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Kommunstyrelsen 

Övriga deltigande Malin Carl bom (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 91-95, 97-108 

Mari-Louise Brage, skolchef, § 94 

Svante Andren, samhällsbyggnadschef, § 94 

Christer Svensson, kultur-, turism- och fritidschef, § 94 

Annika Törner, vård- och omsorgschef, § 94 

Charlotte Warling, socialtjänstchef, § 94 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 94 

Charlotte Paulsson, stadsarkitekt, § 94 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbescyrkande 
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Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (22) 

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

Utdragsbestyrkande 
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Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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Catrin Hulmarker (M) och Ann-Christine Fredriksson (M) anmäler jäv på ärende nr 6, Remiss 
för tillstyrkan enligt 16 kap 4 § Miljöbalken för Eolus vind AB:s ansökan om tillstånd för vind
kraftspark Fågelås, Hjo kommun. 

Utdragsbestyrkand e 
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I. Skolorganisationen 
Sko/chef Mari-Louise Brage 
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Kommundirektör Eva Ulfenborg, samhällsbyggnadschef Svante Andren, kultur-, turism- och fritids
chef Christer Svensson, sko/chef Mari-Louise Brage, vård- och omsorgschef Annika Törner och soci
altjänstchef Charlotte Warling 

3. lnriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, miss
bruk och beroende 
Socialtjänstchef Charlotte Warling 

4. Kommuninvest ekonomiska förening 
Ekonomichef Lennart Andersson 

5. Planuppdrag detaljplan Hotell Bellevue 
Stadsarkitekt Charlotte Paulsson 

Utd ragsbestyrkande 
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2020-194 

Kommuninvest ekonomisk förening: Bekräftelse av borgensförbin
delse, regressavtal och avtal om motpartsexponeringar / Förläng
ning av borgen m m 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

Hjo kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 6 september 1996 ("Bor
gensförbindelsen"), vari Hjo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller 
samt att Kommuninvest äger företräda Hjo kommun genom att företa samtliga nödvändiga 
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhål
lande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer, 

Hjo kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hjo kommun den 5 september 
20 I I, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av med
lemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller, 

Hjo kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hjo kommun den 5 september 
20 I I, vari Hjo kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende deri
vat regleras, alltjämt gäller, samt 

utse kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker och ekonomichef Lennart Andersson 
att för Hjo kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Sammanfattning 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alterna
tivt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtal 
och Garantiavtal riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. 
Giltighetstiden för Hjo kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att 
löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den be
tydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Hjo kommun 
innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, som bekräftar att avtalen 
alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 2020-07-13. 
Kommuninvests skrivelse 2020-03-17 med bilagor. 

Utdrags bestyrkande 
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2020-189 

Remiss för tillstyrkan enligt 16 kap 4 § Miljöbalken av Eolus vind 
AB:s ansökan om tillstånd för vindkraftspark i Fågelås, Hjo kom
mun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstånd ges enligt Eolus Vind AB:s an
sökan, Länsstyrelsens dnr 551-32878-2020, för Vindkraftpark i Fågelås, Hjo kommun. 

Reservation 
Eddie Wallin (Sd) reserverar sig skriftligt mot kommunstyrelsens beslut (Bilaga A). 

Yrkanden 
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Eddie Wallin (Sd) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Bes/utsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut till vilket 
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkat bifall och Eddie Wallins (Sd) yrkande om avslag och ställer dem 
mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. 

Jäv 
Catrin Hulmarker (M) och Ann-Christine Fredriksson (M) anmäler jäv och deltar ej i föredrag
ning och beslut. 

Sammanfattning 
Eolus vind AB har lämnat in en ny ansökan om tillstånd för vindkraftpark i Fågelås. Ansökan om
fattar uppförande av I O vindkraftverk med en maximal höjd av 250 meter samt därtill hörande 
anläggningar och kringutrustning. Det ansökta området är detsamma som i den ändringsansökan 
som kommunfullmäktige tillstyrkte i oktober 2019. Se bifogade handlingar, Remiss för kommu
nens tillstyrkande av Fågelås vindkraftpark, Länsstyrelsen i Västra Götaland, dnr 551-32878-2020. 

Vid ändringsansökans in lämnande i mars 2019 fanns osäkerheter om ansökan skulle kunna prö
vas som ett ändringstillstånd till följd av ändringens omfattning. Eolus inledde därför i maj 2019 
en parallell tillståndsprocess för en ny prövning av vindkraftsparken. Ansökan har lämnats över 
till Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation som är tillståndsmyndighet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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2020-189 

Enligt 16 kap 4 § miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kom
mun där anläggningen ska uppföras har tillstyrkt det. Bestämmelsen syftar i grunden till att be
vara det kommunala planmonopolet. Miljöprövningsdelegationen önskar nu svar på om kommu
nen tillstyrker att tillstånd ges. För att det ska vara tydligt om kommunen tillstyrker eller avstyr
ker tillstånd, bör ställningstagandet innehålla en klar formulering om detta. Detta innebär också 
att villkor för ett tillstyrkande inte får ställas. Remissen avser endast frågan om kommunen till
styrker vindkraftsverksamheten. En annan remiss skickas separat till kommunens miljönämnd el
ler motsvarande, som då har möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. 

Förvaltningens bedömning är att ändringsansökan inte strider mot redan gjorda ställningstagan
den i gällande Översiktsplan 20 I O och det tematiska tillägget vind kraftsplanen. Etableringsområ
det i ansökan omfattas av Energimyndighetens beslutade riksintresseområden för vindbruk. Hjo 
kommun har bekräftat detta anspråk och området är utpekat som ett potentiellt område för 
vindkraft, område 2, i vindkraftsplanen. Del av ansökt området är ett s k påverkansområde med 
särskilt behov av hinderfrihet men ligger inte inom stoppområdet för vindkraft. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens skrivelser 2020-07-29. 
Länsstyrelsen Västra Götalands remiss 2020-07-15. 

Justen.ndcs signatur Utdragsbestyrkande 
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Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

I 0 (22) 

2015-184 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det reviderade förslaget till kom
munfullmäktiges arbetsordning. 

Sammanfattning 
Förslag till ny paragraf i arbetsordningen: 

Deltagande på distans 5 kap 16 § KL 

§ 17 

Fullmäktige får om särskilda skäl foreligger sammanträda med ledamöterna närvarande på di
stans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverfåring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre arbetsdagar innan sammanträdet anmäla 
detta till kanslienheten. Ordfarande avgör om närvaro får ske på distans. 

Enligt kommunallagen kan ledamöter delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige 
så beslutar. Fullmäktiges arbetsordning ska i så fall innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning 
sådant deltagande får ske. 

Ett antal krav måste vara uppfyllda: Ljud- och bildöverföringen måste ske i realtid och på ett så
dant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Det innebär att det således inte är tillräckligt att de närvarande ledamöterna kan se de som del
tar på distans utan även motsatsen måste gälla samt att distansdeltagarna ska kunna se övriga 
som deltar på distans. 

Om ljud- eller bildkvalitet på överföringen varierar anses inte alla deltagare delta på lika villkor. 
Detta medför att sammanträdet behöver ajourneras till dess att kvaliteten återställts. Vidare 
krävs att distansdeltagarna kan ta del av samtliga handlingar som delas ut på sammanträdet eller 
presenteras på annan vis. 

Deltagande i öppna voteringar kan ske på distans. Vid slutna omröstningar krävs en teknisk lös
ning som säkerställer att valhemligheten kan bibehållas. 

I förvaltningens förslag framgår att distansdeltagande är möjligt endast om särskilda skäl förelig
ger samt efter ordförandes godkännande. Detta medför att fysisk närvaro är huvudregeln och att 
slentrianmässigt distansdeltagande ska undvikas. 

Utdragsbestyrkande 
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2015-184 

Förslaget enligt ovan möjliggör formellt för fullmäktige att hålla sammanträden på distans. För 
närvarande saknas dock de tekniska förutsättningarna för att genomföra detta fullt ut. 

I samband med förslag om ändring av arbetsordningen har även vissa redaktionella ändringar 
gjorts, bland annat har kommunchef bytts ut mot kommundirektör och paragrafhänvisningar av
ser numera 2017 års kommunallag. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2020-08-26 
Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Justerandes signatur 'I'\ Utdragsbestyrkand e 
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Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 
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2014-441 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det reviderade förslaget till kom
munstyrelsens reglemente. 

Sammanfattning 
Förslag till ny paragraf i kommunstyrelsens reglemente: 

Deltagande på distans 

40 § 

Kommunstyrelsen och dess utskott får om särskilda skäl föreligger sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverf6ringen 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika vill
kor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 
bild eller ljud. 

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet 

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla avseende deltagande på distans. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre arbetsdagar innan sammanträdet anmäla 
detta till kanslienheten. Sammanträdets ordförande avgör om närvaro får ske på distans. 

Enligt kommunallagen kan ledamöter i kommunstyrelsen och övriga nämnder delta i sammanträ
den på distans. Distansdeltagandet ska ske på samma sätt som motsvarande i fullmäktige, det vill 
säga ljud- och bildöverföring ska ske i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor under hela sammanträdet samt kunna ta del av handlingar och 
presentationer som läggs fram under mötet. 

Förvaltningens förslag innebär att distansdeltagande är möjligt endast om särskilda skäl föreligger 
samt efter ordförandes godkännande. Detta medför att fysisk närvaro är huvudregeln och att 
slentrianmässigt distansdeltagande ska undvikas. Det är möjligt att ta bort kravet på särskilda skäl 
och att kommunfullmäktige istället överlåter åt kommunstyrelsen att närmare bestämma i vilka 
situationer distansdeltagande ska vara möjligt. 

I samband med förslag om ändring av kommunstyrelsens reglemente har förutom vissa redakt
ionella ändringar där tjänstebefattningar uppdaterats, även revideringar rörande när hur och när 
kallelser ska skickas till ledamöter utifrån den förändrade utskicksprocessen. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2020-08-26. 
FörslaK till revidering av kommunstyrelsens reglemente. 

\ 

Utdragsbcstyrkande 
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2020-169 

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

anta dokumentet Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg, samt 

upphäva tidigare dokument Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan peda
gogisk verksamhet. 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Avgifterna för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg låg tidigare i dokumentet rikt
linjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Förvaltningen har 
nu lyft ut avgifterna till ett separat dokument och lagt till tillämpningen av maxtaxa utifrån Skol
verket och skolförordningen. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2020-06-1 6. 
Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. 

Utdragsbescyrkande 
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2020-197 

Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumentet Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pe
dagogisk omsorg. 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Riktlinjerna för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg låg tidigare i dokumentet rikt
linjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Förvaltningen har 
nu lyft ut riktlinjerna till ett separat dokument och uppdaterat riktlinjerna med aktuella titeländ
ringar samt redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2020-06-16. 
Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. 

Skickas till 
Barn och utbildning 

Utdragsbestyrkande 
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2020-153 

lnriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för perso
ner med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta lnriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende enligt förslag från VästKoms styrelse. 

Sammanfattning 
lnriktningsdokumntet är ett länsgemensamt dokument kopplat till handlingsplanen psykisk hälsa. 
Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom region och kommuner i Västra Götaland. 
Verksamheter som omfattas är primär- och specialistvård, socialtjänst och andra kommunala 
verksamheter. Dokumentet ska underlätta utveckling och kvalitetssäkring för integrerat arbete 
då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de två huvudmännen. 

VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till inriktningsdokument och rekommenderar kom
munalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om inriktningsdokumntet. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens skrivelse 2020-08-14. 
lnriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, miss
bruk och beroende. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 

Justera.odes signatur 

I 
\ OL 

Utdragsbestyrkande 
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2017-184 

Förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kom
muner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga "Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjuk
vård" t o m 2021-12-31. 

Sammanfattning 
Från I januari 2018 gäller en ny lag: lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. Lagen reglerar samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att 
de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från flera instanser. Lagen reglerar 
också kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter. 

Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30. Inför ställningstagandet om ny över
enskommelse, efter 2020-1 1-30, ska överenskommelsen under 2020 utvärderas i sin helhet, 
både vad gäller reglering av betalansvaret och in- och utskrivningsprocess. Uppföljning och utvär
dering ska vara underlag för dialog om eventuella förändringar. 

Mellan 2018-09-25 t o m 2020-03-31 har en succesiv nedtrappning av betalningsansvarsdagar 
skett inom psykiatrin. Den I april 2020 gäller samma överenskommelse inom psykiatrin som 
inom somatiken. För att utvärdera överenskommelsen i sin helhet finns därför behov av att för
länga den för att få tid att utvärdera eventuella konsekvenser, framförallt inom psykiatri. 

VästKoms styrelse ställer sig bakom att förlänga överenskommelsen tom 2021-12-31 och re
kommenderar kommunalförbundet att rekommendera kommunerna att ta beslut om förläng
ning. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2020-06-0 I. 
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens beslut 2020-05-08, § 29 med bilagor. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 

Justerandes signuur Utd ragsbestyrkande 
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2020-205 

Riktlinje för hantering av suicidalt beteende, självmordsrisk och 
suicid 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för hantering av suicidalt beteende, suicidrisk och 
suicid. 

Sammanfattning 
Sett över tid har suicidtalet i Sverige minskat något, men det är varje år fortfarande många per
soner som tar sitt liv. Enligt information från Socialstyrelsen är suicid den vanligaste yttre döds
orsaken {död pga yttre åverkan på människokroppen) i Sverige idag. Suicid och försök till suicid 
går att förhindra genom att identifiera risker och sätta in åtgärder. Detta är extra viktigt för 
hälso- och sjukvårdspersonal att tänka på då många som tar sitt liv har haft kontakt med hälso
och sjukvården. Det är även viktigt för skolpersonal och socialtjänst när de kommer i kontakt 
med elever och brukare. 

Syftet med denna riktlinje och rutiner är att ge stöttning till och tydliggöra ansvarsfördelning för 
vård- och omsorgspersonal, socialtjänstpersonal och skolpersonal i dess möte med personer 
som har tankar på att ta sitt liv, försöker ta sitt liv eller anhöriga till personer som har tagit sitt 
liv. 

Till riktlinjen hör även fyra bilagor i form rutiner för områdena: Elevhälsa, Vård- och omsorg 
samt Arbete och socialtjänst samt en gemensam rutin för krishantering och händelseanalys. 
Dessa är antagna på respektive verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas och folkhälsostrategens skrivelse 2020-08-18. 
Riktlinje för suicidalt beteende, suicidrisk och suicid. 

Skickas till 
Vård och omsorg 
Arbete och socialtjänst 
Barn och utbildning 

Utd ragsbestyrkande 
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2020-148 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Avfallstaxa att gälla fr o m 2021-
01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny gemensam avfalls
taxa för Avfallshantering Östra Skaraborg fr o m 2021-01-0 I. 

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

Sammanfattning 
Efter avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor 
flyttats från kommunalförbund till medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. För att upp
rätthålla principen om likställda avgifter för solidarisk finansiering av gemensamma kostnader 
inom Avfallshantering Östra Skaraborg krävs därför likalydande beslut av samtliga medlemmars 
fullmäktigeförsamlingar. 

Beslutsunderlag 
Avfallshantering Östra Skaraborg, direktionens § 13/20, skrivelse 2020-05-19 samt förslag till ny 
avfallstaxa. 

Utd ragsbescyrkande 
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2020-200 

Planuppdrag: Ändring av detaljplan för fastigheten Norr 5:6 m fl 
(hotell Bellevue) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ändring av detaljplan för 
Norr 5:6 m fl (hotell Bellevue), Hjo stad, Hjo kommun. 

Yrkande 
Pierre Robert Ryden (S), Petter Jönsson (L) och Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till förvalt
ningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Diskussioner om att möjliggöra för hotell Bellevue att bygga en spaanläggning påbörjades redan 
under 2019. I november 2019 fastställdes att spaanläggningen skulle utgöra en tillbyggnad till ho
tell Bellevue och att man då behöver ta en del av kommunens mark (del av Norr 3:59) i anspråk 
och ändra parkmark till kvartersmark. För fastigheten gäller detaljplan D 172 lagakraft 20 I 0-12-
24. Hotell Bellevue och angränsande kvarter omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och vid 
nybyggnad ska särskild hänsyn tas till den värdefulla miljön och befintliga byggnader. Hotellet in
går dock inte i byggnadsminnet som utgörs av stadsparken och dess villkor. Den parkmark som 
behöver tas i anspråk ingår till hälften i byggnadsminnet. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 53/20, stadsarkitektens skrivelse 2020-08-27 samt ideskisser på föreslagen 
bebyggelse. 

Skickas till 
Stadsarkitekten 

Utdragsbcstyrkandc 
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2020-55 

Aterbesättande av ledigblivet uppdrag efter Benkt-Eric Lindh (L) -
insynsplats i barn- och ungdomsutskottet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Benkt-Eric Lindh (L) har entledigats från sina politiska uppdrag. 

Skickas till 
Kansliet 

Justmnde~ ,- ,J--) 
I ?', (.__ _ _ 

Utdragsbestyrkande 
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Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-09 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2020-05-28. 

Kommunforskning i Västsverige ideell förening: Protokoll från årsmöte 2020-05-1 I. 

Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2020-06-03. 

Synskadades riksförbund: Förebygg utsatthet och satsa på instruktörer. 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2020-06-16. 

21 (22) 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Budgetförutsättningar samt planeringsprocessen för bud
get och strategisk plan 2021 - 2023. 

Skaraborgs kommunalförbund: Förbundsdirektionens protokoll 2020-06-05. 

Västra Götalandsregionen: Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021. 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Samrådspart gentemot producentansvarsorganisationer. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens presidieprotokoll 2020-06-25. 

U tdragsbestyrkande 
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Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-09 

22 (22) 

2020-30 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 
2020-06-10, Beslut om generellt eldningsförbud Samhällsbyggnadschef 
2020-08-14 
2020-05-14 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2020-09-09 
2020-06-26 Utfärdande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter Chef gata/park 
2020-06-08 - Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl (ej skolskjuts Trafikplanerare 
2020-08-24 vid växelvis boende) 
2020-06-09 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2020-08-27 
2020-07-16 I 19 beslut juni 2020 Resurs/bistånd 
2020-08-06 294 beslut juni 2020 Arbete och socialtjänst 
2020-08-10 99 beslut juli 2020 Resurs/bistånd 
2020-08-18 237 beslut juli 2020 Arbete och socialtjänst 
2020-09-0 I 54 beslut augusti 2020 Resurs/bistånd 
2020-09-02 224 beslut augusti 2020 Arbete och socialtjänst 

Jusrcrandes sign: tu . q_ 
\..::: . 

-~--·· 

Utdragsbestyrkande 



S11erigede1nokraterna i J-fjo konimunförening 
Trygghet & Tradltion 

RESERVATION 

Bilaga A. 

Reservation till Hjo kommunstyrelse, sammanträde den 9 september 2020, ärende 6, 
om remiss för tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § Miljöbalken (1998:808) av Eolus Vind ABs 
ansökan om tillstånd för anläggning av vindkraftpark i Fågelås i Hjo kommun 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för sitt eget 
avslagsyrkande. 

Motivering: 
Ett stort antal medborgare i Hjo kommun och även i Tidaholms kommun är direkt eller 
indirekt negativt berörda och ifrågasätter på goda grunder anläggning av en 
Vindkraftpark i Fågelås i Hjo kommun. 

Ifrågavarande anläggning om tio (10) vindkraftverk om 250 meters totalhöjd kommer att 
under generationers tid ha negativa miljökonsekvenser på människor, djur, natur och 
kulturvärden i Hjo kommun. 

Det finns med förlov sagt ävenledes stora brister i Eolus Vind ABs ansökan. 

Vid sådant förhållande skall Vi förtroendevalda tänka efter före och inte ovillkorligt 
tillstyrka föreliggande ansökan utan avstyrka densamma och därmed utnyttja 
Hjo kommuns vetorätt. 

Den legala samverkan av projektet är undermålig varvid placering av vindkraftparken 
bygger på att numera utnyttja ett litet område för de tio (10) vindkraftverken om 250 meter 
höga, utan omtanke på varsamhet och hänsyn till miljö och omgivning. 
Projektet är förfelat då anläggningsområdet numera är för litet till ytan för anläggning 
av en storskalig vindkraftpark och placerad allt för nära en levande landsbygd. 

Avslutningsvis skall Hjo kommun även beakta Försvarsmaktens och totalförsvarets 
behov av hindersfrihet. 

Försvarsmakten har i sitt yttrande FM2020-3447:4 av den 2020-02-10 meddelat att 
myndigheten gjort en ny bedömning och kommit fram till att delar av föreslaget område 
är i konflikt med riksintressen eller områden av betydelse för totalförsvarets militära del 
enligt 3 kap. 9 § Miljöbalken. 

Försvarsmakten motsätter sig därför de föreslagna höjningarna av verken från 150 meter 
totalhöjd till 250 meter totalhöjd som ligger inom utpekat riksintresseområde av 
myndigheten. Då detta riskerar att medföra påtaglig skada på de riksintressen och områden 
av betydelse i det utpekade området. 

Ovan nämnda innebär tvivelsutan att Hjo kommuns vindkraftsplan från 2009 är obsolet och 
skall i grunden omarbetas. 

Hjo den 9 september 2020 

Eddie Wallin 
Ledamot (SD) kommunstyrelsen i Hjo kommun 


