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Sammanträdesdatum

l

Plats och tid

Församlingshemmet Hjo, kl 18.30

Deltagande

Beslutande

Ersättare

Samtliga ordinarie ledamöter utom:

I dennes ställe tjänstgör:

Sture Anderson (fp)
Tina Jensen (s)
Ida Hägne ( s)
Charlotte Karlsson ( s)
Karl Johan Froh (m)
Inga-Lill Aidi (s)

Benkt-Eric Lindh (fp)
Kjell-Arne Green (s)
Maj-Britt Axen (s)
Doris Lehtipalo ( s)
Göran Svensson (m)
Osvald Lundqvist (s)

20.50, 2l.00 - 22.05,22.10 - 23.45

ÖVriga deltagande

Lena Bogren, informationschef, § 83
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 85
Alf-Göran Waldenvik, t f kommun chef
Anders Boman, sekreterare

Utses att justera

Eva-Lott Gram (kd)

Roger Krona (s)

Justeringens
plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

81 - 93

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-11-24

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2008-12- 23
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Justerande och fastställande av tid för justering
Eva-Lott Gram (kd) och Roger Krona (s) utses att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.
Ersättare: Jaan Kello (m) och Osvald Lundqvist (s).
Justering sker torsdagen den 27 november 2008, kl 16.00.
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Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen.
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Invigning av ny hemsida för Hjo kommun - www.hjo.se
Kommunfullmäktiges ordförande inviger tillsammans med informationschef Lena
Bogren Hjo kommuns nya hemsida - www.hjo.se.
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2008-497

Skattesats 2009
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2009 fastställes
till kronor 22:00 per skattekrona.
Yrkande

Catrin Hulmarker (m), Pierre Ryden (s), Eva-Lott Gram (kd), Britt-Marie Sjöberg
(c), Petter Jönsson (fp), Christer Haagman (mp), Fredrik Bellino (v), Lars Newman (kd) och Tore Nolberger (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utdebiteringen av den
allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2009 fastställes till kronor 22:00 per skattekrona.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i
preliminär skatt för inkomst under 2009 fastställes till kronor 22:00 per skattekrona.
Delges

Kommunchefen
Ekonomichefen
Budget- och redovisningsansvarig
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2008-497

Budget och verksamhetsplan 2009 - 2011 för Hjo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
driftbudget 2009 samt preliminär driftbudget för perioden 2010-2011 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
investeringsbudget 2009 samt investeringsplan för perioden 20 l 0-20 13 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
resultatbudget för 2009 samt preliminär resultatbudget för perioden 20102011 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
finansieringsbudget 2009 samt preliminär finansieringsbudget för perioden
2010-2011 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
balansbudget 2009 samt preliminär balansbudget för perioden 2010-2011
fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
kommunstyrelsen äger rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under
2009 med totalt 5 mkr,
i budgeten angivna finansiella mål fastställs,
i budgeten angivna avgörande inriktningar och mål för fullmäktige, styrelse
och övriga nämnder fastställs, samt
möjligheten till inbetalning av pensionsskulden årligen prövas under hösten
med beaktande av balanskravet.
Yrkanden
Catrin Hulmarker (m), Eva-Lott Gram (kd), Britt-Marie Sjöberg (c), Petter Jönsson (fp), Lars Newman (kd), Tore Nolberger (m) och Ewa F Thorstenson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Pierre Ryden (s) och Jörgen Fransson (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med socialdemokraternas förslag till budget.
Fredrik Bellino (v) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med vänsterpartiets förslag till budget.
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Christer Haagman (mp) och Astrid Raidl (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med miljöpartiets förslag till budget (Bilaga B).
Vidare yttrar sig Maj-Britt Axen (s).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag skall utgöra huvudförslag.
Följande voteringsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.
Propositionsordning i omröstning om motförslag
Ordföranden föreslås att motförslag utses genom acklamation, vilket godkännes
av kommunfullmäktige.
Följande propositionsordning godkännes:
Först ställs miljöpartiets förslag mot vänsterpartiets förslag. Därefter ställs det
vinnande förslaget i denna omröstning mot socialdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer miljöpartiets förslag mot vänsterpartiets förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att utse miljöpartiets förslag till motförslag till socialdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer därefter miljöpartiets förslag mot socialdemokraternas förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse socialdemokraternas förslag
till motförslag i huvudomröstningen.
Omröstningsresultat i huvudomröstningen
Med 19 ja-röster mot 11 nej-röster (3 avstod) beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag (Bilaga A).
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forts Kf85
Reservationer

Pierre Ryden (s), Claes Hagström (s), Maj-Britt Axen (s), Doris Lehtipalo (s),
Ingvar Jansson (s), Jörgen Fransson (s), Annelie Nilsson (s), Roger Krona (s),
Osvald Lundqvist (s), Kjell-Arne Green (s) och Bertil Ask (s) reserverar sig till
förmån för socialdemokraternas förslag.
Christer Haagman (mp) och Astrid Raidl (mp) reserverar sig till förmån för miljöpartiets förslag.
Fredrik Bellino (v) reserverar sig till förmån för vänsterpartiets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
driftbudget 2009 samt preliminär driftbudget för perioden 2010-20 Il fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
investeringsbudget 2009 samt investeringsplan för perioden 20 l 0-20 13 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
resultatbudget för 2009 samt preliminär resultatbudget för perioden 20 l 020 Il fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
finansieringsbudget 2009 samt preliminär finansieringsbudget för perioden
2010-2011 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
balansbudget 2009 samt preliminär balansbudget för perioden 2010-2011
fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
kommunstyrelsen äger rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under
2009 med totalt 5 mkr,
i budgeten angivna finansiella mål fastställs,
i budgeten angivna avgörande inriktningar och mål för fullmäktige, styrelse
och övriga nämnder fastställs, samt
möjligheten till inbetalning av pensionsskulden årligen prövas under hösten
med beaktande av balanskravet.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Christer Haagman (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att fastställa allmänna
utskottets förslag till budget för 2009 med ändringar enligt miljöpartiets budgetförslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Christer Haagmans (mp) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets
förslag.

Reservation
Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslut till förmån för eget yrkande.

Anteckning
Bertil Ask (s), Tina Jensen (s), Ingvar Jansson (s) och Claes Hagström (s) noterar
till dagens protokoll att de inte deltar i beslutet.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
driftbudget 2009 samt preliminär driftbudget för perioden 2010-2011 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
investeringsbudget 2009 samt investeringsplan för perioden 2010-2013 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
resultatbudget för 2009 samt preliminär resultatbudget för perioden 20 l 020 Il fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
finansieringsbudget 2009 samt preliminär finansieringsbudget för perioden
20 l 0-20 Il fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
balansbudget 2009 samt preliminär balansbudget för perioden 20 l 0-20 11
fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

Utdragsbestyrkande
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2008-497

kommunstyrelsen äger rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under
2009 med totalt 5 mkr,
i budgeten angivna finansiella mål fastställs,
i budgeten angivna avgörande inriktningar och mål för fullmäktige, styrelse
och övriga nämnder fastställs, samt
möjligheten till inbetalning av pensionsskulden årligen prövas under hösten
med beaktande av balanskravet.
Anteckning
Pierre Ryden (s) och Tina Jensen (s) deltar inte i beslutet.
Handling

Förslag till budget 2009 - 2011 för Hjo kommun.
Budgetförslag 2008-10-29 från Miljöpartiet de Gröna i Hjo.
Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse 2008-11-03.
Socialdemokraternas förslag 2008-11-11 till drifts- och investeringsbudget 2009.
Vänsterpartiets budgetförslag 2008-11-24.
Delges

Kommunstyrelsen
Miljö- och bygglovnämnden
Kommunchefen
Ekonomichefen
Budget- och redovisningsansvarig

Sida

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2008-11-24

Sammanträdesdatum

Kf§ 86

11

2008-39

Vårdnadsbidrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
införa helt vårdnadsbidrag fr o m 2009-0 l-O l,
fastställa bidragets storlek till 3 000 kr per barn och kalendermånad, samt
fastställa förvaltningens förslag till riktlinjer för vårdnadsbidrag i Hjo kommun.

Yrkanden
Gert Franzen (c), Eva-Lott Gram (kd), Anna Johansson (m), Petter Jönsson (fp)
och Lars Newman (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fredrik Bellino (v), Astrid Raidl (mp), Maj-Britt Axen (s), Pierre Ryden (s) yrkar
att kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Fredrik Bellinos (v) m fl avslagsyrkande.

Voteringsresultat
Med 19 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag (Bilaga A).
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Reservationer

Pierre Ryden (s), Claes Hagström (s), Maj-Britt Axen (s), Doris Lehtipalo (s),
Ingvar Jansson (s), Jörgen Fransson (s), Annelie Nilsson (s), Roger Krona (s),
Osvald Lundqvist (s), Kjell-Arne Green (s) och Bertil Ask (s) samt Christer
Haagman (mp) och Astrid Raidl (mp) reserverar sig mot beslutet.
Fredrik Bellino (v) reserverar sig mot beslutet (Bilaga C).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
införa helt vårdnadsbidrag fr o m 2009-01-01,
fastställa bidragets storlek till 3000 kr per barn och kalendermånad, samt
fastställa förvaltningens förslag till riktlinjer för vårdnadsbidrag i Hjo kommun.
Yrkanden

Pierre Ryden (s), Jörgen Fransson (s), Ingvar Jansson (s), Bertil Ask (s) och
Claes Hagström (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå barn- och ungdomsutskottets förslag.
Eva-Lott Gram (kd), Anna Johansson (m), Lars Newman (kd), Tore Nolberger
(m) och Britt-Marie Sjöberg (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
barn- och ungdomsutskottets förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och ungdomsutskottets förslag.
Reservation

Pierre Ryden (s), Jörgen Fransson (s), Ingvar Jansson (s), Bertil Ask (s), Claes
Hagström (s) och Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet.
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2008-39

Anteckning
Fredrik Bellino (v) förordar att kommunstyrelsen beslutar att avslå barn- och ungdornsutskottets förslag.

Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
införa helt vårdnadsbidrag fr o m 2009-0 l-O l,
fastställa bidragets storlek till 3000 kr per barn och kalendermånad, samt
fastställa förvaltningens förslag till riktlinjer för vårdnadsbidrag i Hjo kommun.
Reservation
Roger Krona (s) och Ida Hägne (s) reserverar sig mot beslutet.
Föredragande: Bam- och utbildningschefAlf-Göran Waldenvik och utredningssekreterare Anna Lamefeldt.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Hjo kommun beslutade i § 195/07 att uppdra åt förvaltningen att utreda införandet av vårdnadsbidrag från 2009-0 l-O l.
Utredningen presenterades för Barn- och ungdomsutskottet i § 72/08, och har
även varit uppe för information i Kommunstyrelsen. I utredningen presenterades
två alternativ för införande av vårdnadsbidrag: helt vårdnadsbidrag som är bidrag
för ett barn som inte har plats i förskoleverksamheten, eller både helt och reducerat vårdnadsbidrag som är bidrag för ett barn som har plats på deltid i förskoleverksamhet.
Alliansen i Hjo föreslår att helt vårdnadsbidrag införs fr o m den l januari 2009.
Förvaltningen har mot bakgrund av detta ställningstagande utarbetat förslag på
riktlinjer för vårdnadsbidrag i Hjo kommun.
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Handling

KsBu-ordförandens och barn- och utbildningschefens skrivelse 2008-10-13.
Barn och utbildnings skrivelse 2008-05-26 samt förslag till riktlinjer för vårdnadsbidrag i Hjo kommun.
Delges

Barn- och utbildningschefen
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2008-578

Delårsrapport per 2008-06-30 för Avfallshantering Östra Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
notera delårsrapporten och revisorernas bedömning till dagens protokoll,
samt
uppdra åt Hjo kommuns ledamöter i direktionen att uppmärksamma kommunalförbundet på de mål som finns formulerade i den gällande avfallsplanen.

Yttranden
Tore Nolberger (m) yrkar bifall till ordförandes förslag att notera delårsrapporten
och revisorernas bedömning till dagens protokoll.
Christer Haagman (mp) tilläggsyrkar att kommunfullmäktige beslutar att uppdra
åt Hjo kommuns ledamöter i direktionen att uppmärksamma kommunalförbundet
på de mål som finns formulerade i den gällande avfallsplanen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapport per 2008-06-30 för Avfallshantering Östra Skaraborg samt revisorernas bedömning till kommunfullmäktige.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna delårsrapport
per 2008-06-30 för Avfallshantering Östra Skaraborg samt revisorernas bedömning till kommunfullmäktige.
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2008-578

Bakgrund

Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport per 2008-0630. Revisorerna har upprättat bedömning av delårsrapporten.
Handling

Delårsrapport per 2008-06-30 för Avfallshantering Östra Skaraborg inklusive revisorernas bedömning.
Delges

Avfallshantering Östra Skaraborg
Tore Nolberger
Pierre Ryden
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2008-591

Delårsbokslut per 2008-06-30 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera delårsrapporten och revisorernas bedömning till dagens protokoll.
Yrkanden
Petter Jönsson (fp) yrkar bifall till ordförandes förslag att notera delårsrapporten
och revisorernas bedömning till dagens protokoll.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna del årsbokslut per 2008-06-30 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt revisorernas bedömning till kommunfullmäktige.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna delårsbokslut
per 2008-06-30 får Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt revisorernas bedömning till kommunfullmäktige.
Bakgrund

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med delårsbokslut per 2008-0630. Revisorerna har upprättat bedömning av delårsbokslutet.
Handling

Delårsbokslut per 2008-06-30 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg inklusive
revisorernas bedömning.
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Delges
Räddningstj änsten Östra Skaraborg

Justerandes signatur
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2008-568

Revidering av rörbundsordningen för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna direktionens förslag till revidering av
förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Yrkande

Petter Jönsson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna direktionens
förslag till revidering av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna direktionens förslag till revidering av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Bakgrund
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg har berett ett förslag till ändring av förbundsordningen. Ändringen innebär att § 20 Samverkansavtal om tjänster från medlemskommunerna utgår, en ny §§ 11 b Räddningsinsatser som medför
betydande kostnader och en ny § 20 Medlemskommunernas rätt att väcka ärende
hos kommunalförbundet tillförs.
Förslaget skall godkännas av samtliga medlemskommuners fullmäktige innan förbundsordningen kan ändras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handling

Räddningschefens tjänsteskrivelse 2008-09-17 med bilagor.
Delges

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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2008-25

Bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
upphäva Kf § 18/08,
kommunen skall utge ett driftsbidrag motsvarande 20 % av Vägverket godkända kostnader för drift av enskilda vägar, samt
kommunen skall utge ett driftbidrag på 1,90 kronorivägmeter för enskild utfartsväg för den del som överstiger 200 m, dock längst 800 meter som maximalt bidragsberättigad del.

Yrkande
Tore Nolberger (m) och Petter Jönsson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
upphäva Kf § 18/08,
kommunen skall utge ett driftsbidrag motsvarande 20 % av Vägverket godkända kostnader för drift av enskilda vägar, samt
kommunen skall utge ett driftbidrag på 1,90 kronorivägmeter för enskild utfartsväg för den del som överstiger 200 m, dock längst 800 meter som maximalt bidragsberättigad del.

Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde § 101/01 regler för kommunala vägbidrag.
Kommunfullmäktige reviderade § 18/08 regler för kommunala vägbidrag.
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I enlighet med detta beslut utbetalas idag ett kommunalt driftbidrag till enskilda
vägar som är berättigade till statsbidrag. Bidraget uppgår till 15 % av Vägverket
godkända kostnader. För 2008 uppgår detta bidrag till 276 860 kr. Om kommunfullmäktiges beslut § 18/08 upphävs uppgår bidraget till 369 147 kr.
Bidraget utbetalas även till enskilda utfartsvägar med 1,50 kronor/vägmeter för
den del som överstiger 200 m, dock längst 800 m. För 2008 uppgår detta bidrag
till 27 908 kr. Om kommunfullmäktiges beslut § 18/08 upphävs uppgår bidraget
till 35 350 kr.
Om kommunfullmäktiges beslut § 18/08 upphävs uppstår en brist i Samhällsutvecklings budget på 99 729 kr för budgetåret 2008 samt med samma belopp för
2009.
Med anledning av förändrade förutsättningar gällande budgetbesparingar föreslås
att Kf § 18/08 upphävs för att återgå till tidigare fastställda Kf § 10 1/0 1 regler för
kommunala vägbidrag.
Handling

Arbetsingenjörens skrivelse 2008-11-03.
Delges

Samhällsutveckling
Ekonomi
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Motion angående badplatsen i Blikstorp
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
uppdra åt samhällsutveckling att ta kontakt med samfållighetsföreningen i
Blikstorp för att utreda projektet vidare, samt
anse motionen besvarad.

Yttrande
Catrin Hulmarker (m), Fredrik Bellino (v) och Astrid Raidl (mp) yttrar sig.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
uppdra åt samhällsutveckling att ta kontakt med samfållighetsföreningen i
Blikstorp för att utreda projektet vidare, samt
anse motionen besvarad.

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
uppdra åt Samhällsutveckling ta kontakt med samfållighetsföreningen i Blikstorp för att utreda projektet vidare, samt
anse motionen besvarad.
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Bakgrund

Fredrik Bellino (v) har 2008-05-22 inkommit med motion där han föreslår att
kommunen i samarbete med samfållighetsföreningen i Blikstorp utreder förutsättningarna att renovera badplatsen och att man utreder förutsättningarna att i samarbete med samfållighetsföreningen få detta att leda till ett Leader-projekt.
Kommunfullmäktige beslutade § 51/08 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Förvaltningen har 2008-10-14 inkommit med förslag till motionssvar.
Handling

Fredrik Bellinos motion 2008-05-26.
Samhällsutvecklingschefens skrivelse 2008-10-14.
Delges

Fredrik Bellino
Samhällsutveckling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Motion angående livsmedelsinköp i Hjo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
lägga ärendet till handlingarna, samt
anse motionen besvarad.

Yrkande
Catrin Hulmarker (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Knut Indebetou (m), Lars-Erik Sondell (c) och Christer Haagman (mp) yttrar sig.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
lägga ärendet till handlingarna, samt
anse motionen besvarad.

Yrkande
Christer Haagman (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå tekniska utskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska utskottets förslag.
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Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
lägga ärendet till handlingarna, samt
anse motionen besvarad.

Bakgrund
Knut Indebetou (m) har 2007-01-09 inkommit med motion angående livsmedelsinköp i Hjo kommun. Motionen föreslår att Hjo kommun skall köpa mat som
är producerad under samma villkor som svenska bönder har.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-01-29 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Kommunledningskontoret har i skrivelse 2007-02-15 utarbetat förslag till motionssvar. Motionssvaret är utarbetat i samråd med upphandlingsenheten, Skövde
kommun.
Kommunstyrelsen beslutade § 50107 att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för fördjupad analys av möjligheterna till påverkan av livsmedelsinköpen inom ramen för lagen om offentlig upphandling.
Förvaltningen har 2008-10-15 inkommit med förslag till motions svar.

Handling
Samhällsutvecklingschefens skrivelse 2008-10-15.

Delges
Knut Indebetou
Samhällsutveckling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Motion om medlemskap i European Cities Against Drugs (ECAD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredande handläggning.
Yttrande

Lars Newman (kd) yttrar sig.
Bakgrund
Lars Newman (kd) har 2008-11-24 inkommit med motion angående medlemskap i
European Cities Against Drugs.
Handling
Motion 2008-11-24 från Lars Newman (kd).
Delges
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Närvar- Votering avseende § 85
ande
Ja
Nej
Avst
1
1

Votering avseende § 86
Nej
Ja
Avst
1

l.

LEDAMÖTER
Knut Indebetou

M

2.

Sture Anderson

Fp

-

3.

Michael Kihlström

Kd

1

1

1

4.

Tore Nolberger

M

1

1

l

5.

Gert Franzen

C

l

l

l

6.

Petter Jönsson

Fp

l

1

l

7.

Catrin Hulmarker

M

1

l

1

8.

Ewa F Thorstenson

M

l

1

l

9.

Claes Hagström

S

1

10.

Lars Newman

Kd

l

1

l

Il.

Eva-Lott Gram

Kd

l

1

l

12.

Pierre Ryden

S

1

13.

Tina Jensen

S

-

14.

Fredrik Bellino

V

1

15.

Jaan Kello

M

1

1

I

16.

Britt-Marie Sjöberg

C

1

1

l

17.

Ingvar Jansson

S

1

18.

Ida Hägne

S

-

19.

Jörgen Fransson

S

1

20.

Charlotte Karlsson

S

-

21.

Karl-Johan Froh

M

-

22.

Björn Fredeby

M

l

23.

Annelie Nilsson

S

1

24.

Rune Larsson

M

l

25.

Roger Krona

S

l

26.

Anna Johansson

M

l

27.

Inga-Lill Aidi

S

-

28.

Christer Haagman

Mp

l

29.

Malin Davidsson

M

l

l

l

30.

Kerstin Lindell

Fp

l

1

l

31.

Lars-Erik SondelI

C

l

l

1

32.

Bertil Ask

S

l

33.

Astrid Raidl

Mp

l
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1

l

1

1

1

l

1
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ERSÄTTARE
för nr
ande
Ja
Avst
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

Voterin~

Ja

avseende § 86
Nej
Avst

21

l

l

l

2

l

1

1

Maj-Britt Axen

18

1

1

1

S

Osvald Lundqvist

27

1

1

1

S

Doris Lehtipalo

20

1

1

1

S

Bo Svensson

S

Carina Pettersson

S

Kjell-Arne Green

13

1

1

1

V

Anette Jacobsson Runo

V

Fredrik Runo

Mp

Bo Savborg

Mp

Anne-Louise Thornblad

Antal

33

19

11

3

19

14

-

Bilaga B.

Miljöpartiets budgetyrkande:
A. Driftsbudgeten
Genomför följande fYra besparingsåtgärder:
1. Sänk politikerlöner och arvoden 10 % samt frys ersättningarna under 2009
2. Effektivisera kommunstyrelsens förvaltning med minst en tjänst (25 % tjänst läggs idag på
kallbadhuset, ytterligare 75 % kan uppnås genom omfördelning av det internationella arbetet)
3. Inför öppen källkod inom IT-verksamheten
4. Slopa vårdnadsbidraget samt stoppa centraliseringen av familjerätten till en gemensam nämnd i
Skara

De frigjorda resurserna ska användas till fem satsningar:
1. Bibehåll servicenivån på Rödingen och sänk matpriset
2. Påbörja arbetet att minska storleken på barngrupperna i förskolan
3. Påbörja arbetet att öka lärartätheten i grundskolan, vilket möjliggör färre barn i varje klass
4. ÖVergå till ekologisk mjölk inom kommunens kostverksamhet och påbörja arbetet att nå 25 %
ekologisk mat til12010
5. Genomför projekt för smartare transporter inom kommunen

B. Investeringsbudgeten
1. Följ energiplanen! Ett genomgripande energieffektiviseringsprogram ska genomföras under 2009.
Kostnaderna bör finansieras genom ett s.k. Energy Performance Contracting och därmed helt gå
vid sidan av liggande investeringsbudget. Alternativt bör kostnaderna beräknas och finnas med i
2009 års budget.
2. Projektering Spakås 49 tkr stryks. Pengarna sätts istället på nyprojektering Medborgarhuset Park.

C. Strykningar
1.
2.
3.
4.

Att kommunstyrelsen rar öka kommunens skulder under 2009 med totalt 5 miljoner kronor
Att kommunen ska satsa på ett Kallbadhus, 600 tkr, sid. 43
Att kommunen ej har några fastställda mål, gällande avfallshantering, sid. 82
Att tillsynsplanen följs upp av nämnden 9 gånger årligen, sid. 30 och 36.

Christer Haagman
Miljöpartiet de Gröna

Bilaga C.

Vänsterpartiet

Reservation vårdnadsbidrag
Förslaget om vårdnadsbidrag är otidsenligt. Det stöder inte ett jämställt föräldraskap, och det
innebär ett stort avsteg från arbetslinjen. Bidraget är inte heller pensionsgrundande. Kvinnor,
som oftast är de med redan lägst inkomst i hushållet, blir de stora förlorarna. Vidare är stora
grupper, t.ex. arbetslösa, långtidssjukskrivna och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
(förtidspension), exkluderade från bidraget. Ensamstående kommer i praktiken inte heller att
ha någon ekonomisk möjlighet att använda sig av det.
Effekterna på sysselsättningen och arbetsutbudet beräknar regeringen som negativa.
Vårdnadsbidraget kommer att medföra en minskad sysselsättning och minskad arbetstid bland
kvinnor och därmed minskade skatteintäkter. Enligt Konjunkturinstitutet medförde en
liknande reform i Norge en minskning med 11 000 personer i förvärvsarbete, omräknat i
årsarbetskrafter. Vårdnadsbidraget riskerar vidare att försämra alla kvinnors villkor på
arbetsmarknaden ytterligare i form av inlåsning, ökat antal visstidsanställningar, deltidsarbete,
sämre pension, sämre ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och sjukdom, sämre möjligheter
till karriär och löneutveckling.
Utvärderingen av vårdnadsbidraget i Norge har visat att i familjer med annan etnisk bakgrund
har kvinnorna fått det ännu svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Deras barn har inte fått
del av förskolan, vilket har inneburit försenad språkinläming och gett barnen sämre villkor
vid skolstarten. Bidraget motverkar således integrationen. Ä ven i Finland är det framför allt
unga mödrar med kort utbildning och svag position på arbetsmarknaden som använder sig av
vårdnadsbidraget, varvid positionen på arbetsmarknaden således försvagas ytterligare.
Bidraget innebär även att det skapas olikheter mellan kommuner. För de kommuner som inför
vårdnadsbidrag kommer en omfattande och resurskrävande kommunal administration att
krävas, bl.a. när vårdnadsbidrag ska utbetalas till EU-medborgare.
Därtill innebär vårdnadsbidraget att resurserna till en kvalitativ förskola kan hotas. I detta
sammanhang vill vi peka på att bidraget kan användas för att anlita släktingar eller barnflickor
i hemmet, vilket således motverkar den uppgivna avsikten med reformen att föräldrarna ska få
mer tid med sina barn.
Fredrik Bellino (V)

