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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunfullmäktige
Medborgarehuset Park, kl 16.30 - 21.55

Plats och tid

Beslutande

Se sidan två

Övriga deltagande

Björn Bröne (Fp), ordförande miljö- och bygglovnämnden, § 112
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Olof Fredholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Sture Anderson (Fp)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2009-12- 04

Bo Svensson (S)

Underskrifter
Paragrafer

108 - 127

Sekreterare

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2009-11-30

Datum för
anslags uppsättande
FÖNaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2009-12-29
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
Beslutande

Michael Kihlström (Kd), ordförande
Maj-Britt Axen (S)
Knut Indebetou (M)
Sture Anderson (Fp)
Tore Nolberger (M)
Gert Franzen (C)
Petter Jönsson (Fp)
Catrin Hulmarker (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Claes Hagström (S)
Lars Newman (Kd)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Tina Jensen (S)
Fredrik Bellino (V)
Jaan Kello (M)
Osvald Lundqvist (S)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Ida Hägne (8)
Charlotte Karlsson (8)
Karl Johan Froh (M)
Björn Fredeby (M)
Annelie Nilsson (8)
Rune Larsson (M)
Roger Krona (S)
Anna Johansson (M)
Inga-Lill Aidi (S)
Christer Haagman (Mp)
Malin Davidsson (M)
Kerstin Lindell (Fp)
Lars-Erik Sondell (C)
Bertil Ask (S)
Bo Savborg (Mp)
Tjänstgörande ersättare

Benkt-Eric Lindh (Fp) ersättare för Petter Jönsson (Fp)
Henrik Olofsson (M) ersättare för Jaan Kello (M)
Doris Lehtipalo (S) ersättare för Ida Hägne (S)
Bo Svensson (S) ersättare för Charlotte Karlsson (S)
Göran Svensson (M) ersättare för Karl Johan Froh (M)
Kjell-Arne Gren (S) ersättare för Annelie Nilsson (S)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
Kf § 108
Justerande och fastställande av tid för justering
Sture Anderson (Fp) och Bo Svensson (S) utses att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.
Ersättare: Tore Nolberger (M) och Roger Krona (S).
Justering sker torsdagen den 3 december 2009, kl 16.00.
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 109

2009-773

Fråga till kommunalrådet Catrin Hulmarker (M) angående exploateringen av Fågelås-Spakås
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
frågan får ställas, samt
notera frågan och svaret till dagens protokoll.

Yttranden
Christer Haagman (Mp) och Catrin Hulmarker (M) yttrar sig.

Bakgrund
Christer Haagman (Mp) har inkommit med en fråga angående exploateringen av
Fågelås-Spakås.

Handling
Fråga 2009-11-30 från Christer Haagman (Mp).

Delges
Christer Haagman
Kommunalrådet

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
Kf§ 110

2009-769

Motion: Uppmaning att återställa bidraget till de ideella handikappsföreningarna i Hjo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredande handläggning.
Yttrande
Claes Hagström (S) yttrar sig
Bakgrund
Claes Hagström har inkommit med en motion som uppmanar att återställa bidraget till de ideella handikappsföreningarna i Hjo kommun.
Handling
Motion 2009-11-26 från Claes Hagström (S).
Delges
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 111

2009-758

Entledigande och återbesättande av uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen efter Karl-Johan Froh (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
entlediga Karl-Johan Froh (M) från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, samt
att återbesättandet av uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen sker nästkommande kommunfullmäktigesammanträde.

Bakgrund
Karl-Johan Froh (M) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot
i kommunstyrelsen.

Handling
Skrivelse 2009-10-25 från Karl-Johan Froh (M).

Delges
Karl-Johan Froh
KS förvaltning/personal

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
Kf § 112

2009-667

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny "taxa för offentlig kontroll av
livsmedel", daterat 2009-09-17, enligt livsmedelslagen (2006: 804), de föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen samt att den skall gälla från den 1 januari 2010.
Föredragande
Miljö- och bygglovnämndens ordförande Björn Bröne (Fp).
Yrkanden
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Christer Haagman (Mp).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny "taxa för
offentlig kontroll av livsmedel", daterat 2009-09-17, enligt livsmedelslagen
(2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EGbestämmelser som kompletteras av lagen samt att den skall gälla från den 1 januari 2010.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om en taxa inom livsmedelsområdet.
Denna taxa liksom den nu föreslagna taxan bygger på Sveriges Kommuner och
Landstings förslag till taxa.
Kommunerna i Skövde, Falköping, Tibro och Hjo samverkar inom området miljöoch hälsoskydd. Offentlig kontroll av livsmedel är en stor del av detta samarbete.
Det är av stor vikt, för effektiv handläggning, att alla inblandade kommuner antar
samma taxa.
Detta nya förslag till taxa är en mindre revidering och innebär, fram för allt, att
livsmedelsverksamheterna ska betala in en årlig kontrollavgift redan samma år

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunfullmäktige
forts Kf § 112

2009-667

som verksamheten registreras. Tidigare betalade verksamheterna in sin årliga kontrollavgift året efter att verksamheten fick sitt godkännande.
Enligt förordningen 2006: 1166 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
(nedan kallad avgiftsförordningen) ska en kontrollmyndighet ta ut dels årlig kontrollavgift (3-10 §§), avgift för extra kontroll (11-12 §§) och s.k. bemanningsavgifter (18 §), dels avgifter för godkännande och registrering (13 §).
Vilka anläggningar som ska godkännas regleras dels genom EG-förordningen
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för
livsmedel av animaliskt ursprung och dels genom Livsmedelsverkets "Föreskrifter
om livsmedelshygien", LIVSFS 2005:20, 4-5 §§. Genom LIVSFS 2009:5 har ändringar gjorts i LIVSFS 2005:20 som innebär att kravet på godkännande i 4-5 §§
upphör att gälla den l december 2009. Från och med detta datum kommer endast
de verksamheter som omfattas av EG-förordningen 853/2004 (animalieanläggningar) att behöva godkännande, och övriga verksamheter som idag kräver godkännande ska registreras.
Med anledning av ovanstående regeländringar har Regeringen gjort ändringar i 9
§ förordningen (2006: 1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Bestämmelsen gäller påförande av den årliga kontrollavgiften. Den nya lydelsen av 9
§, som träder ikraft den l januari 20 l O, är:
Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp
för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 13 § ska betala en avgift för godkännande aven anläggning, ska
dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats. Förordning (2009:922).
För den kommunala livsmedelskontrollen innebär detta från den l januari 2010 att
när en livsmedelsföretagare anmäler en anläggning för registrering ska kontrollmyndigheten det första verksamhetsåret ta ut dels avgift för registreringen enligt
13 § avgiftsförordningen och dels, när anläggningen är registrerad, årlig kontrollavgift. Andra stycket i 9 § har bara betydelse för animalieanläggningar, som
ska godkännas enligt den ovan nämnda EG-förordningen.
Enligt 10 § avgiftsförordningen får kontrollmyndigheten, om det finns särskilda
skäl, sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften. Om en verksamhet
startar sent under året kan det ibland finnas skäl att sätta ned eller efterskänka
kontrollavgiften eftersom den ska avse den faktiska kontrolltid som verksamheten
får under året eller i alla fall under de närmsta åren. I vilka fall detta kan bli aktuellt beror dels på när under året verksamheten startar.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-10-28.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
2009-667

forts Kf § 112
Handling

MBN § 133/09.
Verksamhetskontroller John Engströms skrivelse 2009-09-17 samt förslag till taxa
2009-09-17.
Delges
Miljöförvaltningen Östra Skaraborg
Miljö- och bygglovnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
2009-426

Kf§ 113

Skattesats 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2010 fastställes
till kronor 22: 00 per skattekrona.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M), Pierre Ryden (S), Eva-Lott Gram (Kd), Britt-Marie Sjöberg (C), Sture Anderson (Fp), Fredrik Bellino (V), Tore Nolberger (M), Ewa F
Thorstenson (M) och Lars Newman (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Bo Svensson (S) och Christer Haagman (Mp).

Ajournering kl 19.30 - 19.45.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utdebiteringen av den
allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2010 fastställs till kronor 22:00 per skattekrona.
Delges
Ekonomichefen
Budget- och redovisningsansvarig

Justerandes signatur

h»

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
2009-426

Kf§ 114

Budget och verksamhetsplan 2010 - 2012 för Hjo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
driftbudget 2010 samt preliminär driftbudget för perioden 2011-2012 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
investeringsbudget 2010 samt investeringsplan för perioden 2011-2014 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
resultatbudget för 2010 samt preliminär resultatbudget för perioden 20112012 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
finansieringsbudget 2010 samt preliminär finansieringsbudget för perioden
2011-2012 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
balansbudget 2010 samt preliminär balansbudget för perioden 2011-2012
fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
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 återigen prövas under hösten
med beaktande av balanskravet.
Yrkanden
Catrin Hulmarker (M), Eva-Lott Gram (Kd), Britt-Marie Sjöberg (C), Sture Anderson (Fp), Tore Nolberger (M), Ewa F Thorstenson (M) och Lars Newman (Kd)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Pierre Ryden (S) och Maj-Britt Axen (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med socialdemokraternas förslag till budget.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med miljöpartiets förslag till budget.
Fredrik Bellino (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med vänsterpartiets förslag till budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige

2009-426

forts Kf § 114
Vidare yttrar sig Bo Svensson (S).

Ajournering kl 20.50 - 21.00

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 föreslår 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 12 nej-röster (2 avstod) beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag (Bilaga A).

Justerandes signatur

Utdragsbeslyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

13

Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunfullmäktige
forts Kf § 114

2009-426

Reservationer
Maj-Britt Axen (S), Pierre Ryden (S), Tina Jensen (S), Osvald Lundqvist (S), Doris Lehtipalo (S), Bo Svensson (S), Kjell-Arne Green (S), Roger Krona (S), IngaLill Aidi (S) och Bertil Ask (S) reserverar sig till förmån för socialdemokraternas
förslag.
Christer Haagman (Mp) och Bo Savborg (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 2010 samt preliminär driftbudget för perioden 2011-2012 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
investeringsbudget 2010 samt investeringsplan för perioden 2011-2014 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
resultatbudget för 2010 samt preliminär resultatbudget för perioden 20112012 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
finansieringsbudget 2010 samt preliminär finansieringsbudget för perioden
2011-2012 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
balansbudget 2010 samt preliminär balansbudget för perioden 2011-2012
fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
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 återigen prövas under hösten
med beaktande av balanskravet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

14

Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige

forts Kf § 114

2009-426

Yrkanden
Bo Svensson (S) m fl yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med Socialdemokraternas förslag till drifts och investeringsbudget
2010.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med budgetberedningens förslag med följande fem ändringsyrkanden:
Spara 1 Yz miljon på förslag som miljöpartiet tidigare lagt fram, nämligen (ändringsyrkande 1):
tio procents sänkning av politikerlöner och arvoden samt frysning av dessa ersättningar under 2010, inkl frysning av chefslöner över 40 000
kr/månad
införandet av öppen käl/kod inom IT-verksamheten
slopat vårdnadsbidrag
Fördela 3 miljoner av "omställningsbudgeten" för att utveckla nya arbetssätt inom
omvårdnadsenheten. I denna satsning ingår kompetenshöjning och lönejustering
för ökad jämställdhet (ändringsyrkande 2).
Fördela 1 Y2 miljon av "omställningsbudgeten" på fortsatt kvalitetsarbete inom
förskolan (ändringsyrkande 3).
Omfördela påslaget på 850 tkr från KS till Tillväxt och teknisk service, dels för att
motverka raset på plan- och miljösidan, dels möjligöra kvalitetsförbättringar inom
kostenheten bl a med ekologisk upphandling och fortsatt utveckling av verksamheten på Rödingen (ändringsyrkande 4).
Investeringsbudgeten justeras så att potten för energibesparande åtgärder för 2010
- 2014 lyfts upp så att de avsatta 14,4 miljonerna görs tillgängliga redan under
2010 för omedelbar satsning i ett långsiktigt samarbete enligt principen EPC
(energy performance contracting). Därmed frigörs 4,8 miljoner som under 2010
kan användas till att börja rusta upp Medborgarhuset Park (ändringsyrkande 5).

Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Bo Svenssons (S) m fl förslag
till drifts och investeringsbudget för 2010 och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med allmänna utskottets förslag.

U!dragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
2009-426

forts Kf § 114

Ordföranden ställer proposition på Christer Haagmans (Mp) ändringsyrkande 1.
Kommunstyrelsen beslutar att ej bifalla ändringsyrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Christer Haagmans (Mp) ändringsyrkande 2.
Kommunstyrelsen beslutar att ej bifalla ändringsyrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Christer Haagmans (Mp) ändringsyrkande 3.
Kommunstyrelsen beslutar att ej bifalla ändringsyrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Christer Haagmans (Mp) ändringsyrkande 4.
Kommunstyrelsen beslutar att ej bifalla ändringsyrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Christer Haagmans (Mp) ändringsyrkande 5:
Kommunstyrelsen beslutar att ej bifalla ändringsyrkandet.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden
(Bilaga B).

Protokollsanteckning
Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S), Bodil Hedin (S), Annelie Nilsson (S) och
Claes Hagström (S) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-11-11.
Handling
Förslag till budget och verksamhetsplan 2010-2012 för Hjo kommun.
Socialdemokraternas förslag till drifts- och investeringsbudget 2010.
Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse 2009-11-06.
Miljöpartiets förslag till budget 2010 för Hjo kommun.
Vänsterpartiets skrivelse "För ett rött och grönt Hjo".

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
2009-426

forts Kf § 114
Delges
Kommunstyrelsen
Miljö- och bygglovnämnden
Ekonomichefen
Budget- och redovisningsansvarig

Justerandes Signatur.
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunfullmäktige
Kf§ 115

2008-497

Avvikelser i budget 2009
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens redovisning av åtgärder med anledning av avvikelser i 2009 års budget.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Ewa F Thorstenson (M).

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunstyrelsens redovisning av åtgärder med anledning av avvikelser i 2009 års budget.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens medelsförvaltning
och följer därför regelbundet upp budgeten och beslutar in åtgärder när detta
krävs. I redovisningen redogör kommunstyrelsen för sin syn på de avvikelser som
skett och vilka åtgärder som krävs.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-11-11.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
forts Kf § 115

2008-497

Handling
Kommunchefens och ekonomichefens skrivelse 2009-11-02.
Delges
Kommunchefen
Ekonomichefen
Budget- och redovisningsansvarig

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
2009-600

Kf § 116
Finansiell policy för Hjo kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förvaltningens förslag till finansiell
policy för Hjo kommun och dess bolag.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Bo Savborg (Mp).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till finansiell policy för Hjo kommun och dess bolag.
Bakgrund
Förvaltningen har upprättat ett förslag till finansiell policy för Hjo kommun. Policyns syfte är att kommunens finansverksamhet ska bedrivas på ett effektivt och
säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto med minsta möjliga risk.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-10-28.
Handling
Ekonomichefens skrivelse 2009-10-20 samt finansiell policy för Hjo kommun och
dess bolag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
2009-600

forts Kf § 116
Delges
Ekonomichefen
KS förvaltning/kansli
Hjo Stadshus AB
Hjo Energi AB
Hjo Energi Elhandel AB
AB Hjo Småindustrier
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunfullmäktige
2009-606

Kf § 117
Ansökan om kommunal borgen avseende Villa RoselI
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
vidare beredning.
Jäv

Eva F Thorstenson (M) deltar inte i ärendets handläggning p g a jäv.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
bevilja föreningen Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Äldrehem i
Hjo kommunal borgen om 13,5 mkr, samt
borgen kan endast beviljas om den lägre räntekostnaden i sin helhet tillfaller
kommunen i form av lägre lokalhyra och under förutsättningen att äldreomsorg bedrivs i kommunal regi.
Jäv

Eva F Thorstenson (M) och Annelie Nilsson (S) deltar inte i ärendets handläggning p g a jäv.
Yrkanden

Bo Svensson (S) m fl yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: godkänna allmänna
utskottets förslag till beslut med följande ändring (strykningar i genomstruken stil,
tillägg i kursiv stil);
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutat att:
bevilja föreningen Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Äldrehem i
Hj o kommunal borgen om 13,5 mkr, samt
borgen kan endast beviljas om den lägre räntekostnaden i sin helhet tillfaller kommunen i form av lägre lokalhyra och under förutsättningen att äldreomsorgen bedrivs i kommunal regi.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige

2009-606

forts Kf § 11 7
Bakgrund

Föreningen Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Äldrehem i Hjo (org nr
769600-3479) har sedan 1996 samarbetat med Hjo kommun och bedriver ägande
och förvaltning av äldrebostäder med särskild behovsprövning. Kommunen har
anvisningsrätt till samtliga bostäder i föreningens fastighet. Vidare upplåter föreningen verksamhetslokaler till socialförvaltningen i anslutning till omvårdnadsoch boendeverksamhet.
Samarbetet har varit framgångsrikt och föreningen har konsoliderats och utvecklats till ett bra verktyg för kommunen att erbjuda moderna och funktionella äldreboenden.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-10-28.
Handling

Ekonomichefens skrivelse 2009-11-03.
Föreningen Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Äldrehem i Hjos årsredovisning 2008.
Delges

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 118

2009-664

Hjo Stadshus AB (koncern): Delårsbokslut 2009-08-31

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslutet för Hjo Stadshus AB
(koncern).

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag .

.. Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.

Bakgrund
Hjo Stadshus AB (koncern) har inkommit med ett delårsbokslut per 2009-08-31.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-10-28.

Handling
Delårsbokslut per 2009-08-31 för Hjo Stadshus AB (koncern).

Delges
Hjo Stadshus AB
Hjo Energi AB
Hjo Energi Elhandel AB
AB Hjo Småindustrier
Ekonomichefen
Budget- och tedovisningsansvarig

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
Kf§ 119

2009-572

Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsbokslut 2009-06-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslutet för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg.
Yrkande

Tore Nolberger (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Christer Haagman (Mp).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslutet för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg.
Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har inkommit med delårsbokslut för första halvåret 2009.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-09-23.
Handling
Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsbokslut 2009-06-30.
Revisorernas utlåtande 2009-10-27.
Delges
Avfallshantering Östra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 120

2009-620

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsbokslut 2009-06-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslutet för kommunalförbundet
Räddningstjänst Östra Skaraborg.

Yrkande
Pierre Ryden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Christer Haagman (Mp).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.

Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har inkommit med delårsbokslut för
första halvåret 2009.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-10-28.

Handling
Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsbokslut 2009-06-30.

Delges
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 121

2009-657

Utvidgning av Samordningsförbundet i Skövde till Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
godkänna att Samordningsförbundet HjoTiBorg från den 1 januari 2011 ingår
i samordningsförbundet Skövde och att de därmed bildar ett gemensamt förbund SkövdeHjoTiborg,
förbundsordningen för det utvidgade förbundet fastställes,
de gemensamma resurserna i form av uppdrag förbunden förfogar över med
omedelbar verkan kan samutnyttjas av ägarna till förmån för enskilda individer oaktat i vilken av de ingående förbundens kommun de är bosatta, samt
verksamheten under verksamhetsåret 2010 i övrigt synkroniseras inför utvidgningen 2011.
Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna att Samordningsförbundet HjoTiBorg från den 1 januari 2011 ingår
i samordningsförbundet Skövde och att de därmed bildar ett gemensamt förbund SkövdeHjoTiborg,
förbundsordningen för det utvidgade förbundet fastställes,
de gemensamma resurserna i form av uppdrag förbunden förfogar över med
omedelbar verkan kan samutnyttjas av ägarna till förmån för enskilda individer oaktat i vilken av de ingående förbundens kommun de är bosatta, samt
verksamheten under verksamhetsåret 2010 i övrigt synkroniseras inför utvidgningen 2011.

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
forts Kf § 121

2009-657

Bakgrund
Samordningsförbunden i Skövde och HjoTiBorg har under hösten 2008 genomfört en remissförfrågan riktat till ägarna av Samordningsförbunden om möjlighet
att slå samman samtliga samordningsförbund i Östra Skaraborg till ett förbund.
Remissomgången gav vid handen att det i dagsläget inte är aktuellt med att skapa
ett förbund i Östra Skaraborg, men däremot fanns ett förslag att i ett första läge slå
samman förbunden i Skövde och HjoTiBorg. Rent tekniskt går det till så att det
ena förbundet utvidgas, ett förfarande som bl a tillämpats i Trollhättan, Grästorp
och Kungälv.
Samordningsförbunden i Skövde och HjoTiBorg till stryker förslaget att Samordningsförbundet i Skövde utvidgas till att även omfatta kommunerna Hjo, Tibro
och Karlsborg. Det nya namnet för förbundet föreslås bli SkövdeHjoTiBorg. Styrelsen för samordningsförbundet HjoTiBOFg beslöt dessutom vid sitt sammanträde
den l oktober 2009, att pröva frågan om möjligheten finns att tidigare än den 1
januari 2011 ombilda förbunden.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-10-28.
Handling
Samordningsförbunden i Skövde och HjoTiBorg skrivelser 2009-10-12 och 200910-19.
Kansliets skrivelse 2009-10-19.
Delges
Samordningsförbundet HjoTiBorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 122

2009-622

Överflyttning av medel mellan konton i investeringsbudgeten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 30 t kr i investeringsbudgeten för innevarande år från konto 9049 till konto 9027 Utsmyckning Sigghusberg.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omfördela 30 t kr i investeringsbudgeten för innevarande år från konto 9049 till konto 9027 Utsmyckning Sigghusberg.
Bakgrund
Kommunstyrelsen 2006-12-19 § 204 har tidigare beslutat att medel motsvarande
30 tkr ska disponeras till den yttre utsmyckningen av entren vid Sigghusberg.
Medlen har inte förbrukats och inför 2009 begärdes ingen ombudgetering av medlen, vilket innebär att det idag inte finns några budgeterade medel för utsmyckmngen.
På Sigghusberg har nu utsmyckningen av entren kommit till stånd och för att bekosta denna önskar servicechefen överflytta 30 tkr från konto 9049 (lekutrustning).
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten per konto. Förändringar
mellan konton måste därför godkännas av kommunfullmäktige.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-10-28.
Handling
Samhällsutvecklings skrivelse 2009-10-13.
Delges
Servi cechefen
Ekonomichefen
Budget- och redovisningsansvarig

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 123

2009-661

Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende upprättande av
detaljplaner m m

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av kommunstyrelsens reglemente i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ändring av
ko~munstyrelsens reglemente i enlighet med förvaltningens förslag.

Bakgrund
Kommunstyrelsen tog i samband med förändringen av den politiska organisationen över kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för detaljplaneärenden i kommunen från tidigare miljö- och bygglovnämnden.
I samband med arbetet att utarbeta och fastställa detaljplaner har framkommit att
det förekommer otydligheter i ansvars- och beslutsnivåerna, vilket föreslås korrigeras med denna förändring av kommunstyrelsens reglemente. Reglementesförändringen skall även kompletteras med en förändring av kommunstyrelsens delegeringsordning.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-10-28.

Handling
Kansliets skrivelse 2009-10-14.

Delges
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
2009-658

Kf § 124
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande
datum:
25 januari
22 februari
29 mars
26 april
31 maj
21 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
15 november
29 november
13 december
Sammanträdena inleds som regel kl 18.30.
Bakgrund
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-10-28.
Handling
Kansliets skrivelse 2009-10-14.
Delges
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige
Kf § 125

2006-157 107

Stiftelser förvaltade av Hjo kommun: Permutation av John Norblads
fond
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om permutation av stiftelsen John Nordblads fond i enlighet med förvaltningens förslag till permutationsansökan.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om permutation
av stiftelsen John Nordblads fond i enlighet med förvaltningens förslag till permutationsansökan.
Bakgrund
Hjo kommun föreslår att Kammarkollegiet beslutar att:
upphäva den föreskrift för stiftelsen som anger att endast avkastningen får
användas för utdelning till ändamålet så att såväl avkastning som kapital får
användas,
ändrar föreskriften om att fonden endast får användas för värnlösa barns vård
och uppfostran,
ändrar föreskriften om att fonden endast får användas inom Norra Fågelås.
Den nya lydelsen av föreskriftens § 3 föreslås vara:
Enligt testamentet ska "50 000 kr avsättas till en fond, som med full äganderätt
och för evärdlig tid hembjudes till Hjo kommun att av dess kommunstyrelse under
lagligt ansvar förvaltas och anslås till sjukvårdens befrämjande och barns vård och
uppfostran inom kommunen. Av fondens upplupna räntor läggs en procent årligen
till kapitalet.
Hjo kommun har stora svårigheter att tillämpa föreskriften om att fonden ska
komma värnlösa barn till del. Samhället och rättsläget är så pass förändrat att det
idag inte finns några värnlösa (försvarslösa, skyddslösa) barn att utdela medel till.
Skälet till att ändra föreskriften om att fonden endast får användas inom Norra
Fågelås är att det inte bedrivs någon sjukvård, vårdcentral eller liknande verksamhet i Norra Fågelås, som idag endast utgör en del av Hjo kommun. Vid stiftelsens

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunfullmäktige

forts Kf § 125

2006-157 107

tillkomst utgjorde Norra Fågelås en egen kommun. Det är därför inte längre möjligt att främj a ändamålet med stiftelsen med den begränsningen i stadgarna. Det
geografiska området föreslås därför omfatta hela Hjo kommun.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-10-28.
Handling

Kansliets skrivelse 2009-10-13.
Delges

Kammarkollegiet
KS förvaltning/ekonomi
Revisorerna .

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 126

2009-668

Stiftelser förvaltade av Hjo kommun: Upplösande av Augusta Gahns
fond
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- förbruka tillgångarna i Augusta Gahns fond i enlighet med Stiftelseiagen 6
kap 5 §, samt
- därefter upplösa fonden i enlighet med 7 kap 18 § Stiftelseiagen.

·Kommuristyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att betala av skulden i Augusta Gahns
fond som idag uppgår till -12964;30 kr.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- förbruka tillgångarna i Augusta Gahns fond i enlighet med Stiftelseiagen 6
kap 5 §, samt
- därefter upplösa fonden i enlighet med 7 kap 18 § Stiftelseiagen.

Bakgrund
Augusta Gahns fond är en stiftelse vars ändamål är att vårda Augusta Gahns och
familjen Sjöqvists gravar. Stiftelsen förvaltas av Hjo kommun genom s.k. anknuten förvaltning.
Augusta Gahns fond går sedan några år tillbaka med minusresultat. Fondens ursprungliga ändamål kan därmed inte tillgodoses med hjälp av fonden.
Enligt Stiftelseiagen får en fond tillgångar förbrukas om
1. stiftelsen bildades för mer än 50 år sedan,
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren,
3. värdet av tillgångarna värderade med tillämpning av 3 kap 3 §, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit det då gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, samt

1
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunfullmäktige
forts Kf § 126

2009-668

4. Stiftelsen saknar skulder.
När tillgångarna är förbrukade upplöses fonden i enlighet med 7 kap 18 § Stiftelseiagen.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-10-28.

Handling
Kansliets skrivelse 2009-10-12.

Delges
Revisorerna
K~~ förvaltning/ekonomi

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 127

Anmälningsärende
Vågbrytaren - riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning: Öppet
brev till alla Sveriges kommuner.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Närvaro- och voterings lista den 30 november 2009

Bilaga A

Närvar- Votering avseende § 114
ande
Ja
Nej
Avst
l
l

l.

LEDAMÖTER
Maj-Britt Axen

S

2.

Knut Indebetou

M

l

l

3.

Sture Anderson

Fp

l

l

4.

Michael Kihlström

Kd

l

l

5.

Tore Nolberger

M

l

l

6.

Gert Franzen

C

l

l

7.

Petter Jönsson

Fp

-

8.

Catrin Hulmarker

M

l

l

9.

Ewa F Thorstenson

M

l

l

10.

Claes Hagström

S

l

Il.

Lars Newman

Kd

l

l

12.

Eva-Lott Gram

Kd

l

l

13.

Pierre Ryden

S

l

l

14.

Tina Jensen

S

l

l

15.

Fredrik Bellino

V

l

l

16.

Jaan Kello

M

-

17.

Osvald Lundqvist

S

l

18.

Britt-Marie Sjöberg

C

l

19.

Ida Hägne

S

20.

Charlotte Karlsson

S

21.

Karl-Johan Froh

M

-

22.

Björn Fredeby

M

l

23.

Annelie Nilsson

S

-

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

l

30.

Kerstin Lindell

Fp

l

l

31.

Lars-Erik Sondell

C

l

l

32.

Bertil Ask

S

l

33.

Bo Savborg

Mp

l

?

tf-

l

l
l

l

l
l
l
l
l

l
l

Votering avseende §
Ja
Nej
Avst

Bilaga A
HJO KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Närvaro- och voterings lista den 30 november 2009
Tjänstgörande Närvar- Votering avseende § 114 Votering avseende §
Nej
för nr
Nej
Avst
Ja
ande
ERSÄTTARE
Ja
Avst
Henrik Englund
M
M

Pär Holmbäck

M

Göran Svensson

21

l

1

M

Henrik Olofsson

16

l

l

M

Kjersti Gullstrand

C

Kiki Broholm

C

Ingemar Fransson

Fp

Benkt-Eric Lindh

7

l

l

Fp

Marita Johansson

Kd

Rutger Gram

Kd

Robert Holst

S

Doris Lehtipalo

19

l

l

S

Bo Svensson

20

l

1

S

Carina Pettersson

S

Kjell-Arne Green

23

l

l

S

Lise-Lotte Karlsson

S

KurtPlanmo

V

Anette Jacobsson Runo

V

Fredrik Runo

Mp

Anne-Louise Thornblad

Mp

Anders Thornblad

Antal

33

19

Justerare

Se reterare

12

2

