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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-05-31

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 R)'den (8)
Tina Jensen (8)
Fredrik Bellino (V)
Jaan Kello (M)
Osvald Lundqvist (S)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Ida Hägne (S)
Charlotte Karlsson (S)
Karl Johan Froh (M)
Ej örn Fredeby (14)
Annelie Nilsson (S)
Rune Larsson (M)
Roger Krona (8)
Anna Johansson (M)
Inga-Lill Aidi (S)
Christer Haagman (Mp)
Malin Davidsson (M)
Kerstin Lindell (Fp)
Lars-Erik Sondell (C)
Bertil Ask (S)
Bo 8avborg (M)
Tjänstgörande ersättare

Bo Svensson (S) ersättare för Pierre Ryden (S)
Lise-Lotte Karlsson (S) ersättare för Tina Jensen (S)
Kjersti Gullstrand (M) ersättare för Karl-Johan Froh (M)
Ingen tjänstgörande ersättare för Björn Fredeby (M)
Doris Lehtipalo (S) ersättare för Roger Krona
Benkt-Eric Lindh (Fp) ersättare för Kerstin Lindell (Fp) §§ 40 - 54
Anders Thornblad (Mp) ersättare för Bo Savborg (Mp)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31

Kommunfullmäktige
Kf§38

Justerande och fastställande av tid för justering
Knut Indebetou (M) och Anders Thornblad (Mp) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Ersättare: Petter Jönsson (Fp) och Maj-Britt Axen (S).
Justering sker onsdagen den 2 juni 2010, k116.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-05-31

Kommunfullmäktige

Kf§39

Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige

Kf§ 40
Hearing med Hjo Energi AB
Hjo Energi AB:s VD Per-OlofWestlin
Yttranden
Fredrik Bellino (V) och Maj-Britt Axen (S) yttrar sig.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
Kf§ 41

2010-278

Interpellation till kommunalrådet angående HBT-frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
interpellationen får ställas, samt
lägga informationen och svaret till handlingarna.

Yttranden
Fredrik Bellino (V) och Catrin Hulmarker (M) yttrar sig.
Bakgrund
Fredrik Bellino (V) har 2010-04-27 inkommit med en interpellation angående
HBT-frågor.
Kommunalrådet har 2010-05-21 inkommit med ett interpellationssvar.
Handling
Interpellation 2010-04-27 från Fredrik Bellino (V).
Interpellationssvar 2010-05-21 från kommunalrådet Catrin Hulmarker (M).
Delges
Fredrik Bellino
Kommunalrådet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
Kf§ 42

2008-281

Valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
införa ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) i Hjo
kommun,
att införa valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten under 2011, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att fatta övriga nödvändiga beslut gällande
valfrihetssystemets utformning.

Yrkanden
Ewa F Thorstenson (M), Catrin Hulmarker (M) och Malin Davidsson (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag
Fredrik Bellino (V), Annelie Nilsson (S), Christer Haagman (Mp) och Bo Svensson (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag
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.
Följande voteringsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Fredrik Bellino (V) m fl avslagsyrkande.

Voteringsresultat
Med 18 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag (Bilaga A).

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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Sammantrildesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
forts Kf§ 42

2008-281

Reservation
Maj-Britt Axen (S), Claes Hagström (S), Bo Svensson (S), Lise-Lotte Karlsson
(S), Osvald Lundqvist (S), Ida Hägne (S), Charlotte Karlsson (S), Annelie Nilsson
(S), Doris Lehtipalo (S), Bertil Ask (S), Inga-Lill Aidi (S). Fredrik Bellino (V),
Christer Haagman (Mp) och Anders Thomblad (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
införa ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) i Hjo
kommun,
att införa valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten under 2011, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att fatta övriga nödvändiga beslut gällande
valfrihetssystemets utformning.

Yrkanden
Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S), Bodil Hedin (S), Annelie Nilsson (S), Claes
Hagström (S) och Christer Haagman yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå
allmänna utskottets förslag.
Vidare yttrar sig
Maj-Britt Axen (S)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag och finner detta
bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till allmänna utskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Pierre Rydens (S) m fl avslagsyrkande.

Justerandes signatur

Uldragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
forts Kf § 42

2008-281

Voteringsresultat
Med 9 ja-röster mot 6 nej röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med allmänna utskottets förslag (Bilaga A).

Reservationer
Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S), Bodil Hedin (S), Annelie Nilsson (S), Claes
Hagström (S) och Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen i Hjo kommun beslutade 2008-10-08, § 160, att ansöka om
stimulansbidrag för att kunna utreda möjligheten att i samverkan med andra
kommuner utveckla valfrihetssystem inom vård och omsorg. Socialstyrelsen beslutade att tilldela Hjo kommun 1340 tkr, varav 860 tkr ska återbetalas om kommunen efter utredning beslutar att inte införa valfrihetssystem.
Förvaltningen har tagit fram en förstudie som belyser konsekvenser av att införa
ett valfrihetssystem. Förstudien presenterades i omvårdnadsutskottet 2009-04-20.
Omvårdnadsutskottet beslutade 2009-05-18, § 62, att uppdra åt Vård- och omsorgschefen att undersöka möjligheten att använda extern kompetens för att fortsätta utredningen om ett eventuellt införande av valfrihetssystem i kommunen.
Hjo kommun gav därefter Vårdmäklarna AB i uppdrag att arbeta med fas 1 och ta
fram underlag för politiskt beslut.
Vårdmäklarna AB: s rapport och förvaltningens kompletterande skrivelse syftar till
att slutföra fas 1 och ligga till grund för ett politiskt inriktnings be slut om huruvida
ett valfrihetssystem enligt LOV ska införas i Hjo kommun. Vid beslut om att införa valfrihetssystem inleds fas 2, i denna fas ingår bland annat att utforma förfrågningsunderlag, utforma ersättnings system, anpassa IT -system och utveckla
system för uppföljning och kvalitetskontroll.
Kommunfullmäktige beslöt § 32/10 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31

Kommunfullmäktige
forts Kf§ 42

2008-281

Handling
Vård och omsorgs förstudie om 2009-04-20.
Vård mäklarna AB: s rapport 2009-11-03.
Kansliets skrivelse 2010-03 -03.
Vård och omsorgschefens skrivelse 2010-03-12.

Delges
Vård och omsorg
Socialstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Samman!rädesda!um

2010-05-31

Kommunfullmäktige
Kf§ 43

2006-89 210

Genomförandeavtal för exploatering avseende fastigheten Spakås
1:1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att teckna genomförandeavtal för exploatering avseende fastigheten Spakås 1: 1 enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Catrin Hulmarker (M), Bo Svensson (S), Lars Newman (Kd), Sture Anderson (Fp)
och Tore Nolberger (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Christer Haagman (Mp) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag
Vidare yttrar sig Fredrik Bellino (V)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Anders Thornblad (Mp) och Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna genomförandeavtal för exploatering avseende fastigheten Spakås 1: 1 enligt förvaltningens förslag.
Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå förvaltningens förslag till genomförandeavtal för exploatering avseende fastigheten Spakås
1:1.

Justerandes signatur

U!dragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
2006-89 210

forts Kf § 43
Propositionsordning

Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Christer Haagmans (Mp) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation

Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.
Jäv

Kerstin Strandberg (M) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv.
Bakgrund
Hans Johansson från Norconsult har upprättat ett förslag till genomförandeavtal
för exploatering avseende fastigheten Spakås 1: 1. Avtalet reglerar marköverlåtelse
samt exploatörens ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförande av detaljplanen.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet § 188/09 till allmänna utskottet för vidare beredning.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.
Handling
Förslag 2010-04-29 till exploateringsavtal med bilagor.
Delges
Stockporten Exploatering AB
Samhällsutveckling
Kommunalrådet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
Kf§ 44

2010-210

Budget- och måluppföljning per 30 april 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna budget- och måluppföljning per 30
april 2010.
Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna budget- och
måluppföljning per 30 april 2010.
Bakgrund
Förvaltningen har upprättat förslag till budget- och måluppföljning per 30 april
2010.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.
Handling
Budgetuppföljning per 2010-04-30.
Måluppföljning per 2010-04-30.
Delges
KS förvaltning/ekonomi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Samman!rädesda!um

2010-05-31
Kommunfullmäktige
Kf§ 45

2010-291

Partiell inlösen av pensionsutfästelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- ge ekonomichef delegation att i slutet av 2010 belasta resultatet med ett engångsbelopp inklusive löneskatt under förutsättning att nuvarande ekonomiska förutsättningar i finansförvaltningen kvarstår, samt
- engångsbeloppet får endast betalas ut om kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M), Petter Jönsson (Fp), Fredrik Bellino (V) och Bo Svensson
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Haagman (Mp) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Anders Thornblad (Mp) och Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

ge ekonomichef delegation att i slutet av 2010 belasta resultatet med ett engångsbelopp inklusive löneskatt under förutsättning att nuvarande ekonomiska förutsättningar i finansförvaltningen kvarstår, samt
engångsbeloppet får endast betalas ut om kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Jus!erandes signatur

U!dragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige

forts Kf § 45

. 2010-291

Yrkanden
Petter Jönsson (Fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå förvaltningens förslag till Partiell inlösen av pensionsutfästelse.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Petter Jönssons (Fp) bifallsyrkande mot Christer Haagmans
(Mp) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund

En av kommunfullmäktiges finansiella inriktningar är att det ska finnas en beredskap för framtida ökningar av pensionsskulden. Ur denna inriktning är det kortsiktiga målet att årligen pröva möjligheten till partiell inlösen av pensionsskulden
med beaktande av statens balanskrav.
I årets första budgetuppföljning har ett överskott prognostiserats inom finansförvaltningen. (Se budgetuppföljning nr 1). Normalt ska överskott i finansförvaltningen inte täcka den löpande verksamheten utan istället användas till att stärka
kommunens finansiella ställning.
En strategi som är vanlig i kommuner med externa lån är att minska dessa för att
på så sätt stärka finansnettot (lägre räntekostnader). En sådan strategi görs om
överlikviditet finns eller om lån förfaller. Minskning av externa lån går inte över
resultatet. Strategin att minska kommunens pensionsskuld genom engångsinbetalning måste däremot enligt redovisningsregler (kongruensprincipen) belasta resultatet. Syftet med strategin är att reducera kommande upphöjningar på utbetalningsstapeln på den intjänade pensionsrätten/utfästelsen. Strategin blir således intressant vid större engångsintäkter vid försäljningar, gynnsam avkastning på fonderat kapital eller vid prognostiserade överskott.
Ansvarsförbindelsen uppgick 2009-12-31 till 169 mkr (inkl. löneskatt).
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31

Kommunfullmäktige
forts Kf § 45

2010-291

Handling
Ekonomichefens skrivelse 20 l 0-04-24.

Delges
KS förvaltning/ekonomi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
Kf§46

2009-426

Atgärder med anledning av avvikelser i 2010 års budget
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
godkänna förvaltningens plan för hantering av budgetavvikelser enligt skrivelse,
omställningsbudgeten fördelas enligt följande; omställningsarbete 4,4 mkr,
oförutsedda händelser 1,5 mkr, samt
ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om fördelningen av reserven för
oförutsedda händelser och tillkommande kostnader i omställningsarbetet.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Svensson (S), Christer Haagman (Mp) och Fredrik Bellino (V) yrkar att tredje
strecksatsen i kommunstyrelsens förslag stryks.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena 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 Bo Svenssons (S) m fl ändringssyrkande,

Voteringsresultat
Med 18 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag (Bilaga A).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31

Kommunfullmäktige
forts Kf § 46

2009-426

Reservationer
Maj-Britt Axen (S), Claes Hagström (S), Bo Svensson (S), Lise-Lotte Karlsson
(S), Osvald Lundqvist (S), Ida Hägne (S), Charlotte Karlsson (S), Annelie Nilsson
(S), Doris Lehtipalo (S), Bertil Ask (S), Inga-Lill Aidi (S). Fredrik Bellino (V),
Christer Haagman (Mp) och Anders Thomblad (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna förvaltningens plan för hantering av budgetavvikelser enligt skrivelse,
omställningsbudgeten fördelas enligt följande; omställningsarbete 4,4 mkr,
oförutsedda händelser 1,5 mkr, samt
ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om fördelningen av reserven för
oförutsedda händelser och tillkommande kostnader i omställningsarbetet.

Yrkanden
Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (Fp), Tore Nolberger (M) och Eva-Lott
Gram (Kd) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om fördelningen av reserven för
oförutsedda händelser och tillkommande kostnader i omställningsarbetet.
Bo Svensson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på allmänna utskottets förslag och finner detta bifallet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Britt-Marie Sjöbergs (C) m fl tilläggsyrkande och finner detta bifallet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
forts Kf§ 46

2009-426

Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Britt-Marie- Sjöbergs (C) m fl tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag till Britt-Marie- Sjöbergs (C) m fl tilläggsyrkande.

Voteringsresultat
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med BrittMarie Sjöbergs (C) m fl tilläggsyrkande (Bilaga A).

Reservationer
Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S), Bodil Hedin (S), Annelie Nilsson (S), Claes
Hagström (S) och Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Vid kommunstyrelsens möte i april presenterade förvaltningen den första uppföljningen av budget 2010. Den visar på ett prognostiserat resultat på ca 20 mkr. Delar av verksamheten redovisar negativa avvikelser i inrapporterade prognoser.
Kommunstyrelsen gav § 5211 O förvaltningen i uppdrag att till kommande kommunstyrelse föreslå åtgärder.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.
Handling
Kommunchefens skrivelse 2010-04-20.
Delges
KS förvaltning/ekonomi
Kommunchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
Kf§47

2010-256

Ombudgetering av investeringsmedel från 2009 till 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förvaltningens förslag till ombudgetering från 2009 till 20 l O.
Yrkande

Tore Nolberger (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens förslag till ombudgetering från 2009 till 2010.
Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt verksamheternas begäran om
ombudgetering av investeringsmedel från 2009 till 2010. Totalt har kommunen
pågående projekt över årsskiftet 2009/2010 för ett budgeterat belopp om 13,8
mkr. I dessa projekt finns nedlagda kostnader på totalt 9,7 mkr. Netto överskottet
på 4,1 mkr önskas ombudgeteras till år 2010.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.
Handling
Budget- och redovisningsansvarigs skrivelser 20 l 0-04-20 med bilagor.
Delges
Budget- och redovisningsansvarig
KS förvaltninglekonomi

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
Kf§ 48

2010-272

Ändring av taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förvaltningens förslag till taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun.
Yrkande
Tore Nolberger (M) och Fredrik Bellino (V) och Sture Anderson (Fp) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens
förslag till taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun.
Bakgrund
Nuvarande taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2006 och har därefter inte reviderats.
Teknisk service har genomfört en jämförelse med kringliggande kommuner och
har då kommit fram till att nuvarande taxa i Hjo kommun är avsevärt lägre och
föreslår därför en justering av taxan.
Tekniska utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 20 l 0-04-26.
Handling
Samhällsutvecklings skrivelse 20 l 0-04-22.
Delges
Samhällsutveckling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31

Kommunfullmäktige

Kf§49

2009-439

Motion angående konstgräsplan vid Guldkroksplatsen
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
godkänna svaret, samt
anse motionen bifallen.
Yttranden

Catrin Hulmarker (M) och Maj-Britt Axen (S) yttrar sig.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna svaret, samt
anse motionen beviljad.
Yrkande

Christer Haagman (Mp) och Pierre Ryden (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige anse motionen beviljad.
Bakgrund

Pierre Ryden (S) har 2009-06-22 inkommit med en motion angående konstgräsplan vid Guldkroksplatsen.
Kommunfullmäktige beslutade § 72/09 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
forts Kf§ 49

2009-439

Handling
Motion 2009-06-22 från Pierre Ryden (S).
Motionssvar 2010-04-19 från kommunalrådet.
Delges
Pierre R yden
Kommunalråd

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Samman!rädesda!um

2010-05-31
Kommunfullmäktige
Kf§ 50

2010-237

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst
6 000 000 kr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat
mars 2010,
finansiering av utlåning ska ske genom ianspråktagande av likviditet från
kommunens checkräkningskonto, samt
att inom den ovan angivna ramen uppdra åt kommunalråd och ekonomichef
att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan och övriga lånehandlingar.
Yrkande

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst
6 000 000 kr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat
mars 2010,
finansiering av utlåning ska ske genom ianspråktagande av likviditet från
kommunens checkräkningskonto, samt
att inom den ovan angivna ramen uppdra åt kommunalråd och ekonomichef
att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan och övriga lånehandlingar.
Bakgrund
Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del i
föreningens förlagslån. Erbjudandet kan endast nyttjas av medlemmarna.

Justerandes signatur

U!dragsbes!yrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
forts Kf § 50

2010-237

Hjo kommun blev medlem i Kommuninvest 1996. Kommuninvest har snabbt utvecklats till att bli den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld.
I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting skall kunna erbjudas medlemskap och som medlem kunna förvänta sig att Kommuninvest även i
ekonomiskt svåra tider ska kunna erbjuda bra finansieringslösningar.

För att kunna leva upp till den fastlagda visionen, behövs ett större kapital som
bl a:
ökar förmågan att klara krissituationer, utan att behöva använda det solidariska borgensåtagandet,
innebär att Kommuninvests kapitalisering inte framstår som för svag i j ämförelse med andra aktörer på marknaden, samt
säkerställer högsta möjliga rating och därmed kunna uppnå de långsiktigt bästa finansieringsvilkoren för medlemmarna.
Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman 2010-03-25 beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst 1000 mkr från medlemmarna i
föreningen.
Föreningen betonar att kapitalökningen inte är föranledd av några inträffade förluster och inte heller kommer att få användas för att ta större risk i kreditmarknadsbolaget. Kapitalökningen ska utgöra en buffert som inte får intecknas för risker som sammanhänger med den normala löpande verksamheten.
Hjo kommun har erbjudits att teckna 1,6 mkr av detta förlagslån. Beloppet motsvarar vår kommuns andel av förlagslånet, baserat på vår andel av föreningens
kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, utöver
denna pro rata-del. Om några medlemmar som välj er att inte teckna sin del i lånet,
kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldelningar. På
sådana överstigningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.
Handling
Kommuninvests skrivelse 2010-03-30.
Ekonomichefens skrivelse 2010-04-14.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige

forts Kf § 50

2010-237

Delges

KS förvaltning/ekonomi
Kommuninvest

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
Kf§ 51

2010-284

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 2009 och
beviljande av ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg och de enskilda ledamöterna i detta organ ansvarsfrihet för år 2009.

Anteckning
Till dagens protokoll noteras att endast de ledamöter deltar i beslutet som enligt
kommunallagens 5 kap 20a § äger rätt att delta i beslut om ansvarfrihet.
Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för behandling av fråga om ansvarsfrihet i respektive kommunfullmäktige.
Handling
Revisionsberättelse 2009 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Delges
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
Kf§ 52

2010-284

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Arsredovisning 2009
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2009 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Yrkande

Petter Jönsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Christer Haagman (Mp) och Fredrik Bellino (V).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2009 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2009.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.
Handling
Årsredovisning med revisionsberättelse 2009 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Delges
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
Kf§ 53

2010-298

Avfallshantering Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 2009 och beviljande av ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg och de enskilda
ledamöterna i detta organ ansvarsfrihet för år 2009.

Anteckning

Till dagens protokoll noteras att endast de ledamöter deltar i beslutet som enligt
kommunallagens 5 kap 20a § äger rätt att delta i beslut om ansvarfrihet.
Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för behandling av fråga om ansvarsfrihet i respektive kommunfullmäktige.
Handling
Revisionsberättelse 2009 för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Delges
Avfallshantering Östra Skaraborg

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
Kf§54

2010-298

Avfallshantering Östra Skaraborg: Arsredovisning 2009
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2009 för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Yrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2009 för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2009.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.
Handling
Årsredovisning med revisionsberättelse för 2009 för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Delges
Avfallshantering Östra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige
Kf§ 55

2010-213

Samordningsförbundet HjoTiBorg: Revisionsberättelse 2009 och beviljande av ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen för Samordningsförbundet HjoTiBorg och de enskilda ledamöterna i detta
organ ansvarsfrihet för år 2009.

Anteckning
Till dagens protokoll noteras att endast de ledamöter deltar i beslutet som enligt
kommunallagens 5 kap 20a § äger rätt att delta i beslut om ansvarfrihet.
Bakgrund
Samordningsförbundet HjoTiBorg har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för behandling av fråga om ansvarsfrihet i respektive kommunfullmäktige.
Handling
Revisionsberättelse 2009 för Samordningsförbundet HjoTiBorg.
Delges
Samordningsförbundet HjoTiBorg

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-31

Kommunfullmäktige
Kf§ 56

2010-213

Samordningsförbundet HjoTiBorg: Arsredovisning 2009
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2009 för Samordningsförbundet HjoTiBorg.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2009 för Samordningsförbundet HjoTiBorg.

Bakgrund
Samordningsförbundet HjoTiBorg har upprättat årsredovisning för 2009.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.

Handling
Årsredovisning med revisionsberättelse och verksamhetsberättelse 2009 för Samordningsförbundet HjoTiBorg.

Delges
Samordningsförbundet HjoTiBorg
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Sammanträdesdatum

2010-0S-31
Kommunfullmäktige
Kf§ S7

2010-366

Motion: Utarbeta en kommunövergripande vaUen- och avloppsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredande handläggning.

Yttrande
Christer Haagman (Mp) yttrar sig.
Bakgrund
Christer Haagman (Mp) har 2010-0S-27 inkommit med motion: Utarbeta en
kommunövergripande vatten- och avloppsplan.
Handling
Motion 201O-0S-26 från Christer Haagman.
Delges
Tekniska utskottets ordförande

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-05-31
Kommunfullmäktige

Kf§ 58
Anmälningsärenden

Justerandes signatur

1.

Revisionsrapport avseende granskning projekt Omvårdnadsutskottets budgetram och dess uppföljning (2010-287).

2.

Årsredovisning 2009 för Hjo kommun (2009-812).

Utdragsbestyrkande
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