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Sammanträdesdatum

2010-06-21
Kommunfullmäktige

Medborgarehuset Park, kl 18.35 - 20.25

Plats och tid

Beslutande

Se sidan två

Övriga deltagande

Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Olof Fredholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Petter Jönsson (Fp)
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-06-21

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)
J aan Kello (M)
Osvald Lundqvist (S)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Ida Hägne (8)
Charlotte Karlsson (S)
Karl Johan Froh (M)
Bj öm 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 (M)
Tjänstgörande ersättare

Ingen ersättare för Knut Indebetou (M)
Ingemar Fransson (C) ersättare för Gert Franzen (C)
Doris Lehtipalo (S) ersättare för Ida Hägne (S)
Göran Svensson (M) ersättare för Karl-Johan Froh (M)
Henrik Olofsson (M) ersättare för Björn Fredeby (M)
Lise-Lotte Karlsson (S) ersättare för Annelie Nilsson (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-21

Kommunfullmäktige
Kf§ 59

Justerande och fastställande av tid för justering
Petter Jönsson (Fp) och Maj-Britt Axen (S) utses att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.
Ersättare: Catrin Hulmarker (M) och Osvald Lundqvist (S).
Justering sker onsdagen den 23 juni 2010, kl 16.00.

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammantradesdatum

2010-06-21
Kommunfullmäktige
Kf§ 60

Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till dagordning.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-21
Kommunfullmäktige
Kf§ 61

2010-420

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M) angående Hjo kommuns konstsamling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
frågan får ställas, samt
notera frågan och svaret till dagens protokoll.
Yttranden
Maj-Britt Axen (S) och Catrin Hulmarker (M) yttrar sig.
Bakgrund
Maj -Britt Axen har 2010-06-17 inkommit med en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M) angående Hjo kommuns konstsamling.
Handling
Fråga 2010-06-17 från Maj-Britt Axen (S).
Delges
Maj-Britt Axen
Catrin Hulmarker

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-21

Kommunfullmäktige
Kf§ 62

2010-311

Ombildning av MÖS till kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
anta bifogad förbundsordning att gälla fr o m 2010-10-01,
anta bifogad arbetsordning för direktionen,
godkänna förslaget till budget 2011 - 2013,
uppdra åt kommunstyrelsen att utse ersättare för Hjo kommuns två ledamöter
i direktionen, samt
aktuella ärenden som handläggs· Miljönämnden Östra Skaraborg på uppdrag
av Hjo kommun överförs till det nybildade kommunalförbundet 2011-01-01.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M) och Pierre Ryd6n (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Christer Haagman (Mp) yrkar att: kommunfullmäktige beslutar att:
anta bifogad förbunds ordning att gälla fr o m 2010-10-01,
anta bifogad arbetsordning för direktionen,
godkänna förslaget till budget 2011 - 2013,
uppdra åt kommunstyrelsen att utse ersättare för Hjo kommuns två ledamöter
i direktionen,
aktuella ärenden som handläggs Miljönämnden Östra Skaraborg på uppdrag
av Hjo kommun överförs till det nybildade kommunalförbundet 2011-01-01,
kommunens miljöstrateg ska i fortsättningen arbeta på heltid med miljöfrågor,
samt
en milj ö- och hälsoskyddsingenjör behöver anställas för att stärka kommunens eget miljöarbete och det förebyggande arbetet i Agenda 21-anda tillsammans med näringslivet.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-06-21

Kommunfullmäktige
forts Kf § 62

2010-311

Vidare yttrar sig Fredrik Bellino (V), Tore Nolberger (M) och Michael Kihlström
(Kd).

Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Christer Haagmans (Mp) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Christer Haagman (Mp) och Bo Savborg (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
anta bifogad förbundsordning att gälla fr o m 2010-10-01,
anta bifogad arbetsordning för direktionen,
godkänna förslaget till budget 2011 - 2013,
uppdra åt kommunstyrelsen att utse ersättare för Hjo kommuns två ledamöter
i direktionen, samt
aktuella ärenden som handläggs Miljönämnden Östra Skaraborg på uppdrag
av Hjo kommun överförs till det nybildade kommunalförbundet 2011-01-01.

Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar i första hand att följande tillägg införs i kommunstyrelsen förslag:
kommunens miljöstrateg ska i fortsättningen arbeta på heltid med miljöfrågor,
samt
en miljö- och hälsoskyddsingenjör behöver anställas för att stärka kommunens eget miljöarbete och det förebyggande arbetet i Agenda 21-anda tillsammans med näringslivet.
Christer Haagman (Mp) yrkar i andra hand att förslaget avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-21

Kommunfullmäktige
2010-311

forts Kf § 62
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Christer Haagmans (Mp) tilläggsyrkande mot förvaltningens
förslag och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Ordföranden ställer därefter förvaltningens förslag mot Christer Haagmans (Mp)
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet och noterar följande till dagens protokoll:
Miljöarbetet i Hjo kommun har försvagats genom omorganisationen och nedläggningen av det lokala miljökontoret. Från att ha legat i framkant i flera miljöfrågor
under många år har vi under den moderatledda alliansen hamnat sist bland Skaraborgs kommuner i den senaste rankningen från Naturskyddsföreningen, avseende
klimatarbetet. När nu kommunen går in i kommunalförbundet MÖS innebär det
att vi måste kompensera med lokala resurser. MÖS har enligt underlaget en "tydlig fokusering på uppdraget tillsyn och kontroll". Det innebär, att som deltagare i
kommunalförbundet MÖS, måste vi ha lokal miljöpersonal för att klara det förebyggande arbetet och hålla åtminstone en viss servicenivå. Detta är viktigt, inte
minstför kommunens många småföretag. Då kommunstyrelsens övriga partier inte
bifaller mina tilläggsyrkanden reserverar jag mig mot beslutet.

Bakgrund
Den l januari 2009 bildade Falköping, Tibro och Skövde kommuner Miljönämnden Östra Skaraborg. Den l juli 2009 inleddes ett samarbete mellan Miljöförvaltningen Östra Skaraborg och Hjo kommun.
Idag utför Miljöförvaltningen Östra Skaraborg miljötillsynen för kommunerna
Falköping, Hjo, Skövde och Tibro. Ytterligare kommuner har anmält intresse för
att ingå i samverkansorganisationen. För att underlätta verksamheten har frågan
om att bilda ett kommunalförbund 2011 väckts.
För att kommunalförbundets ska bli operativt vid årsskiftet krävs att kommunalförbundets direktion utses i god tid innan. Direktionen utser på förslag från respektive fullmäktige ledamöter och ersättare till nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-21
Kommunfullmäktige
forts Kf § 62

2010-311

Ett kommunalförbund är bildat när förbundsordningen har antagits genom samstämmiga fullmäktigebeslut av alla de blivande förbundsmedlemmarna.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-05-26.
Handling
Miljöförvaltningen Östra Skaraborgs förslag till budget, förbundsordning och arbetsordning för direktionen.
Delges
Miljöförvaltningen Östra Skaraborg
Miljö- och bygglovnämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-21

Kommunfullmäktige
2009-650

Kf§ 63

Förändringar i miljö- och bygglovnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
inför den kommande mandatperioden byta namn på nämnden till bygglovnämnden,
låta nämnden fungera somjävsnämnd i myndighetsutövning mot kommunen,
samt
ge förvaltningen i uppdrag att anpassa berörda dokument.

Yrkanden
Michael Kihlström (Kd), Fredrik Bellino (V), Pierre Ryden (S) och Lars Newman
(Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:
inför den kommande mandatperioden flytta ansvaret för detaljplaneringen
från allmänna utskottet till den nämnd som nu heter miljö- och bygglovnämnden,
inför den kommande mandatperioden byta namn på nämnden till plan- och
byggnadsnämnden,
låta nämnden fungera somjävsnämnd i myndighetsutövning mot kommunen,
samt
ge förvaltningen i uppdrag att anpassa berörda dokument.

Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Christer Haagmans (Mp) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.

Justerandes signatur
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Sammantrtldesdatum

2010-06-21
Kommunfullmäktige
forts Kf § 63

2009-650

Följande voteringsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Christer Haagmans (Mp) yrkande.
Voteringsresultat
Med 29 ja-röster mot 2 nej röster, 1 avstod, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag (Bilaga A).
Reservation
Christer Haagman (Mp) och Bo Savborg (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
inför den kommande mandatperioden byta namn på nämnden till bygglovnämnden,
låta nämnden fungera somjävsnämnd i myndighetsutövning mot kommunen,
samt
ge förvaltningen i uppdrag att anpassa berörda dokument.
Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att:
'
inför den kommande mandatperioden flytta ansvaret för detaljplaneringen
från allmänna utskottet till den nämnd som nu heter miljö- och bygglovnämnden,
inför den kommande mandatperioden byta namn på nämnden till plan- och
byggnadsnämnden,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-21
Kommunfullmäktige
forts Kf § 63

2009-650

låta nämnden fungera somjävsnämnd i myndighetsutövning mot kommunen,
samt
ge förvaltningen i uppdrag att anpassa berörda dokument.
Tore Nolberger (M) och Lars Newman (Kd) yrkar bifall till utvecklingsberedningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Christer Haagmans yrkande mot kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utvecklingsberedningens
förslag.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet och noterar följande till dagens protokoll:
Arbetet med detaljplaner och bygglov hänger nära samman. Båda verksamheterna
handlar om myndighetsutövning. Det är opraktiskt att ha dessa frågor uppdelade
på olika nämnder. Genom att sammanföra plan- och byggfrågorna ökar förutsättningarna för snabbare,kostnadseffektivare och mer kompetenta beslut. Däremot
kan arbetet med översiktsplaner ligga kvar på kommunstyrelsen och beredas av
tekniska utskottet. Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut som inte klarar av att ta hänsyn till sakskäl.
Bakgrund
Miljö- och bygglovnämndens miljötillsyn sker idag på uppdrag av Miljöförvaltningen Östra Skaraborg (MÖS). Väljer kommunfullmäktige att godkänna ombildning av MÖS till kommunalförbund kommer miljö- och bygglovnämndens ansvar
för tillsynen försvinna. Kvar blir en Bygglovnämnd.
I och med den nya politiska organisationen har flertalet frågor hamnat hos kommunfullmäktige. Förvaltningen har vid minst ett tillfälle uppmärksammat situationer då kommunstyrelsen i sin roll som tillståndssökare och tillståndsgivare blir
jävig. För att undvika sådana situationer föreslås bygglovnämnden fungera som
jävnämnd.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-05-26.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-21

Kommunfullmäktige
forts Kf § 63

2009-650

Handling
Utvecklingsberedningens § 3/1 o.
Kansliets skrivelse 2010-03-23.

Delges
Mi1jö- och bygglovnämnden
KS förva1tning/kans1i

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-21

Kommunfullmäktige
Kf§ 64

2009-650

Inrättande av ett individutskott
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
inför den kommande mandatperioden, inrätta ett individutskott som ska hantera omvårdnadsutskottets och barn- och ungdomsutskottets individärenden,
individutskottet ska ha 5 ledamöter,
individutskottets ledamöter ska bestå av ledamöter från bam- och ungdomsutskottet och omvårdnadsutskottet, samt
ge förvaltningen i uppdrag att anpassa berörda styrdokument till den nya arbetsordningen.

Yrkande
Michael Kihlström (Kd), Fredrik Bellino (V), Pierre Ryden (S), Christer Haagman
(Mp), Jaan Kello (M) och Lars Newman (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
inför den kommande mandatperioden, inrätta ett individutskott som ska hantera omvårdnadsutskottets och barn- och ungdomsutskottets individärenden,
individutskottet ska ha 5 ledamöter,
individutskottets ledamöter ska bestå av ledamöter från bam- och ungdomsutskottet och omvårdnadsutskottet, samt
ge förvaltningen i uppdrag att anpassa berörda styrdokument till den nya arbetsordningen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-21
Kommunfullmäktige
forts Kf § 64

2009-650

Yrkande
Jaan Kello (M), Bertil Ask (S), Petter Jönsson (Fp), Gert Franzen (C), Annelie
Nilsson (S), Christer Haagman (Mp) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Bakgrund
Utvecklingsberedningen har kommit fram till att dagens barn- och ungdomsutskott och omvårdnadsutskott är för stora för att hantera individärenden. Individärenden är känsliga och utvecklingsberedningen anser att en högre sekretess kan
uppnås om ett individutskott startas.
På grund av ärendenas känslighet delas handlingarna i regel på mötet och politikerna i Bu ska vid sittande bord läsa igenom handlingarna för att därefter göra en
bedömn~?g. Detta skap;ar en viss rättsosäkerhet, då ärendena ofta är av komplicerad art. Aven omvårdnadsutskottet behandlar individärenden. Ou och Bu har 7 ordinarie ledamöter, 3 ersättare och 1 insynsplats vardera.
Tanken är att ledamöterna i individutskottet ska få handlingarna skickade till sig,
och efter mötet ska dem samlas in. Individutskottet ska ha sina sammanträden
mellan Barn- och ungdomsutskottet och Omvårdnadsutskottet.
Fyra individärenden får inte delegeras från nämndsnivå och kommer således vara
kvar hos kommunstyrelsen:
förbud att i sitt hem ta emot andras underåriga barn 5 kap. 2 § SoL,
beslut att lägga ner faderskapsutredning 2 kap. 7 § FB,
adoptionsförbud 5 kap 2 § SoL, samt
yttrande kring adoption 4 kap 10 § FB.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-05-26.
Handling
Utvecklingsberedningens § 1/1 O.
Kansliets skrivelse 2010-03-23.

Utdragsbestyrkande
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Sammantrlldesdatum

2010-06-21

Kommunfullmäktige
forts Kf§ 64

2009-650

Delges
KS förvaltning/kansli

Utdragsbestyrkande
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Sammantr~desdatum

2010-06-21

Kommunfullmäktige
Kf§ 65

2009-650

Förändringar i tekniska utskottet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
inför den kommande mandatperioden flytta planfrågoma från allmänna utskottet till tekniska utskottet,
utöka antal ledamöter i tekniska utskottet till fem ordinarie och två ersättare,
samt
ge förvaltningen i uppdrag att anpassa berörda styrdokument till den nya arbetsordningen.

Yrkande
Michael Kihlström (Kd), Fredrik Bellino (V), Pierre Ryden (S) och Lars Newman
(Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att: (strykningar i
genom struken stil, tillägg i kursiv stil)
inför den kommande mandatperioden flytta planfrågorna från allmänna ut
skottet till tekniska utskottet ansvaret för översiktsplaneringen från allmänna
utskottet till tekniska utskottet,
utöka antal ledamöter i tekniska utskottet till fem ordinarie och två ersättare,
samt
ge förvaltningen i uppdrag att anpassa berörda styrdokument till den nya arbetsordningen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Christer Haagmans yrkande mot kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Christer Haagman (Mp) och Bo Savborg (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Utdragsbestyrkande
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Sammantr1:idesdatum

2010-06-21

Kommunfullmäktige
2009-650

forts Kf § 65

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
inför den kommande mandatperioden flytta planfrågoma från allmänna utskottet till tekniska utskottet,
utöka antal ledamöter i tekniska utskottet till fem ordinarie och två ersättare,
samt
ge förvaltningen i uppdrag att anpassa berörda styrdokument till den nya arbetsordningen.

Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att: (strykningar i genomstruken stil, tillägg i kursiv stil)
inför den kommande mandatperioden flytta planfrågoma från allmänna ut
skottet till tekniska utskottet ansvaret för översiktsplaneringen från allmänna
utskottet till tekniska utskottet,
utöka antal ledamöter i tekniska utskottet till fem ordinarie och två ersättare,
samt
ge förvaltningen i uppdrag att anpassa berörda styrdokument till den nya arbetsordningen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Christer Haagmans yrkande mot utvecklingsberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utvecklingsberedningens förslag.
Votering begärs
Följande propositionsordning godkänns:
J a-röst för bifall till utvecklingsberedningens förslag.
N ej -röst för bifall till Christer Haagmans (Mp) ändringsyrkande.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-21

Kommunfullmäktige
forts Kf § 65

2009-650

Voteringsresultat
Med 14 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen i enlighet med utvecklingsberedningens förslag (Bilaga A).

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet och noterar följande till dagens protokoll:
Arbetet med detaljplaner och bygglov hänger nära samman. Båda verksamheterna
handlar om myndighetsutövning. Det är opraktiskt att ha dessa frågor uppdelade
på olika nämnder. Genom att sammanföra plan- och byggfrågorna ökar förutsättningarna för snabbare, kostnadseffektivare och mer kompetenta beslut. Däremot
kan arbetet med översiktsplaner ligga kvar på kommunstyrelsen och beredas av
tekniska utskottet. J ag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut som inte klarar av att ta hänsyn till sakskäl.

Bakgrund
Utvecklingsberedningens ledamöter är av åsikten att tekniska utskottet behöver
vitaliseras. Vitaliseringen kan uppnås genom att flytta planfrågorna från det allmänna utskottet till det tekniska utskottet. Genom att ge tekniska utskottet fler
uppdrag avlastas också allmänna utskottet.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-05-26.

Handling
Utvecklingsberedningens § 2/10.
Kansliets skrivelse 2010-03-23.
Delges
KS förvaltning/kansli

Utdragsbestyrkande

Sida
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SammantrMesdatum

2010-06-21
Kommunfullmäktige
2010-332

Kf§ 66

Ny toppbeläggning på Falköpingsvägen, Ringvägen och Torggatan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inteckna 2,5 mkr av det prognostiserade överskottet avseende "skatter och statsbidrag" för ny toppbeläggning på Falköpingsvägen, Ringvägen och Torggatan.

Yrkande
Tore Nolberger (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inteckna 2,5 mkr av det
prognostiserade överskottet avseende "skatter och statsbidrag" för ny toppbeläggning på Falköpingsvägen, Ringvägen och Torggatan.
Bakgrund
Det finns ett behov av nya beläggningsarbeten på infarterna till Hjo stad. Under
ett antal år på 90-talet genomfördes ett stort antal beläggningsarbeten i kommunen
som nu är i behov av nytt underhåll.
För att standarden inte ytterligare skall försämras behövs ny toppbeläggning på
Falköpingsvägen, Ringvägen och Torggatan. Kostnaden för dessa beläggningsarbeten beräknas uppgå till cirka 2,5 mkr.
Då det ekonomiska utrymmet för 2011 är mycket begränsat, föreslås en tidigareläggning av det planerade beläggningsarbetet. Prognosen för skatter och statsbidrag i april visar ett överskott för 2010 om cirka 7 mkr. Viss del av det prognostiserade överskottet är tänkt att användas till pensionsinlösen vid årets slut, viss del
kan användas till vägbeläggning.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-05-26.
Handling
Samhällsutvecklings skrivelse 2010-05-19.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-06-21
Kommunfullmäktige
forts Kf § 66

2010-332

Delges
Samhällsutveckling
KS förvaltning/ekonomi

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-06-21
Kommunfullmäktige
Kf§ 67

2010-363

Planeringsförutsättningar 2011 - 2013
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Planeringsförutsättningar 2011 - 2013
för Hjo kommun.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M), Eva-Lott Gram (Kd) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Pierre Ryden (S), Fredrik Bellino (V) och Christer Haagman (Mp) yrkar avslag
till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordfåranden ställer kommunstyrelsens fårslag mot Pierre Rydens (S) m fl avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns:
Ja-röst får bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst får bifall till Pierre Rydens (S) m fl avslagsyrkande.

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

Reservation
Maj-Britt Axen (S), Claes Hagström (S), Pierre Ryden (S), Tina Jensen (S), Fredrik Bellino (V), Osvald Lundqvist (S), Doris Lehtipalo (S), Charlotte Karlsson
(S), Lise-Lotte Karlsson (S), Roger Krona (S), Inga-Lill Aidi (S), Christer Haagman (Mp), Bertil Ask (S) och Bo Savborg (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-06-21
Kommunfullmäktige
forts Kf § 67

2010-363

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa Planeringsförutsättningar 2011 - 2013 för Hjo kommun.
Yrkande
Bo Svensson (S) och Christer Haagman (Mp) yrkar avslag till föreliggande förslag till beslut.
Eva-Lott Gram (Kd), Gert Franzen (C) och Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till
föreliggande förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Eva-Lott Gram (Kd) m fl yrkande.
Reservation
Bo Svensson (S) reserverar sig mot beslutet och noterar följande till dagens protokoll:
Socialdemokratrena har ingen avvikande uppfattning när det gäller de ekonomiska
ramarna som beräknats för 2011. Däremot delar vi inte alla politiska värderingar
som blandas med den rent sakliga framställningen. Det skulle bli tekniskt krångligt att ställa en mängd ändringsförslag och vi ser därför ingen annan möj lighet än
att yrka avslag på majoritetens förslag. Socialdemokraterna återkommer senare i
budgetprocessen med ett eget underlag för budget 2011.
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Enligt kommunens fastställda plan för budget och budgetuppfdljning skall kommunfullmäktige under juni månad varje år fastställa planeringsfdrutsättningar
(PFÖ) för budgetarbetet.

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24

Sammantradesdatum

2010-06-21

Kommunfullmäktige
forts Kf § 67

2010-363

PFÖ-dokumentet skall innehålla bl a:
övergripande finansiella mål,
den totala investeringsramen,
ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå, samt
avgörande inriktningar på politikområdesnivå.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet/budgetberedningen 2010-05-26.

Handling
Planerings1örutsättningar 2011 - 2013.

Delges
KS 1örvaltning/ekonomi

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-06-21

Kommunfullmäktige
Kf§ 68

2010-411

Entledigande och återbesättande av ledigblivna uppdrag efter Lars
Newman (Kd)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
entlediga Lars Newman (Kd) från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt ledamot i kommunstyrelsens tekni ska utskott.
hos Länsstyrelsen begära sammanräkning för att få ny ledamot utsedd i kommunfullmäktige,
till ny ledamot i kommunstyrelsen utse Rutger Gram (Kd), samt
till ny ersättare i kommunstyrelsen utse David Olsson (Kd).

Bakgrund
Lars Newman (Kd) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från sina kommunala uppdrag.

Handling
Skrivelse 2010-06-14 från Lars Newman (Kd).

Delges
Lars Newman
Länsstyrelsen Västra Götaland
Rutger Gram
David Olsson
KS förvaltninglkansli
KS förvaltning/personal

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

26

SammantrMesdatum

2010-06-21

Kommunfullmäktige

Kf§ 69
Avtackning av kommunfullmäktigeiedamoten Lars Newman (Kd)
KommunfullmäktigeIedamoten Lars Newman (Kd) avtackas med anledning av att
denne lämnar sitt uppdrag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HJO KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Närvaro- och voterings lista den 21 juni 2010

Bilaga A

Närvar- Votering avseende § 63
Nej
ande
Ja
Avst
l
l

Votering avseende § 67
Nej
Ja
Avst
l

1.

LEDAMÖTER
Maj-Britt Axen

S

2.

Knut Indebetou

M

-

3.

Sture Anderson

Fp

l

l

l

4.

Michael Kihlström

Kd

l

l

l

5.

Tore Nolberger

M

l

l

l

6.

Gert Franzen

C

-

7.

Petter Jönsson

Fp

l

l

l

8.

Catrin Hulmarker

M

1

1

1

9.

Ewa F Thorstenson

M

1

1

1

10.

Claes Hagström

S

1

1

11.

Lars Newman

Kd

1

l

l

12.

Eva-Lott Gram

Kd

1

1

1

13.

Pierre Ryden

S

1

1

1

14.

Tina Jensen

S

1

1

1

15.

Fredrik Bellino

V

1

1

1

16.

Jaan Kello

M

1

1

17.

Osvald Lundqvist

S

1

18.

Britt-Marie Sjöberg

C

1

19.

Ida Hägne

S

-

20.

Charlotte Karlsson

S

1

21.

Karl-Johan Froh

M

22.

Björn Fredeby

M

23.

Annelie Nilsson

S

-

24.

Rune Larsson

M

1

1

25.

Roger Krona

S

1

1

26.

Anna Johansson

M

1

1

27.

Inga-Lill Aidi

S

1

1

28.

Christer Haagman

Mp

1

29.

Malin Davidsson

M

1

1

1

30.

Kerstin Lindell

Fp

1

1

1

31.

Lars-Erik Sondell

C

1

1

1

32.

Bertil Ask

S

1

1

33.

Bo Savborg

Mp

1

l

1
1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

1

HJO KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Närvaro- och voteringslista den 21 juni 20 l O
Tjänstgörande
för nr
ERSÄTTARE
Henrik Englund
M

Bilaga A

Närvar- Votering avseende § 63
ande
Nej
Avst
Ja

Votering avseende § 67
Nej
Ja
Avst

M

Pär Holmbäck

M

Göran Svensson

21

1

1

l

M

Henrik Olofsson

22

l

l

l

M

Kjersti Gullstrand

C

Kiki Broholm

C

Ingemar Fransson

6

l

l

l

Fp

Benkt-Eric Lindh

Fp

Marita Johansson

Kd

Rutger Gram

Kd

Robert Holst

S

Doris Lehtipalo

19

l

l

l

S

Bo Svensson

S

Carina Pettersson

S

Kjell-Arne Green

S

Lise-Lotte Karlsson

23

l

1

1

S

KurtPlanmo

V

Anette Jacobsson Runo

V

-

Mp

Anne-Louise Thornblad

Mp

Anders Thornblad

32

29

Antal

2

1

18

14

Justerare

.-Sekreterare

Justerare
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