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Petter Jönsson (L) 

Linnea Hultmark (C}, §§ 87 p.3 - 97 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryden (S) 

Lars-Göran Svensson (S) 

Jörgen Fransson (S) 

Bodil Hedin (S) 

Hasse Nörgård (Sd) 

Vakant (Sd) Kjell Olsson (Kd) 

Övriga deltagande Se sidan 2 

Uuesatt justera Pierre Robert Ryd en (S) 

Underskrifter 

Paragrafer 85 _ 97 

ANSLAG 

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

Organ 

Sammancrädesdatum 

Protokollet publiceras 

Kommunstyrelsen 

2021-08-25 

2021-09-09 
Förvaringsplats för protokol• 
let Stadshuset, Hjo 

Protokollet tas ncd 2021- 10-01 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-08-25 

2 ( 15) 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande Björn Jähnke (M), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell-Arne Green (S), ej tjänstgörande ersättare 

Merja Wester (S), ej tjänstgörande ersättare 

Michael Wennerberg (S), ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta Vester (S), ej tjänstgörande ersättare 

Pelle Holmström, förbundschef Miljösamverkan Östra Skaraborg, § 87 

Daniele Coen, chef förebyggandeavdelningen, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, § 87 

Stefan Swenson, t f samhällsbyggnadschef, § 87 

Mari-Louise Brage, skolchef, § 87 

Annika Törner, vård- och omsorgschef, § 87 

Christer Svensson, kultur-, turism- och fritidschef, § 87 

Charlotte Warling, socialtjänstchef, § 87 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 87 

Peter Jonsson, VNS-chef, § 87 

Pauline du Puy, t f personalchef, § 87 

Julian Rittermann, säkerhetsstrateg, § 87 

Jesper Pettersson, VA-ingenjör, § 87 

Charlotte Paulsson, stadsarkitekt, § 87 

Maria Berg, verksamhetsutvecklare, § 87 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 
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Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (15) 

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

Utdragsbestyrkand e 
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Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-08-25 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med tillägg om informationspunkt: 

Information från verksamheterna om sommaren med mera 

6L-
U tdragsbcstyrkande 
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Föredragningar 
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2021-08-25 

I. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Förbundschef Pelle Halmström, Miljösamverkan Östra Skaraborg 

5 (15) 

2. Information och dialog om rapporten "Analys av risker för olyckor inom Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg och Hjo kommun" 
Chef forebyggandeavdelningen Daniele Coen, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, samt 
t f samhällsbyggnadschef Stefan Swenson, sko/chef Mari-Louise Brage, vård- och omsorgschef 
Annika Törner, kultur-, turism- och fritidschef Christer Svensson, socialtjänstchef Charlotte Warling, 
ekonomichef Lennart Andersson, VNS-chef Peter Jonsson, t f personalchef Pau/ine du Puy och sä
kerhetsstrateg Julian Rittermann 

3. Information från verksamheterna om sommaren med mera 
Socialtjänstchef Charlotte Warling, sko/chef Mari-Louise Brage, Annika Törner och t f samhällsbygg
nadschef Stefan Swenson 

4. Information: Bidrag från Naturvårdsverket till pilotanläggning av läkemedelsrening vid av
loppsreningsverket 
VA-ingenjör Jesper Pettersson 

5. Försäljning av mark, del av Åsen 5: I I, Grebban 
T f samhällsbyggnadschef Stefan Swenson, stadsarkitekt Charlotte Paulsson och verksamhetsut
vecklare Maria Berg 

6. Diskussion: Utvärdering av sammanträdesplaneringen 2021 
Kanslichef Thomas Lindberg 

GL 
Utd ragsbestyrkandc 
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Ks § 88 2021-159 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område att gälla fr o m 2022-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta en ny taxa för prövning och till
syn inom miljöbalkens område att gälla fr o m 2022-01-0 I. 

Sammanfattning 
Förbundschefen fick i mars 2019 i uppdrag att genomföra en översyn av förbundets verksamhet. 
Syftet var att utreda möjliga effektiviseringar inom organisationens verksamhetsområde. Utred
ningen skulle omfatta såväl administrativa arbetsuppgifter som tillsyns- och planeringsmetodik 
samt fokusering på riskbaserad kontroll. 

Resultat av översynen redovisades den 16 juni 2020 och beslut (Dir § 8 2020-06-16) om åtgär
der fattades vid samma tillfälle. Direktionen beslutade att Miljösamverkan Östra Skaraborg bland 
annat ska ta fram förslag till ny taxa att gälla fr o m 2022 och samtidigt införa efterhandsdebite
ring. 

Under arbetet med taxan har miljökontoret samverkat med tillsynsvägledande myndigheter och 
haft dialog med branschorganisationer. 

Direktionen för Miljösamverkan Östra Skaraborg beslutade den 5 mars 2021 att miljökontoret 
skulle fortsatta arbetet med ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken utifrån den modell 
och de nivåer som fanns i det då framtagna förslaget till taxa. 

Den 2 juni 2021, MN § 33, föreslog Miljönämnden Östra Skaraborg direktionen att föreslå med
lemskommunerna att anta den nya taxan. 

Tillägg efter miljönämndens beslut i text i taxebilaga I och 2 om hygienisk behandling: Dessa 
kommer också att omfatta annan smitta än bladsmitta. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens beslut 2021-06-15, § 8 med bilagor. 
Förslag till taxa med bilagor. 

Utdragsbestyrkand e 

.()__ 
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2021-176 

Planuppdrag: Ändring av detaljplan industriområde norr samt ny 
detaljplan för industri/verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

göra en översyn av byggrätterna på befintliga industritomter och ändra de detaljplaner som 
är möjliga att ändra, samt 

upprätta en ny detaljplan på del av Norr 3:49, norr om industriområdet vid Sanna. 

Yrkande 
Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut 

Sammanfattning 
Intresset för att köpa industrimark har ökat de senaste åren och allteftersom tomterna har sålts 
har det blivit tydligt att kommunen måste planera för ytterligare industritomter för att kunna 
möta efterfrågan. 

Utöver nya tomter finns det även ett behov att se över de befintliga detaljplaner som medger 
industri/ verksamhet då dessa historiskt sett har givits ganska små byggrätter i förhållande till fas
tighetsarean. Idag är det nödvändigt att hushålla med den byggbara mark som finns och kommu
nen behöver möjliggöra en effektivare och mer ändamålsenlig markanvändning. 

Beslutsunderlag 
Stadsarkitektens skrivelse 2021-07-29. 

Skickas till 
Stadsarkitekten 
Samhällsbyggnadschefen 

.c_ __ Utdragsbestyrkand e 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 90 2021-163 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Ny förbundsordning fr o m 
2022-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny förbundsordning fr o m 
2022-0 1-0 I . 

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

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat förslag till ny förbundsordning. Vara, Essunga, 
Grästorp och Götene är nya kommuner i förbundet, vilket är bakgrunden till ny förbundsord
ning. 

Beslutsunderlag 
Avfallshantering Östra Skaraborg, direktionens beslut 2021-06-21, § 17. 
Förslag till ny förbundsordning. 

U tdragsbcstyrkande 
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2021-138 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Avfallstaxa att gälla fr o m 2022-
01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta förslag till ny gemensam avfallstaxa att gälla fr o m 2022-01-0 I, samt 

avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar beslut i 
enlighet 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 
att upprätthålla principen om likställda avgifter för solidarisk finansiering av gemensamma kostna
der inom Avfallshantering Östra Skaraborg krävs därför likalydande beslut av samtliga medlem
mars fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avfallshantering Östra Skaraborg, direktionens beslut 2021-05-24, § 12. 
Förslag till ny avfallstaxa. 

U tdragsbcstyrkande 
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Försäljning av mark, del av Åsen 5: I I, Grebban 

Kommunstyrelsens beslut 

I 0 ( 15) 

2021-177 

Kommunstyrelsen beslutar om återremiss av ärendet i enlighet med Catrin Hulmarkers (M) yr
kande. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar återremiss av ärendet till förvaltningen med uppdrag att undersöka 
alternativa lösningar som både kan tillgodose kommunens framtida behov av tomtmark och den 
nuvarande intressentens önskemål att köpa fastigheten. 

Pierre Robert Ryden (S) ansluter sig till Catrin Hulmarkers yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot det formella yrkandet om återremiss och 
finner att kommunstyrelsen med acklamation beslutar att återremittera ärendet. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har haft kontakt med ett par som är intresserade av att köpa ett 3 ha stort mark
område i Grebban. De planerar att bygga ett permanentboende samt en verksamhet som kan 
bestå av cafe, odlingar och djurhållning i mindre skala. Markområdet, som visas på karta i bilaga 
B, omfattar totalt cirka 3 ha och består av 2 ha åker och I ha lövskog. Området är inte detaljpla
nelagt men det finns en programskiss i översiktsplanen (s 59-60) som illustrerar cirka I O villa
tomter. Förvaltningens bedömning är dock att marken är relativt svår att exploatera för villa
tomter eftersom sluttningen ner mot Kapellvägen är brant. Marken är värderad till 1,35 mnkr i 
ett värdeutlåtande från Svefa AB och förvaltningen föreslår att köpeskillingen ska uppgå till vär
derat belopp. I förslaget till köpekontrakt framgår att köpet är villkorat av att kommunfullmäk
tige godkänner försäljningen. Köparen bör också ansöka om förhandsbesked avseende byggnat
ion på fastigheten eftersom den utgörs av jordbruksmark. I det fall förhandsbesked inte ges faller 
köpekontraktet. Intressenterna är informerade om att åkermarken är utarrenderad. Den bygg
nation som planeras medför inga kommunala investeringar utöver en anslutningspunkt för vatten 
och avlopp. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-07-28. 
Svefa AB:s värdeutlåtande 2021-05-10 samt karta. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Utd ragsbestyrkande 
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Firmatecknare för Hjo kommun 2021-08-25 - 2022-12-3 I 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

I I ( 15) 

2019-23 

- Hjo kommun tecknas av kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M) i förening med
antingen kommundirektör Eva Ulfenborg, t f personalchef Pauline du Puy eller ekonomichef
Lennart Andersson samt i de fall tecknandet avser köp/försäljning av fastigheter, även t f sam
hällsbyggnadschef Stefan Swenson,

- vid förfall för Catrin Hu I marker (M) tecknar kommunstyrelsens I :e vice ordförande
Britt-Marie Sjöberg (C) kommunen i förening med antingen kommundirektör Eva Ulfenborg,
t f personalchef Pauline du Puy eller ekonomichef Lennart Andersson samt i de fall tecknan
det avser köp/försäljning av fastigheter, även t f samhällsbyggnadschef Stefan Swenson,

- deklarationer till Skatteverket undertecknas av antingen kommunstyrelsens ordförande
Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsens l:e vice ordförande Britt-Marie Sjöberg (C), kom
mundirektör Eva Ulfenborg, t f personalchef Pauline du Puy eller ekonomichef Lennart
Andersson i förening med personalhandläggare Caroline Jakobsson eller personalhandläggare
Ewa F Thorstenson, dessa har också rätt att utse ombud för att lämna redovisningar i Skatte
verkets webtjänst, samt

- leverantörsbetalningar undertecknas av antingen ekonom Josef Thorell, ekonom Ninous
Lachin, ekonom Stina Lennartson, ekonom Susann lngerhage, ekonom Maria Fredriksson eller
ekonomichef Lennart Andersson, två i förening.

Skickas till 

Catrin Hulmarker 
B,-itt-Marie Sjöberg 
Eva Ulfenborg 
Pauline du Puy 
Lennart Andersson 
Stefan Swenson 
Caroline Jakobsson 
Ewa F Thorstenson 
Josef Thorell 
Ninous Lachin 
Stina Lennartson 
Susann lngerhage 
Maria Fredriksson 
Swedbank, Hjo (samt bilaga) 
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 

Jumrandcs ,�-

, V 

Utdragsbestyrkand e: 
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2021-157 

Återbesättande av ledigblivet uppdrag som ledamot i kommunsty
relsens tekniska utskott efter Lennart Larsson (Sd) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Lennart Larsson (Sd) entledigades av kommunfullmäktige, § 57/21 från sina kommunala uppdrag. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utse ledamot i tekniska utskottet. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Urd ragsbcstyrkand c 
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2021-181 

Aterbesättande av ledigblivna uppdrag som vice ordförande i kom-
munstyrelsens omvårdnadsutskott och ledamot i kommunstyrel
sens individutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

entlediga Jörgen Fransson (S) från uppdraget som vice ordförande i omvårdnadsutskottet 
och som ledamot i individutskottet, 

till vice ordförande i omvårdnadsutskottet utse Merja Wester (S), samt 

till ny ledamot i individutskottet utse Merja Wester (S). 

Sammanfattning 
Jörgen Fransson (S) har begärt entledigande från vissa kommunala uppdrag. Entledigandet kom
mer att behandlas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Jörgen Fransson (S) avsäger sig 
bl a posten som vice ordförande i omvårdnadsutskottet och ledamot i individutskottet. Eftersom 
det är kommunstyrelsen som beslutar om utskottens platser tas dessa upp redan nu. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Jörgen Fransson (S). 

Sl<icl<as till 
Jörgen Fransson 
Merja Wester 
Personalenheten 
Omvårdnadsutskottet 
Individutskottet 

Utdragsbestyrkande 
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2021-08-25 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2021-06-02. 

14 ( 15) 

- Länsstyrelsen Västra Götaland: Anmälan om vattenverksamhet Stekarekärret I, Grevbäck. 

- Västra Götalandsregionen: Regionfullmäktiges beslut§ 130/21, Budget 2022 för Västra Göta-
landsregionen. 

- Västra Götalandsregionen: Regionfullmäktiges beslut§ 137/21, Sammanträdestider för region
fullmäktige 2022. 

- Miljösamverkan Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2021-06-15. 

- Miljösamverkan Östra Skaraborg: Budgetförutsättningar samt planeringsprocessen för budget 
och strategisk plan 2022 - 2024, dir § 7/21. 

- Samordningsförbundet Skaraborg: Protokoll 2021-06-0 I. 

- Avfallshantering Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2021-06-21. 

- Samordningsförbundet Skaraborg: Protokoll 2021-06-28. 

Utdragsbcstyrkandc 
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2021-18 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

2020-05-05, Ersättning om tilläggsbeloppsersättning för assi- Skolchef 
2020-06-1 I , stenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extra-
2021-02-03 ordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas 

till barn och elever med stora inlärningssvårigheter, 
ersättning för elever som ska ges modersmålsun-
dervisning eller deltar i lovskola, ersättning för ele-
ver som ska ges modersmålsundervisning 

2021-02-18 Ingå överenskommelse med annan kommun om Skolchef 
undervisning i grundsärskola 

2021-05-12 - Tillfällig markupplåtelse för marknad etc Chef gata/park 
2021-08-17 
2021-05-28 - Beslut i ärenden så brådskande att kommunstyrel- Ks ordförande 
2021-06-14 sens beslut inte kan inväntas 
2021-05-24 - Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 
2021-08-09 
2021-06-07 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2021-06-1 I 
2021-06-09 Föreningsbidrag KTF-chef 
2021-06-17 - Beslut om generellt eldningsförbud Samhällsbyggnadschef 
2021-07-29 
2021-06-29 Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Kommundirektör 
2021-07-02 I 14 beslut juni 2021 Resurs/bistånd 
2021-08-03 63 beslut juli 2021 Resurs/bistånd 
2021-08-11 Yttrande angående åtagande att stå för kostnad för Skolchef 

elevs utbildning utanför kommunen eller samver-
kansområdet 

2021-08-12 278 beslut juni 2021 Arbete och socialtjänst 
2021-08-12 262 beslut juli 2021 Arbete och socialtjänst 

1'\ 
Utdr.i.gsbestyrkande 


