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Sammanträdesdatum

1

Plats och tid

Medborgarhuset Park, kl 18.30 - 20.00

Deltagande

Beslutande

Ersättare

Samtliga ordinarie ledamöter utom:

I deras ställe tjänstgör:

Lars Newman (kd)
Tina Jensen (s)
Jörgen Fransson (s)
Karl-Johan Froh (m)
Kerstin Lindell (fp)

Rutger Gram (kd)
Maj-Britt Axen (s)
Kjell-Arne Green (s)
Göran Svensson (m)
Benkt-Eric Lindh (fp)

Övriga deltagande

Per-Göran Ylander, projektledare
Pia Renman, kommunchef
Anders Boman, kanslichef

Utses att justera

Ewa F Thorstenson (m)

Charlotte Karlsson ( s)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Paragrafer

63 -70

Ordförande

Justerande

..

Ewa F Thorstenson

Charlotte Karlsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2008-09-29

Datum för
anslags uppsättande

2008-10- 10

f\

1

\

Förvaringsplats
för protokollet

lKOrmu. nstYre.~(ens

Underskrift

I

1f J l/

~m{~~~~.

Datum för
anslags nedtagande

2008-11-03
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Kf§ 63

Parentation över Carl-Henrik Lindblad
Kommunfullmäktige håller parentation över avlidne medarbetaren i Hjo kommun
Carl-Henrik Lindblad, som förolyckades den 18 september 2008. Kommunfullmäktige hedrar Carl-Henrik Lindblads minne med en tyst stund.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf§ 64

Justerande och fastställande av tid for justering
Ewa F Thorstenson (m) och Charlotte Karlsson (s) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
Ersättare: Rutger Gram (kd) och Annelie Nilsson (s).
Justering sker torsdagen den 2 oktober 2008, kl 16.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2006-11 331

J

Vård program för Hjo stadspark och dess byggnader
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande för slag till Vårdplan för
Hjo Stadspark och dess byggnader med följande ändring i kap 7, sid 31 (tidigare
lydelse i genomstruken text, ny lydelse i kursiv text):
Inga åtgärder får dock vidtas i byggnader och park som försvårar en övergång till
detta utseende.
Vid åtgärder i byggnader och park skall stor varsamhet iakttas för att säkerställa
att en återgång till ursprungligt utseende inte försvåras eller förhindras.
Yrkanden
Catrin Hulmarker (m), Christer Haagman (mp), Astrid Raidl (mp) och Fredrik
Bellino (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Pierre Ryden (s).
Föredragande
Projektledare Per-Göran Ylander.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande
för slag till Vårdplan för Hjo Stadspark och dess byggnader med följande ändring
i kap 7, sid 31 (tidigare lydelse i genomstruken text, ny lydelse i kursiv text):
Inga åtgärder får dock vidtas i byggnader och park som försvårar en övergång till
detta utseende.
Vid åtgärder i byggnader och park skall stor varsamhet iakttas för att säkerställa
att en återgång till ursprungligt utseende inte försvåras eller förhindras.

Utdrags bestyrkande
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2006-11 331

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
uppdra åt förvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2008 inkomma med förslag till reviderad lydelse under avsnittet kap 7,
samt
föreslå kommunstyrelsen att i övrigt anta föreliggande förslag till vårdprogram.
Bakgrund
Hjo Stadspark är en kulturhistoriskt värdefull anläggning. Fråga om byggnadsminnesförklaring har väckts för flera år sedan. Ärendet vilar hos länsstyrelsen i
avvaktan på utredning och bättre kunskap om parkens värde i ett större parkhistoriskt sammanhang och hur parken ska vårdas, bevaras och utvecklas. Hjo kommun har därför, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland, beslutat att låta
utreda framtida vård, bevarande och utveckling av Hjo Stadspark.
Vårdprogrammet remissbehandlades av kommunstyrelsen § 62/06.
Allmänna utskottet beslutade § 92/08 att uppdra åt förvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde den 2008-08-13 inkomma med förslag till reviderad lydelse under avsnittet kap 7.
Kommunalrådet har i skrivelse 2008-08-08 inkommit med förslag till reviderad
lydelse.
Handling
Förslag till vårdprogram för Hjo stadspark och dess byggnader.
Delges
Proj ektledaren
Samhällsutvecklingsenheten
Länsstyrelsen Västra Götaland
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2008-44

Gemensam familjerättsenhet i Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
inrätta och medverka i en gemensam familjerättsnämnd enligt 3 kap 3 a §
kommunallagen, samt
godkänna föreliggande avtal om samverkan samt reglemente för den gemensamma familjerättsnämnden.
Yrkanden
Gert Franzen (c), Catrin Hulmarker (m), Britt-Marie Sjöberg (c), Sture Anderson
(fp), Eva-Lott Gram (kd) och Fredrik Bellino (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Haagman (mp) och Astrid Raidl (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Christer Haagmans (mp) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Christer Haagman (mp) och Astrid Raidl (m p) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
inrätta och medverka i en gemensam familjerättsnämnd enligt 3 kap 3 a §
kommunallagen, samt
godkänna föreliggande avtal om samverkan samt reglemente för den gemensamma familjerättsnämnden.
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forts Kf § 66
Yrkanden

Christer Haagman (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå barn- och
ungdomsutskottets förslag.
Britt-Marie Sjöberg (c) och Rune Larsson (m) yrkar bifall till barn- och ungdomsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christer Haagmans (mp) avslagsyrkande och
finner det ej bifallet.
Ordföranden ställer därefter proposition på allmänna utskottets förslag och finner
det bifallet.
Reservation
Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet.
Anteckning
Gert F ranzen (c) noterar till dagens protokoll att denne förordar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och ungdomsutskottets förslag.

Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet är positivt till bildandet aven gemensam familjerättsenhet i Skaraborg och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att
inrätta och medverka i en gemensam familjerättsnämnd enligt 3 kap 3 a §
kommunallagen, samt
godkänna föreliggande avtal om samverkan samt reglemente för den gemensamma familj erättsnämnden.
Föredragande: Chef Socialtjänsten Jonas Engelbrektsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund

Socialcheferna i Skaraborg bedriver sedan flera år en fruktbar samverkan. En fråga som diskuterats under lång tid är möjligheten till samverkan inom området familjerätt. I februari 2007 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna
och möjligheterna att inrätta en gemensam familjerättsenhet i Skaraborg. Arbetsgruppen presenterade sina tankar i en utredning som man underställde samtliga
kommuner att ta ställning till. Det handlade i detta skede om ett principbeslut i
avvaktan på samtliga kommuners ställningsstagande. Hjo kommun ställde sig positiva till att ingå i en gemensam familjerättsenhet genom beslut i Ks § 41 200803-12.
Utredningsgruppen har lämnat slutgiltigt förslag på avtal och reglemente för en
gemensam familjerättsenhet. I utgångsläget var 12 kommuner positiva till att ingå
i en gemensam familjerättsorganisation. Efter den första beslutsomgången kvarstår nu 9 kommuner som har att fullfölja beslutsprocessen med beslut i respektive
fullmäktige om att inrätta en gemensam familjerättsnämnd.
Barn och utbildning har inkommit med förslag till beslut i ärendet.
Handling
Utredningsförslag 2008-05-27, utredningsgruppen Skaraborgs kommunalförbund
med förslag till samverkansavtal och reglemente.
Barn och utbildnings skrivelse 2008-08-19 med bilaga.
Delges
Skaraborgs kommunalförbund
Barn- och utbildning

Justerandes signatur

Uldragsbeslyrkande
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Avyttring av fastigheten Anden 5
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
avyttra fastigheten Anden 5 till marknadspris, samt
ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med förslag på hur inkomsten från
försäljningen ska hanteras.
Yrkanden
Catrin Hulmarker (m) och Pierre Ryden (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Haagman (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Christer Haagmans (mp) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Christer Haagman (mp) och Astrid Raidl (mp) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
avyttra fastigheten Anden 5 till marknadspris, samt
ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med förslag på hur inkomsten från
försäljningen ska hanteras.
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Yrkande
Christer Haagman (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå allmänna
utskottets förslag.
Tore Nolberger (m), Britt-Marie Sjöberg (c) och Jörgen Fransson (s) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christer Haagmans (mp) avslagsyrkande och
finner det ej bifallet.
Ordföranden ställer därefter proposition på barn- och ungdomsutskottets förslag
och finner det bifallet.

Reservation
Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
avyttra fastigheten Anden 5 till marknadspris, samt
ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med förslag på hur inkomsten från
försäljningen ska hanteras.

Föredragande
Ekonomichef Jörgen Hansson och samhällsutvecklingschef Calle Eliasson.

Yrkande
Pierre Ryden (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
I samband med utarbetande av förslag till Budget 2008 för Hjo kommun har samhällsutvecklingsenheten utrett möjligheten till en flytt av kommunens verksamheter på Regeringsgatan 6A-F till andra lokaler, samt även en försäljning av den
aktuella fastigheten. Kommunfullmäktige har i budget 2008 fastslagit att Hjo
kommun under 2008 skall sänka sina driftskostnader för lokalerna på Regeringsgatan med 400 tkr innebärande att kommunen inte kan ha någon egen verksamhet
i fastigheten.

Handling
Ekonomienhetens skrivelse 2008-08-27.

Delges
Samhällsutvecklingsenheten
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2008-490

Tillsyn enligt lagen om nikotinläkemedel
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
delegera tillsynsansvaret enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel
(2007:1455) till kommunstyrelsen, och med anledning därav godkänna följande tillägg i kommunstyrelsens reglemente 22 §:
"- tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel", samt
fastställa taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel
till en fast avgift om 2,7 % av basbeloppet, detaljhandel som i sin rörelse försäljer både folköl och nikotinläkemedel påförs endast en taxa.
Yrkande

Gert Franzen (c) och Christer Haagman (mp) och Astrid Raidl (mp) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
delegera tillsynsansvaret enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel (2007:1455) till kommunstyrelsen, och med anledning därav godkänna
följande tillägg i kommunstyrelsens reglemente 22 §:
"- tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel ", samt
fastställa taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel till en fast avgift om 2,7 % av basbeloppet, detaljhandel som i sin rörelse försäljer både folköl och nikotinläkemedel påförs endast en taxa.
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Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
delegera tillsynsansvaret enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel (2007:1455) till kommunstyrelsen, och med anledning därav godkänna
följande tillägg i kommunstyrelsens reglemente 22 §:

"- tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel ", samt
fastställa taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel till en fast avgift om 2,7 % av basbeloppet, detaljhandel som i sin rörelse försäljer både folköl och nikotinläkemedel påförs endast en taxa.

Föredragande: Chef Socialtjänsten Jonas Engelbrektsson
Bakgrund
Den l mars 2008 trädde en ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
(2007:1455) i kraft. För att en näringsidkare skall få bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel krävs att anmälan gjorts till den kommun där handeln ska bedrivas. Kommunfullmäktige i varje kommun måste fatta beslut om vilken nämnd
som skall ha ansvaret för den kommunala kontrollen och bör också besluta om en
taxa för kontrollavgifter.

Handling
Läkemedelsverkets skrivelse 2008-02-25.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 08:21.
Förvaltningens skrivelse 2008-08-20.

Delges
Kommunstyrelsen
Läkemedelsverket
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2008-557

Enkel fråga från ledamoten Christer Haagman angående inköp av
närproducerad ekologisk mjölk till tekniska utskottets ordförande
Tore Nolberger
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
frågan får ställas, samt
notera frågan och svaret till dagens protokoll.

Yttranden
Christer Haagman (mp) och Tore Nolberger (m) yttrar sig.

Bakgrund
Ledamoten Christer Haagman (mp) har 2008-09-19 inkommit med enkel fråga
al}gående inköp av närproducerad ekologisk mjölk till tekniska utskottets ordförande Tore Nolberger.

Handling
Enkel fråga 2008-09-19 från Christer Haagman (mp)

Delges
Christer Haagman
Tore Nolberger
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Anmälningsärenden

Justerandes signatur

1.

Christer Haagman (mp): Skrivelse angående tertialredovisning m m (2008429). J

2.

Länsrätten i Mariestad: Beslut 2008-09-18 ang överklagat Kf-beslut § 4/08 Planprogram för Fågelås - Spakås 1: 1 m fl (2008-94). \

3.

Länsrätten i Mariestad: Dom 2008-09-17 ang överklagat Kf-beslut § 195/07 Budget 2008 för Hjo kommun (2007-212 100).

4.

Folkhälsoplan för Hjo kommun.

5.

Utvecklingen inom den kommunala sektorn - en sammanfattning av regeringens skrivelse 2007/08: 102.

Utdragsbestyrkande
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HJO KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Närvaro- och voterings lista den 29 september 2008
Närvar- Votering avseende §
ande
Nej
Avst
Ja
l

l.

LEDAMÖTER
Knut Indebetou

M

2.

Sture Anderson

Fp

l

3.

Michael Kihlström

Kd

l

4.

Tore Nolberger

M

l

5.

Gert Franzen

C

l

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

-

Il.

Eva-Lott Gram

Kd

l

12.

Pierre R yden

S

l

13.

Tina Jensen

S

-

14.

Fredrik Bellino

V

l

15.

Jaan Kello

M

l

16.

Britt-Marie Sjöberg

C

l

17.

Ingvar Jansson

S

l

18.

Ida Hägne

S

l

19.

Jörgen Fransson

S

-

20.

Charlotte Karlsson

S

l

21.

Karl-Johan Froh

M

-

22.

Björn Fredeby

M

l

23.

Annelie Nilsson

S

l

24.

Rune Larsson

M

l

25.

Roger Krona

S

l

26.

Anna Johansson

M

l

27.

Inga-Lill Aidi

S

l

28.

Christer Haagman

Mp

l

29.

Malin Davidsson

M

l

30.

Kerstin Lindell

Fp

-

31.

Lars-Erik Sondell

C

l

32.

Bertil Ask

S

l

33.

Astrid Raidl

Mp

1

Votering avseende §
Nej
Avst
Ja

HJO KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Närvaro- och voterings lista den 29 september 2008
Tjänstgörande Närvar- Votering avseende §
för nr
ande
Nej
Avst
Ja
ERSÄTTARE
Henrik Englund
M
M

Pär Holmbäck

M

Göran Svensson

M

Henrik Olofsson

M

Kjersti Gullstrand

C

Kiki Broholm

C

Ingemar Fransson

Fp

Benkt-Eric Lindh

Fp

Marita Johansson

Kd

Rutger Gram

Kd

Jenny Eriksson

S

Maj-Britt Axen

S

Osvald Lundqvist

S

Doris Lehtipalo

S

Bo Svensson

S

Carina Pettersson

S

Kjell-Arne Green

V

Anette Jacobsson Runo

V

Fredrik Runo

Mp

Bo Savborg

Mp

Anne-Louise Thornblad

Antal

21

1

30

1

10

1

13

l

19

1

33

Justerare

Justerare

Bilaga A

Votering avseende §
Ja
Nej
Avst

