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Sammanträdesdatum

2010-08-30

Kommunfullmäktige
Medborgarhuset Park, kl 18.30 - 18.50

Plats och tid
Beslutande

Se sidan två

Övriga deltagande

Olof Fredholm, kommun sekreterare

Utses att justera

Catrin Hulmarker (M)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2010-09- 02

Osvald Lundqvist (S)

Underskrifter
Paragrafer

70 - 76

Sekreterare

Ordförande

~~............. A.. ..

Justerare

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

Förvaringsplats
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Underskrift
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2010-09-25

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-08-30
Kommunfullmäktige
Beslutande

Michael Kihlström (Kd), ordförande
Maj-Britt Axen (S)
Knut Indebetou (M)
Sture Anderson (Fp)
Tore Nolberger (M)
Rutger Gram (Kd)
Gert Franzen (C)
Petter Jönsson (Fp)
Catrin Hulmarker (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Claes Hagström (S)
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 (S)
Charlotte Karlsson (S)
Karl Johan Froh (M)
Bj örn Fredeby (M:)
Annelie Nilsson (S)
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 Ot4)
Tjänstgörande ersättare

Ingen ersättare för Fredrik Bellino (V)
Göran Svensson (M) ersättare för Karl-Johan Froh (M)
Henrik Olofsson (M) ersättare för Björn Fredeby (M)
Benkt-Eric Lindh (Fp) ersättare för Kerstin Lindell (Fp)
Ann-Louise Thornblad (Mp) ersättare för Bo Savborg (Mp)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-30
Kommunfullmäktige

Kf§ 70
Justerande och fastställande av tid för justering

Catrin Hulmarker (M) och Osvald Lundqvist (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Ersättare: Ewa F Thorstenson (M) och Claes Hagström (S).
Justering sker onsdag l september 2010, kl 16.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-30

Kommunfullmäktige

Kf§ 71
Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till dagordning.

Juste ndes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-30
Kommunfullmäktige

Kf§ 72

2010-382

Förändringar på grund av ny lag för brandfarliga och explosiva varor
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning att erforderliga beslut fattas,
föreslå att Räddningstjänsten Östra Skaraborg tar över ansvaret för:
tillstånd och tillsyn av explosiva varor,
tillstånd för brandfarliga varor
som tidigare ansvara för tillsyn av brandfarliga varor, samt
uppdra åt kommunchefen att göra en framställan till RÖS om att ta över ansvar för ovannämnda arbetsuppgifter.
Yrkande
Petter Jönsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under förutsättning att
erforderliga beslut fattas, föreslå att Räddningstjänsten Östra Skaraborg tar över
ansvaret för:
tillstånd och tillsyn av explosiva varor,
tillstånd för brandfarliga varor
som tidigare ansvara för tillsyn av brandfarliga varor, samt
uppdra åt kommunchefen att göra en framställan till RÖS om att ta över ansvar för ovannämnda arbetsuppgifter
Bakgrund

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med anledning aven ny
lag om brandfarliga och explosiva varor. Den nya lagen träder i kraft den 1 september 2010.

Utdragsbestyrkande
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Samman!rädesda!um

2010-08-30

Kommunfullmäktige
forts Kf § 72

2010-382

En av de stora förändringarna är att kommunerna övertar polisens uppgifter när
det gäller tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor.
Kommunerna kommer att kunna ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggning samt för tillsyn.
En annan viktig förändring är att specifika nämnder för hantering av tillståndsrespektive tillsynsfrågor inte längre pekas ut. Vidare ges kommunen möjlighet att
genom avtal uppdra åt en annan kommun att helt eller delvis utföra uppgifter som
faller på kommunen enligt lagen.
I dagsläget ansvarar polisen för tillstånd och tillsyn av explosiva varor, t ex fyrverkerier och sprängämnen. Miljö- och bygglovnämnden i Hjo svarar för tillstånd
för brandfarliga varor och Räddningstjänsten Östra Skaraborg för tillsyn av brandfarliga varor.
Tillstånd för sprängning hanteras av polisen och här är ingen ändring föreslagen.
Direktionen för RÖS har i protokoll 2010-03-18 uttryckt att de är positiva till att
ta över ansvaret för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor samt
att de har önskemål om att det ska gälla alla medlemskommuner.

RÖS vill ha en formell förfrågan från berörda kommuner eftersom detta kräver en
ändring i förbundsordningen.
Kostnaderna för uppdraget kommer RÖS att finansiera genom avgifter för tillstånd och tillsyn, kommunen får inga extra kostnader. Rös kommer att besluta om
avgifterna och även eventuella viten.
Eftersom det är mycket kort om tid behöver RÖS ha kommunens viljeinriktning
redan till direktionsrnötet den 27 augusti 2010.
Miljö- och bygglovnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-17.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-23.
Handling
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skrivelse 2010-04-29.
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs § 29/10.
F örsvarsutskottets betänkande 20 l 0-04-29.
Miljö- och bygglovnämndens § 69 samt kansliets skrivelse 2010-06-10.

U!dragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-30

Kommunfullmäktige

forts Kf § 72

2010-382

Delges

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-30
. Kommunfullmäktige
Kf§ 73

2010-413

Partistöd fr o m 2011
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
partistödet till i fullmäktige representerade partier utbetalas årligen med ett
grundstöd om 8 541 kronor per parti och ett mandatstöd om 6 233 kronor per
mandat,
partistödet fr o m 2011 årligen räknas upp med motsvarande procentsats som
arvodena till de förtroendevalda, samt
metoden ska tillämpas såsom grundprincip, dvs endast förutsatt att fullmäktige för enskilt år inte beslutar om annat.
Yrkande

Michael Kihlström (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige besluta att:
partistödet till i fullmäktige representerade partier utbetalas årligen med ett
grundstöd om 8 541 kronor per parti och ett mandatstöd om 6 233 kronor per
mandat,
partistödet fr o m 2011 årligen räknas upp med motsvarande procentsats som
arvodena till de förtroendevalda, samt
metoden ska tillämpas såsom grundprincip, dvs endast förutsatt att fullmäktige för enskilt år inte beslutar om annat.
Bakgrund
Hjo kommuns delegationsordning har varit otydlig när det gäller rätten till bidrag
för politiska konferenser. Kommunstyrelsen beslöt § 12/10 att varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige under 2010 har rätt att under året få bidrag för
en partikonferens, samt att maxbeloppet sätts till 2 600 kronor. Samtidigt gav de
utvecklingsberedningen i uppdrag att se över partistödet.
Utdragsbestyrkande

af

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

9

Sammanträdesdatum

2010-08-30
Kommunfullmäktige
forts Kf § 73

2010-413

Utvecklingsberedningen föreslår en generell höjning av grundstödet med 2 500
kronor per parti och år. Det ökade grundstödet ersätter tidigare bidrag till partikonferenser.
Handling
Utvecklingsberedningens § 4/1 O.
Delges
KS förvaltning/kansli
KS förvaltning/ekonomi

Utdragsbestyrkande

CHJO
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Sammanträdesdatum

2010-08-30

Kommunfullmäktige
Kf§ 74

2006-166 100

Revidering fr o m 2011-01-01 av arvodesbestämmelser för Hjo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
godkänna ändringarna av arvodesreglementet i enlighet med utvecklingsberedningens förslag, samt
punkt 3 och punkt 11 i 2 § arvodesreglementets bilagas stryks.

Yrkande

Michael Kihlström (Kd) och Pierre Ryden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:
godkänna ändringarna av arvodesreglementet i enlighet med utvecklingsberedningens förslag,
punkt 3 och punkt 11, 2 § i arvodesreglementets bilagas stryks, samt
det fasta månatliga arvodet uttryckt i procent till förtroendevalda ska sänkas
från 80 % av det gällande riksdagsmannaarvodet till 70 %.

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

Reservation
Christer Haagman (Mp) och Ann-Louise Thornblad (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-30

Kommunfullmäktige
forts Kf § 74

2006-166 100

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna ändringarna av arvodesreglementet i enlighet med utvecklingsberedningens förslag, samt
punkt 3 och punkt 11 i 2 § arvodesreglementets bilagas stryks.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna ändringarna av arvodesreglementet i enlighet med utvecklingsberedningens förslag, samt
punkt 3 och punkt 11, 2 § i arvodesreglementets bilagas stryks.
Christer Haagman (Mp) yrkar att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna ändringarna av arvodesreglementet i enlighet med utvecklingsberedningens förslag,
punkt 3 och punkt 11, 2 § i arvodesreglementets bilagas stryks, samt
det fasta månatliga arvodet uttryckt i procent till förtroendevalda ska sänkas
från 80 % av det gällande riksdagsmannaarvodet till 70 %.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandens och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catrin Hulmarkers (M) yrkande.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet (Bilaga B).

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-30

Kommunfullmäktige
forts Kf § 74

2006-166 100

Bakgrund
Utvecklingsberedningen har av kommunfullmäktige i uppdrag att inför kommande mandatperiod se över gällande arvodesbestämmelser för Hjo kommun.
Handling
Utvecklingsberedningens § 5/10.
Delges
KS förvaltning/kansli
KS förvaltning/ekonomi
KS förvaltning/personal-löner

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-30

Kommunfullmäktige
Kf§ 75

2008-490

Tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel och tobakslagen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
kommunstyrelsen har kontrollansvaret för detaljhandel med receptfria läkemedel enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
kommunstyrelsen har tillsynsansvaret över detaljhandel med tobak enligt tobakslagen (1993: 581),
fastställa taxa för tillsyn enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel till 2,7 % av basbeloppet, samt
detaljhandel som i sin rörelse säljer både folköl och tobak påförs endast en
taxa, enligt fastställd taxa för folkölstillsyn (2,7 %).

Yrkande
Gert Franzen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
kommunstyrelsen har kontrollansvaret för detaljhandel med receptfria läkemedel enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
kommunstyrelsen har tillsynsansvaret över detaljhandel med tobak enligt tobakslagen (1993: 5 81),
fastställa taxa för tillsyn enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel till 2,7 % av basbeloppet, samt
detaljhandel som i sin rörelse säljer både folköl och tobak påförs endast en
taxa, enligt fastställd taxa för folkölstillsyn (2,7 %).

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-30

Kommunfullmäktige
forts Kf § 75

2008-490

Bakgrund
Den 1 november 2009 ersattes regelverket för detaljhandel med nikotinläkemedel
av ett nytt regelverk för detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (inklusive
nikotinläkemedel) utanför apotek. Regelverket består av lag, förordning
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och Läkemedlets föreskrifter. Syftet med det nya regelverket är att ytterligare öka tillgängligheten för receptfria läkemedel för konsumenterna. För att näringsidkare ska få bedriva handel
med receptfria läkemedel krävs att anmälan görs till Läkemedelsverket, som har
tillsyn över efterlevnaden av den nya lagen. Verket meddelar därefter kommunerna om inkomna anmälningar, eftersom kommunen även enligt det nya regelverket har ett kontrollansvar.
Kommunfullmäktige måste fatta beslut om vilken nämnd som ska ha ansvaret för
den kommunala kontrollen och bör också besluta om en taxa för kontrollavgifter.
Kontrollen över receptfria läkemedel hänger ihop med tillsynen över detaljhandeln med folköl och tobak, eftersom många handlare säljer receptfria läkemedel,
folköl och tobak. I Hjo kommun ligger idag tillsynsansvaret över detaljhandeln
med folköl hos kommunstyrelsen och utförs av individ- och familjeomsorgen.
Tillsynsansvaret över detaljhandeln med ligger hos miljö- och bygglovnämnden,
men detta tillsynsansvar kommer inte att föras över vid sammanslagningen med
Miljöförvaltningen Östra Skaraborg.
Kontrollansvaret enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
och tillsynsansvaret enligt tobakslagen bör samordnas under kommunstyrelsen
samt utföras av individ- och familjeomsorgen.
Taxa för tillsynen föreslås fastställas till samma avgift som avgift för folköltillsynen, d v s en fast avgift om 2,7 % av basbeloppet. Detaljhandel som i sin rörelse
säljer både folköl och tobak påförs en taxa.
Miljö- och bygglovnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 2008-08-13.
Barn- och ungdomsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-16.

Handling
Miljö- och bygglovnämndens § 100/08.
IFO-chefens skrivelse 2010-05-12.

Utdragsbestyrkande
I)

Il

111<

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

15

Sammanträdesdatum

2010-08-30

Kommunfullmäktige
forts Kf § 75

2008-490

Delges
Miljö- och bygglovnämnden
KS förvaltning/IFO

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-30
Kommunfullmäktige

Kf§ 76
Anmälningsärenden
1.

Rapportering av ej verkställda beslut till socialstyrelsen för kvartal 2, 2010
(2010-230).

2.

Länsstyrelsen Västra Götaland: Protokoll 2010-07-02 där Rutger Gram (Kd)
utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige och Ulrica Lindström (Kd) till ny
ersättare (2010-411).

U!dragsbestyrkande

HJO KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Bilaga A

Närvaro- och voterings lista den 30 augusti 20 l O

LEDAMÖTER

Närvar- Votering avseende §
ande
Ja
Nej
Avst
1

1.

Maj-Britt Axen

S

2.

Knut Indebetou

M

1

3.

Sture Anderson

Fp

1

4.

Michael Kihlström

Kd

1

5.

Tore Nolberger

M

1

6.

Rutger Gram

Kd

1

7.

Gert F ranzen

C

1

8.

Petter Jönsson

Fp

1

9.

Catrin Hulmarker

M

1

10.

Ewa F Thorstenson

M

1

11.

Claes Hagström

S

1

12.

Eva-Lott Gram

Kd

1

13.

Pierre Ryden

S

1

14.

Tina Jensen

S

1

15.

Fredrik Bellino

V

-

16.

Jaan Kello

M

1

17.

Osvald Lundqvist

S

1

18.

Britt-Marie Sjöberg

C

1

19.

Ida Hägne

S

1

20.

Charlotte Karlsson

S

1

21.

Karl-Johan Froh

M

-

22.

Björn Fredeby

M

-

23.

Annelie Nilsson

S

1

24.

Rune Larsson

M

1

25.

Roger Krona

S

1

26.

Anna Johansson

M

1

27.

Inga-Lill Aidi

S

1

28.

Christer Haagman

Mp

1

29.

Malin Davidsson

M

1

30.

Kerstin Lindell

Fp

-

31.

Lars-Erik SondelI

C

1

32.

Bertil Ask

S

1

33.

Bo Savborg

Mp

-

V·

~~~

(tt

Votering avseende §
Ja
Nej
Avst

HJO KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Närvaro- och voterings lista den 30 augusti 2010
Tjänstgörande
ERSÄTTARE
för m
Henrik Englund
M

Bilaga A

Närvar- Votering avseende §
ande
Nej
Avst
Ja

M

Pär Holmbäck

M

Göran Svensson

21

l

M

Henrik Olofsson

22

l

M

Kjersti Gullstrand

C

Kiki Broholm

C

Ingemar Fransson

Fp

Benkt-Eric Lindh

30

l

Fp

Marita Johansson

Kd

Robert Holst

Kd

Ulrica Lindström

S

Doris Lehtipalo

S

Bo Svensson

S

Carina Pettersson

S

Kjell-Arne Green

S

Lise-Lotte Karlsson

S

KurtPlanmo

V

Anette Jacobsson Runo

V

-

Mp

Anne-Louise Thornblad

33

l

Mp

Anders Thornblad

Antal

32

Justerare

Sekreterare

Votering avseende §
Nej
Ja
Avst

Närvarolista för inte tjänstgörande ersättare på
kommunfullmäktiges sammanträde
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