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Kommunstyrelsen 
Plats och tid 

Beslutande 

Öringen, Stadshuset, kl. 13.15 - 15.30 

Ledamöter 

Catrin Hulmarker (M), ordförande, §§ 
125-131, 133-137 

Ann-Christine Fredriksson (M), §§ 
125-131, 133-137 

Ewa F Thorstenson (M) 

Lars Glad (M) 

Christer Klang (M) 

Richard Bengtsson (M) 

Britt-Marie Sjöberg (C) 

Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryden (S) 

Sandra Lind (S) 

Jörgen Fransson (S) 

Bodil Hedin (S) 

Hasse l'Jörgård (Sd) 

Vakant (Sd) 
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Utsesattjustera Pierre Robert Ryden (S) 
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Justeringens plats och tid Stadshuset l 0 19-10- 09 

Underskrifter 

Tjänstgörande ersättare 

Benkt-Eric Lindh (L), § 132 

Merja Wester (S), § 132 

Anette Klang (M) 

Linnea Hultmark (C) 

Kjell Olsson (Kd) 

Sidan 
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Paragrafer I 25 - I 3 7 

Britt-Marie Sjöberg,, §- 1.J-2 

Justerare Pierre Robert Ryden 

ANSLAG 

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

Organ 

Sammanträdcsdatum 

Protokollet publice ras 

Kommunstyrelsen 

2019-10-02 

2019-10-10 
Förvaringsplats för protokol• 
1e, Stadshuset, Hjo 

Protokollet tas ned 2019-11-01 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-02 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande Lars-Göran Svensson (S), ej tjänstgörande ersättare 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 127 

Håkan Karlsson, VD Hjo Energi AB, § 127 

Svante Andren, samhällsbyggnadschef, § 127 

Maria Berg, verksamhetsutvecklare, § 127 

Charlotte Paulsson, stadsarkitekt, § 127 

Louise Eriksson, planarkitekt § 127 

Lisbeth Göthberg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdngsbestyrkande 

2 ( 16) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-02 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 16) 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Pierre Robert Ryden (S) att tillsammans med ordförandena 
justera dagens protokoll. 

Justerandcs signat~ t_,,/ 
,.,.zJ d / 

Utdragsbestyrkande 

-



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 126 

Dagordning 

Kommunstyrelsens b·eslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-02 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

Justerandes signatur /, Utdragsbestyrkande 

4 (16) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 127 

Föredragningar 

I. Budgetuppföljning 3, 2019 
Ekonomichef Lennart Andersson 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-02 

2. Delårsbokslut 2019 för Hjo kommun och dess bolag 
Ekonomichef Lennart Andersson och VD Hjo Energi AB, Håkan Karlsson 

5 (16) 

3. Tillstyrkan enligt 16 kap 4 § Miljöbalken av Eolus Vind AB:s ansökan om ändring av tillstånd 
för Vindkraftspark Fågelås, Hjo kommun 
Samhällsbyggnadschef Svante Andren och verksamhetsutvecklare Maria Berg 

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

'"'"""'" ·•~ Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 128 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-02 

Atgärder med anledning av budgetuppföljning 3, 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att: 

6 ( 16) 

2019-123 

inom Arbete och socialtjänst följa och bevaka utvecklingen av de externa placeringarna och 
söka minimera dessa extrakostnader, samt 

inom samtliga politikområden agera med återhållsamhet, att söka effektiviseringar och be
spararingar inom politikområdet, samt att dessutom i den mån det krävs omdisponera me
del mellan politikområdena. Detta för att minska den sammanlagda budgetavvikelsen och 
undanröja risken för att kommunen kommer att redovisa ett minusresultat för 2019. 

Sammanfattning 
I samband med upprättandet av delårsbokslut för perioden 2019-01-0 I till 2019-08-31 har för
valtningen också redovisat budgetuppföljning nr 3, vilken baseras på utfallet under årets första 
åtta månader. Uppföljningen mynnade ut i en prognos för helåret 2019 som utvisar ett progno
stiserat resultat om ca 7,2 mnkr att jämföra med budgeterat resultat om 8,0 mnkr 

Jämfört med förra prognosen (maj 2019) som indikerade ett resultat om endast 2,9 mnkr är den 
prognosticerade avvikelsen mot budget alltså betydligt lägre. Förklaringen ligger i såväl genom
förda förändringar och återhållsamhet för att täcka underskottet inom Arbete och socialtjänst 
men också i viss mån i förbättrade förutsättningar i form av bland annat skatteintäkter och stats
bidrag. 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Socialchef 
Skolchef 
Kultur-, turism- och fritidschef 
Samhällsbyggnadschef 

Justerandes signatu 
11/ 

17'._ 1 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-02 

Delårsbokslut 2019-08-31 för Hjo kommun och dess bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

7 (16) 

2019-222 

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. 
Kommundirektörens skrivelse 2019-09-30. 

Justerandes signa~ur / Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-02 
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2014-441 
20 I 0-703 

Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och byggnads
nämnden 

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 före
slå kommunfullmäktige att anta förslag till revidering av byggnadsnämndens reglemente. 

Förändringen medför ett behov av harmonisering med kommunstyrelsens reglemente. Genom 
tillägg i § I 0 i kommunstyrelsens reglemente framgår tydligare i vilka ärenden om detaljplan som 
kommunstyrelsens ska fullgöra kommunens uppgifter och bereda ärenden inför beslut i kom
munfullmäktige. 

I ärenden som berör detaljplaner med utökat planförfarande fattas beslut om antagande inte av 
byggnadsnämnden utan av kommunfullmäktige efter kommunstyrelsens beredning. Likaså i ären
den där exploateringssamverkan regleras i detaljplan då även dessa planer antas av kommunfull
mäktige. 

I byggnadsnämndens reglemente har även ett tillägg gjorts om att samordning mellan byggnads
nämnden och kommunstyrelsen ska ske i planeringskommitten kring fysisk planering. 

I förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen har även redaktionell ändring av dokumentan
svarig skett samt kommunchef bytts ut mot kommundirektör. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reglementen för kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. 
Byggnadsnämndens § 15/ 19. 

Justcrandcs signatur< Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-02 

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

9 ( 16) 

20 I 0-638 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till revideringar i delegationsord
ningen. 

Sammanfattning 
Med anledning av den nya Förvaltningslag som trätt i kraft (FL 2017:900) har avsnittet Allmänna 
ärenden och rättsfrågor reviderats. 

Vidare har avsnitten Arbete och socialtjänst, Barn och utbildning, Vård och omsorg samt Sam
hällsbyggnad uppdaterat respektive område med relevant lagrum samt korrekta titlar på respek
tive delegat. I ett antal ärenden har delegaten ändrats och några mindre redaktionella ändringar 
har gjorts i samband med revideringen. Inom Barn och utbildning utgår flera punkter från avsnit
tet Förskoleklass. Detta är en direkt följd av att förskoleklassen är obligatorisk och faller in un
der Grundskolan. 

Följande nya titlar tillkommer: 
Socialchef: SocC 
Skolchef: SkolC 
Biträdande Verksamhetschef Vård och Omsorg: BitrVCVoO 

NY text markerad med gult. Borttagen text är överstrul<en 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2019-09-16. 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 
Barn och utbildning 
Samhällsbyggnad 
Vård och omsorg 
Kansliet 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-02 

I O ( 16) 

2019-260 

Tillstyrkan enligt 16 kap 4 § Miljöbalken av Eolus AB:s ansökan om 
ändring av tillstånd för Vindkraftspark Fågelås, Hjo kommun 

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 föredrag
ningen, § 127 punkt 3, och beslutet. 

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. Änd
ringen bedöms vara så begränsad att den kan hanteras som ett ändringstillstånd enligt miljöbal
ken. 

Tillstånd till en anläggning för vindkraft får enligt miljöbalken endast ges om den kommun där an
läggningen ska uppföras har tillstyrkt det. Det är Länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationen som 
är tillståndsmyndighet och de önskar svar på om kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken till
styrker att tillstånd ges. 

Förvaltningens bedömning är att ändringsansökan inte strider mot redan gjorda ställningstagan
den i gällande Översiktsplan 20 I 0 och det tematiska tillägget vind kraftsplanen. 

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

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-02 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen. 

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

Sammanfattning 
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2019-261 

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 be
slut om att ge förvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan för del av Söder 3:43 norr om Falkö
pingsvägen som möjliggör byggnation av skola. 

Planområdet ligger norr om Falköpingsvägen och avgränsas av Lundbyvägen i söder och Kornvä
gen 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 all
mänt 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 kommun
husets 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 redovi
sade 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 sakä
gare 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 informations
möte har hållits 2019-09-16. Sammanlagt har I I yttranden kommit in, varav 2 med synpunkter. 
Yttrandena finns redovisade i ett granskningsutlåtande tillsammans med kommunens ställningsta
ganden 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. Undersök
ningen 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. 

Juster.indes signatur / Utdragsbestyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 133 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-02 

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

Justerandes signatu / q__ 
v 

Utdragsbestyrka ndc 
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2019-261 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 134 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-02 
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2019-94 

Svar på motion om språkkrav inom äldreomsorgen innan anställ
ning sker 

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. 

Utdragsbestyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-02 
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Ks § 135 2018-141 

Revidering av riktlinjer för foodtrucks 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen i enlighet med Catrin 
Hulmarkers (M) yrkande och motivering. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen med motiveringen 
att: Det krävs en fortsatt dialog och fördjupad utredning kring möjl igheterna att fastställa en eller 
flera uppmärkta platser på torget för foodtrucks . Kommunstyrelsens är tveksam till att ta bort 
alla möjligheter till foodtrucks på torget. Ambitionen med vårt torg är att det ska vara liv och 
rörelse på detta och att det ska finnas goda anledningar att befinna sig i området. Kommunsty
relsen är medvetna om att vad som avses med liv och rörelse och ett levande torg går kraftigt 
isär beroende på vem man talar med och just därför anser vi att frågan bör beredas ytterligare. 

Bes/utsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett formellt yrkande om återremiss avgivet av Catrin 
Hulmarker (M). Ordförande finner att kommunstyrelsen med acklamation beslutat i enlighet 
med Catrin Hulmarkers (M) yrkande och motivering. 

Sammanfattning 
De ändringar som föreslås är: 

Säsongen för upplåtelse av allmän platsmark kortas från att omfatta perioden I april 
t o m 30 september till att omfatta perioden I maj t o m 3 I augusti. 

Markupplåtelsen av fyra platser på Stora torget utgår. 

Markupplåtelsen av fyra platser på Strömparterren minskas till tre platser. 

Det är också förtydligat att Hjo kommun debiterar foodtrucksägare för den el som förbrukas 
under uppställningstiden. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-09-10. 
Förslag till revidering av riktlinjer för foodtrucks . 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Näringslivsenheten 
Kultur, turism och fritid 

'"'"""'" ·~ i'A)7 
'' 'l._ 

Utdrag,bestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 136 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-02 

Revisorerna: Stiftelser förvaltade av Hjo kommun (2019-257). 

15 ( 16) 

Byggnadsnämnden: Beslut 2019-09-03 om antagande av detaljplan för fastigheten Duvan 6. 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 137 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-02 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

2019-09-1 I - Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl (ej skolskjuts Trafikplanerare 
2019-09-18 vid växelvis boende) 

20 19-09- 12 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2019-10-02 

2019-09-26 Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 

Utdragsbestyrkande 
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2019-9 


