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Plats och tid

Medborgarhuset Park, kl 18.30 - 21.05

Deltagande

Beslutande

Ersättare

Samtliga ordinarie ledamöter utom:

I deras ställe tjänstgör:

Knut Indebetou (m)
Gert Franzen (c)
Tina Jensen (s)
Fredrik Bellino (v)
Karl-Johan Froh (m)
Annelie Nilsson (s)
Roger Krona (s)
Anna Johansson (m)

Kiki Broholm (c)
Maj-Britt Axen (s)
Göran Svensson (m)
Osvald Lundqvist (s)
Doris Lehtipalo ( s)
Henrik Olofsson (m)

Övriga deltagande

Per-OlofWestlin, VD Hjo Energi, § 55
Johan Olsson, arkitekt SAR/MSA, § 56
Andreas Lyckefors, arkitekt SAR/MSA, § 56
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 57
Pia Renman, kommunchef
Anders Boman, sekreterare

Utses att justera

Catrin Hulmarker (m)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2008- 06-26

Ida Hägne ( s)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

"

d ,/

53 - 62

..

Ewa F Tlr};!rstenson, § 60
Justerande

............................................ ;.}...... . ..
r § 53-39, 61-62
ICta Hägne

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2008-06-23

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2008-07-19
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Justerande och fastställande av tid ror justering
Catrin Hulmarker (m) och Ida Hägne (s) utses att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
Ersättare: Ewa Thorstenson (m) och Charlotte Karlsson (s).
Justering sker onsdagen den 25 juni 2008, kl 16.00.

Utdragsbestyrkande
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Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen.

Uldragsbestyrkande
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Hearing med Hjo Energi AB
Föredragande

VD Per-OlofWestlin.

Utdragsbestyrkande
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Information: Projekt Utveckling av Hjo
Föredragande
Arkitekt SAR/MSA Johan Olsson och arkitekt SAR/MSA Andreas Lyckefors.

YUranden

Pierre Ryden (s), Astrid Raidl (mp), Catrin Hulmarker (m), Jaan Kello (m), Christer Haagman (mp) och Maj-Britt Axen (s) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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2008-364

Tertialredovisning per 2008-04-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
fastställa tertialredovisning per 2008-04-30 till ett överskott på 1,6 mkr, samt
uppdra åt kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att säkerställa kommunens
finansiella mål.
Yrkanden
Catrin Hulmarker (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Haagman (mp) och Astrid Raidl (mp) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen
beslutar att:
varje förslag till åtgärd skall följas aven konkret och allsidig konsekvensanalys.
Vidare yttrar sig Pierre Ryden (s) och Doris Lehtipalo (s).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Haagmans (mp) m fl tilläggsyrkande och finner det ej bifallet.
Reservation
Christer Haagman (mp) och Astrid Raidl (mp) reserverar sig mot beslutet (Bilaga
B).
Föredragande
Ekonomichef Jörgen Hansson.

Utdragsbestyrkande
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2008-364

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
fastställa tertialredovisning per 2008-04-30 till ett överskott på 1,6 mkr,
uppdra åt kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att säkerställa kommunens
finansiella mål.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:
godkänna budgetuppföljning för perioden januari - april 2008,
prognostisera ett underskott per 2008-12-31 i jämförelse med budget på
-2000 tkr,
uppdra åt omvårdnads-, tekniska-, samt barn- och ungdomsutskotten att till
kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2008 inkomma med åtgärdsplan för att nå driftbudgetbalans 2008,
uppdra åt allmänna utskottet att vidta åtgärder för att nå driftbudgetbalans
2008,
beräknat underskott för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen finansieras med 2 400 tkr från ID 2113, Ks utvecklingsanslag, samt
beräknat underskott inom finansförvaltningen finansieras med 944 tkr från ID
2113, Ks utvecklingsanslag.

Yrkande
Lars Newman (kd), Britt-Marie Sjöberg (c), Petter Jönsson (fp), Tore Nolberger
(m) och Rune Larsson (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Anteckning
Christer Haagman (mp) noterar till dagens protokoll att denne ej deltar i beslutet
eftersom tiden för inläsning av beslutsunderlaget varit för knapp, detta p g a sent
utskickade handlingar.

Uldragsbestyrkande
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2008-364

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
fastställa tertialredovisning per 2008-04-30 till ett överskott på 1,6 mkr,
uppdra åt kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att säkerställa kommunens
finansiella mål.
Allmänna utskottet beslutar vidare
Allmänna utskottet föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna budgetuppföljning för perioden januari - april 2008,
prognostisera ett underskott per 2008-12-31 i jämförelse med budget på
-2000 tkr,
uppdra åt omvårdnads-, tekniska-, samt barn- och ungdomsutskotten att till
kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2008 inkomma med åtgärdsplan för att nå driftbudgetbalans 2008,
uppdra åt allmänna utskottet att vidta åtgärder för att nå driftbudgetbalans
2008,
beräknat underskott för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen finansieras med 2 400 tkr från ID 2113, Ks utvecklingsanslag, samt
beräknat underskott inom finansförvaltningen finansieras med 944 tkr från ID
2113, Ks utvecklingsanslag.

Ajournering kl 12.00 - 14.20.

Föredragande

Ekonomichef Jörgen Hansson.

Utdragsbestyrkande
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2008-364

Bakgrund

Ekonomienheten utarbetar förslag till delårsbokslut per 2008-04-30. Därtill har
enheten utarbetat budgetuppföljning för perioden januari - april 2008, inklusive
helårsprognos.
Handling

Budgetuppföljning januari - april 2008, inklusive helårsprognos 2008.
Tertialredovisning per 2008-04-30.
Delges

Ekonomichefen
Budget- och redovisningsansvarig

Utdragsbestyrkande

Sida

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2008-06-23

Sammanträdesdatum

Kf§ 58

10

2008-144

Samverkan omkring myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskydd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Hjo kommun avser samverka med andra kommuner inom miljö- och hälsoskyddet,
Hjo kommun avser att medverka i en gemensam nämnd för myndighetsuppgiften,
Hjo kommun avser att ställa sig bakom en gemensam taxekonstruktion, samt
kommunchefen ges i uppdrag att påbörja diskussioner med Skövde, Falköping och Tibro kommuner omkring förutsättningarna för samarbetet.
Yrkanden
Catrin Hulmarker (m) och Pierre Ryden (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Astrid Raidl (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Christer Haagman (mp).
Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Astrid Raidls (mp) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Astrid Raidl (mp) och Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet (Bilaga
C).

Utdrags bestyrkande
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2008-144

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Hjo kommun avser samverka med andra kommuner inom miljö- och hälsoskyddet,
Hjo kommun avser att medverka i en gemensam nämnd för myndighetsuppgiften,
Hjo kommun avser att ställa sig bakom en gemensam taxekonstruktion, samt
kommunchefen ges i uppdrag att påbörja diskussioner med Skövde, Falköping och Tibro kommuner omkring förutsättningarna för samarbetet.
Yrkande
Pierre Ryden (s), Petter Jönsson (fp), Tore Nolberger (m), Eva-Lott Gram (kd)
och Gert Franzen (c) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Christer Haagman (mp) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
Hjo kommun avser samverka med andra kommuner inom miljö- och hälsoskyddet,
Hjo kommun avser att medverka i en gemensam nämnd för myndighetsuppgiften,
Hjo kommun avser att ställa sig bakom en gemensam taxekonstruktion, samt
kommunchefen ges i uppdrag att påbörja diskussioner med Skövde, Falköping och Tibro kommuner omkring förutsättningarna för samarbetet.

Utdragsbestyrkande
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2008-144

forts Kf § 58
Bakgrund

Skaraborgssamverkans styrelse initierade under 2004-2005 en utredning om förutsättningarna för ett samarbete kring de kommunala myndighetsuppgifterna inom
miljö- och hälsoskyddet. Utredningsförslaget som presenterades remisshanterades
under 2005.
Hjo kommun beslutade 2006-03-27, § 21, att avslå förslaget om myndighetssamverkan.
Därefter har kommunerna i Skaraborg fortsatt att jobba för myndighetssamverkan,
men då i olika konstellationer. För att Hjo kommun ska kunna utreda framtida
förutsättningar för en myndighetssamverkan krävs ett principiellt ställningstagande från Hjo kommuns sida som innebär att man är beredd på att;
ha en gemensam nämnd för berörda kommuner,
ha gemensamma avgifter för berörda kommuner.
Av tidigare genomförda utredningar framgår vilka fördelar en samverkan som
man såg med gemensam handläggning. I dagsläget finns det ingen anledning att
ånyo genomföra någon utredning inom området.
Miljö- och bygglovnämnden har § 53/08 beslutat att inte ha något att erinra mot
förslaget.
Handling
Förvaltningens skrivelse 2008-02-25.
Miljö- och bygglovnämndens § 53/08.
Delges
Miljö- och bygglovnämnden
Kommunchefen
Skövde kommun
Falköpings kommun
Tibro kommun

Utdragsbestyrkande
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2008-249

Trygghetslarm
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
tillhandahålla trygghetslarm till de personer över 67 år, som så önskar,
för personer under 67 år som ansöker om trygghetslarm, sker en individuell
behovsprövning enligt 4 kap l § socialtjänstlagen,
avgiften för trygghetslarm fastställs till 0,625 % av prisbasbeloppet per månad,
avgiften för trygghetslarm både som servicetjänst och som insats enligt 4 kap
l § socialtjänstlagen ska kontrolleras i enlighet med 8 kap socialtjänstlagen,
samt
samordningen med hemtjänsttaxan och nuvarande avgift för besök vid larmtillfället tas bort.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
tillhandahålla trygghetslarm till de personer över 67 år, som så önskar,
för personer under 67 år som ansöker om trygghetslarm, sker en individuell
behovsprövning enligt 4 kap l § socialtjänstlagen,
avgiften för trygghetslarm fastställs till 0,625 % av prisbasbeloppet per månad,
avgiften för trygghetslarm både som servicetjänst och som insats enligt 4 kap
l § socialtjänstlagen ska kontrolleras i enlighet med 8 kap socialtjänstlagen,
samt
samordningen med hemtjänsttaxan och nuvarande avgift för besök vid larmtillfället tas bort.
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2008-249

Bakgrund

Från och med 1 juli 2006 får en kommun, med stöd av Lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre, tillhandahålla servicetjänster utan
föregående individuell behovsprövning åt personer som fyllt 67 år.
Trygghetslarm är en trygghetsskapande åtgärd för att kunna bo kvar i det egna boendet och ej vara i behov av hjälp i hemmet. Det kan även vara ett komplement
till den enskildes bistånd i form av hjälp i hemmet.
Vård och omsorg har inkommit med förslag till beslut om tillhandahållande av
trygghetslarm utan biståndsprövning.
Kommunfullmäktige beslutade § 41108 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för korrigering av månadsavgiftsbeloppet.
Vård och omsorg har i skrivelse inkommit med förslag till korrigering av månadsavgiftsbeloppet.
Handling

Förslag på ändring av riktlinjer för bistånd; trygghetslarm.
Delges

Biståndshandläggarna

Utdragsbestyrkande
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2008-370

Kollektivtrafiknämnden HjoTiBorg: Revisionsberättelse för år
2007 och fråga om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöterna i kollektivtrafiknämnden HjoTiBorg ansvarsfrihet för år 2007.

Anteckning
Catrin Hulmarker (m), Pierre Ryden (s) och Tore Nolberger (m) deltar ej i handläggningen av ärendet p g a jäv.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsberättelse för år 2007 till kommunfullmäktige för behandling av fråga om ansvarsfrihet.

Anteckning
Catrin Hulmarker (m), Pierre Ryden (s) och Tore Nolberger (m) deltar ej i handläggningen av ärendet p g a jäv.
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna för kollektivtrafiknämnden HjoTiBorg har inkommit med revisionsberättelse för verksamhetsåret 2007.
Handling
Revisionsberättelse för kollektivtrafiknämnden år 2007.
Delges
Kollektivtrafiknämnden

Justerandes signatur

Uldragsbestyrkande
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2008-370

Kollektivtrafiknämnden HjoTiBorg: Årsredovisning 2007
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2007 för kollektivtrafiknämnden HjoTiBorg.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2007 för kollektivtrafiknämnden HjoTiBorg.

Bakgrund
Kollektivtrafiknämnden HjoTiBorg har utarbetat förslag till årsredovisning för
verksamhetsåret 2007.

Handling
Förslag till årsredovisning 2007 för kollektivtrafiknämnden.

Delges
Kollektivtrafiknämnden

SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL

HJO KOMMUN
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Kf§ 62

Anmälningsärende
Revisorerna: Frågor angående lönesättning av kommunchef(2008-371).
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Närvaro- och voterings lista den 23 juni 2008
Närvar- Votering avseende §
ande
Nej
Ja
Avst

1.

LEDAMÖTER
Knut Indebetou

M

-

2.

Sture Anderson

Fp

l

3.

Michael Kihlström

Kd

l

4.

Tore Nolberger

M

l

5.

Gert F ranzen

C

-

6.

Petter Jönsson

Fp

l

7.

Catrin Hulmarker

M

l

8.

Ewa F Thorstenson

M

l

9.

Claes Hagström

S

l

10.

Lars Newman

Kd

l

11.

Eva-Lott Gram

Kd

1

12.

Pierre Ryden

S

l

13.

Tina Jensen

S

14.

Fredrik Bellino

V

-

15.

Jaan Kello

M

l

16.

Britt-Marie Sjöberg

C

1

17.

Ingvar Jansson

S

l

18.

Ida Hägne

S

1

19.

Jörgen Fransson

S

l

20.

Charlotte Karlsson

S

1

21.

Karl-Johan Froh

M

-

22.

Björn Fredeby

M

l

23.

Annelie Nilsson

S

-

24.

Rune Larsson

M

l

25.

Roger Krona

S

26.

Anna Johansson

M

-

27.

Inga-Lill Aidi

S

l

28.

Christer Haagman

Mp

1

29.

Malin Davidsson

M

l

30.

Kerstin Lindell

Fp

l

31.

Lars-Erik SondelI

C

l

32.

Bertil Ask

S

1

33.

Astrid Raidl

Mp

l

Votering avseende §
Nej
Avst
Ja

HJO KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Närvaro- och voterings lista den 23 juni 2008
Tjänstgörande
för nr
ERSÄTTARE
Henrik Englund
M

Bilaga A

Närvar- Votering avseende §
ande
Ja
Nej
Avst

M

Pär Holmbäck

M

Göran Svensson

21

1

M

Henrik Olofsson

26

1

M

Kjersti Gullstrand

C

Kiki Broholm

5

l

C

Ingemar Fransson

Fp

Benkt-Eric Lindh

Fp

Marita Johansson

Kd

Rutger Gram

Kd

Jenny Eriksson

S

Maj-Britt Axen

13

l

S

Osvald Lundqvist

23

l

S

Doris Lehtipalo

25

1

S

Bo Svensson

S

Carina Pettersson

S

Kjell-Arne Green

V

Anette Jacobsson Runo

V

Fredrik Runo

Mp

Bo Savborg

~
Antal

Anne-Louise Thornblad
31

Votering avseende §
Ja
Nej
Avst

Bilaga B.

Reservation på punkt 4. Tertialredovisning per 2008-04-30:
Vi reserverar oss mot att fullmäktige fastställer en tertialrapport som saknar väsentliga
uppgifter och innehåller ett antal sakfel. Vi reserverar oss också mot att fullmäktige inte
accepterar vårt förslagna tillägg till beslutet, att varje förslag till åtgärd skall följas aven
konkret och allsidig konsekvensanalys.
Astrid Raidl (mp)
Christer Haagman (mp)

Bilaga C.

Reservation till punkt 5. Samverkan omkring myndighetsuppgifter inom miljö- och
hälso skydd:
Vi reserverar oss mot beslutet att avveckla kommunens självständiga miljötillsyn.
Myndighetsarbetet inom miljösektorn innehåller strategiska uppgifter. Tillsammans med den
fysiska planeringen är miljöarbetet kommunens verktyg för framtidsutveckling. Att lämna
ifrån sig detta verktyg till en centraliserad funktion i Skövde är en försvagning av den
kommunala demokratin och ett led i avvecklingen av Hjo som självständig kommun.
Astrid Raidl (mp)
Christer Haagman (mp)

