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Sammanträdesdatum

2010-11-29
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadhuset, Hjo, kl 18.30 - 20.45,20.55 - 21.20
(ajournering 20.45 - 20.55)

Plats och tid

Beslutande

Se sidan två

Övriga deltagande

Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Catrin Hulmarker (M)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2010-12-02

Christer Haagman (Mp)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2010-11-29

Datum för
anslags uppsättande
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Förvaringsplats
för protokollet
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-29

Kommunfullmäktige
Beslutande

Michael Kihlström (Kd), ordförande
Knut Indebetou (M)
Gert Franzen (C)
Petter Jönsson (Fp)
Catrin Hulmarker (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Claes Hagström (S)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Fredrik Bellino (V)
J aan Kello (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Björn Fredeby (M)
Rune Larsson (M)
Roger Krona (S)
Anna Johansson (M)
Inga-Lill Aidi (S)
Christer Haagman (Mp)
Kerstin Lindell (Fp)
Lars-Erik Sondell (C)
Benkt-Eric Lindh (Fp)
Göran Svensson (M)
Kjell-Arne Green (S)
Bo Svensson (S)
Liselotte Karlsson (S)
Anders Tomblad (Mp)
~
Elin Thornblad (Mp)
Bodil Hedin (S)
Björn Bröne (Fp)
Jeannette Berglund (M)
Merja Wester (S)
Lasse l\igård (Sp)
Tjänstgörande ersättare

Malin Carlbom (M) för Knut Indebetou (M)
Sture Anderson (Fp) för Petter Jönsson (Fp)
Marie Lindberg Andersson (S) för Pierre Ryden (S)
Ann-Christine Fredriksson (M) för Björn Fredeby (M)
Bertil Ask (S) för - (S)
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Sammanträdesdatum

2010-11-29

Kommunfullmäktige

Kf§12
Justerande och fastställande av tid för justering
Catrin Hulmarker (M) och Christer Haagman (Mp) utses att tillsammans med ordfdrandenjustera protokollet.
Ersättare: Gert Franzen (C) och Claes Hagström (S)
Justeringstid: onsdag 1 december 2010, kl 16.00.

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-29

Kommunfullmäktige
Kf§ 13

Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till dagordning.

1\

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-29

Kommunfullmäktige
Kf§14

2010-594

Delårsbokslut per 2010-08-31 för Hjo kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
lägga delårsbokslutet till handlingarna, samt
uppdra åt kommunstyrelsen att säkerhetsställa att delårsbokslutets alla konton
är avstämda och efter fullgjort uppdrag meddela kommunfullmäktige vid december månads sammanträde.

Yrkanden
Bo Svensson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar lägga delårsbokslutet till
handlingarna.
Kommunfullmäktiges presidium, genom Michael Kihlström, yrkade bifall till följ ande tilläggs yrkande.
"Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att säkerhets ställa att delårsbokslutets alla konton är avstämda och efter fullgjort uppdrag meddela kommunfullmäktige vid december månads sammanträde."
Kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till Bo Svenssons (S) förslag, samt till kommunfullmäktiges presidiums tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Bo Svenssons (S) förslag, samt att kommunfullmäktige
bifaller tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att följande stycken i delårsbokslutet per
2010-08-31 stryks (strykningar i genomstruken stil)
Enhetens behov av utökning är byggnadsingenjör/inspektör, halvtid, (0,5), assi
stenlnämndsekreterare halvtid, (05) samt arkitektkompetens med 0,4. Denna ut
ökning behövs för att tillgodose samhällets krav.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-29

Kommunfullmäktige
forts. Kf § 14

2010-594

För ändamålet äskades stöd till två tjänster för mentorer i budget 2011. Detta be
viljades dock inte, men är fortfarande ett starkt önskemål om möjlighet ges.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram behovet av att avsätta pengar till IT utrustning
när vi nu går in i ombyggnation av Fågelås skola. Att få med exempelvis trådlöst
nätverk redan på byggstadiet sparju en hel del i totalkostnaden, samt
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
fastställa periodens resultat, en ökning med 26,5 mkr,
fastställa balansräkningen omslutande 291,9 mkr,
i övrigt fastställa Hjo kommuns delårsbokslut per 2010-08-31.

Yrkande
Bo Svensson (S) och Catrin Hulmarker (M) yrkar att: Kommunstyrelsen beslutar
fOr egen del att följande stycken i delårsbokslutet per 2010-08-31 stryks (stryk
ningar i genomstruken stil)
Enhetens behov av utökning är byggnadsingenjör/inspektör, halvtid, (0,5), assi
stenlnärnndsekreterare halvtid, (05) samt arkitektkompetens med 0,4. Denna ut
ökning behövs för att tillgodose samhällets krav
För ändamålet äskades stöd till två tjänster för mentorer i budget 2011. Detta be
viljades dock inte, men är fortfarande ett starkt önskemål om möjlighet ges.
}"vslutningsvis vill jag lyfta fram behovet av att avsätta pengar till IT utrustning
när vi nu går in i ombyggnation av Fågelås skola. Att få med exempelvis trådlöst
nätverk redan på byggstadiet sparju en hel del i totalkostnaden, samt
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
fastställa periodens resultat, en ökning med 26,5 mkr,
fastställa balansräkningen omslutande 291,9 mkr,
i övrigt fastställa Hj o kommuns delårsbokslut per 2010-08-31.

Bakgrund
Ks-förvaltning har upprättat ett förslag till delårsbokslut per 2010-08-31.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet 2010-10-13.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammantrl!desdatum

2010-11-29

Kommunfullmäktige
2010-594

forts. Kf § 14

Handling
Förslag till delårsbokslut per 2010-08-31.

Delges
Ekonomichefen
Budget- och redovisnings ansvarig
Revisorerna

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-11-29
Kommunfullmäktige
2010-595

Kf§15
Delårsbokslut per 2010-08-31 för Hjo kommuns bolag

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsboksluten per 2010-08-31 för:
Hjo Stadshus AB
Hjo Energi AB
Hjo Energi Elhandel AB
AB Hjo Småindustrier

Föredragning
Kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslutet per 2010-08-31 för:
Hjo Stadshus AB
Hjo Energi AB
Hjo Energi Elhandel AB
AB Hjo Småindustrier
Bakgrund
Hjo kommuns bolag har inkommit med tertialbokslut per 2010-08-31.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet 2010-10-13.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-11-29
Kommunfullmäktige

2010-595

forts. Kf § 15
Handling

Resultatrapportjanuari Resultatrapportjanuari Resultatrapportjanuari Resultatrapport januari Resultatrapportjanuari -

augusti 2010 Hjo Stadshus AB koncern sammanställning
augusti 2010 Hjo Stadshus AB
augusti 2010 Hjo Energi AB
augusti 2010 Hj o Energi Elhandel AB
augusti 2010 AB Hjo Småindustrier

Delges

Hjo Stadshus AB
Hjo Energi AB
Hjo Energi Elhandel AB
AB Hjo Småindustrier

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-11-29
Kommunfullmäktige
2010-363

Kf§16

Budget och verksamhetsplan 2011 -2013 för Hjo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
driftsbudget 2011 samt preliminär driftsbudget för perioden 2012 -2013 fastställs på politikområdesnivå enligt föreliggande förslag till budget,
investeringsbudget 2011 samt investeringsplan för perioden 2012 - 2015 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
resultatbudget för 2011 samt preliminär resultatbudget för perioden 2012 2013 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
finansieringsbudget 2011 samt preliminär finansieringsbudget för perioden
2012 - 2013 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
balansbudget 2011 samt preliminär balansbudget för perioden 2012 - 2013
fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
i budgeten angivna finansiella mål fastställs,
i budgeten angivna avgörande inriktningar och mål för fullmäktige och
nämnder fastställs,
möjligheten till inbetalning av pensionsskulden årligen prövas under hösten
med beaktande av balanskravet, samt
justera i plan för budget och budgetuppföljning så att investeringsplan för 5 år
och kortsiktiga mål per politikområde inkludera i planeringsförutsättningarna
(PFÖ) som antas av kommunfullmäktige vid juni sammanträdet.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M), Benkt-Eric Lindh (Fp), Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott
Gram (Kd) och Ewa F Thorstenson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Svensson (S) och Fredrik Bellino (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Socialdemokraternas förslag till budget.
Christer Haagman (Mp), Anders Tomblad (Mp) och Elin Tomblad (Mp) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Miljöpartiets tilläggs- och ändringsförslag.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-11-29

Kommunfullmäktige

forts. Kf § 16

2010-363

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslu(ar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Christer Haagman (Mp) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar anta en propositionsordning där kommunfullmäktige tar ställning till Miljöpartiets tilläggs- och
ändringsyrkanden.
Ordföranden ställer propositionsordningsyrkandena mot varandra och finner att
ordförandens förslag till propositionsordning bifalls.

Reservationer
Claes Hagström (S), Marie Lindberg Andersson (S), Fredrik Bellino (V), Roger
Krona (S), Inga-Lill Aidi (S), Kjell-Arne Green (S), Bo Svensson (S), Liselotte
Karlsson (S), Bertil Ask (S), Bodil Hedin (S) och Merja Wester (S) reserverar sig
till förmån för socialdemokraternas förslag.
Christer Haagman (Mp), Anders Tornblad och Elin Tornblad (Mp) reserverar sig
till förmån för miljöpartiets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
driftsbudget 2011 samt preliminär driftsbudget för perioden 2012 -2013 fastställs på politikområdesnivå enligt föreliggande förslag till budget,
investeringsbudget 2011 samt investeringsplan för perioden 2012 - 2015 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
resultatbudget för 2011 samt preliminär resultatbudget för perioden 2012 2013 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
finansieringsbudget 2011 samt preliminär finansieringsbudget för perioden
2012 - 2013 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
balansbudget 2011 samt preliminär balansbudget för perioden 2012 - 2013
fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-11-29
Kommunfullmäktige
i budgeten angivna finansiella niål fastställs,

2010-363

forts. Kf § 16

i budgeten angivna avgörande inriktningar och mål för fullmäktige och
nämnder fastställs,
möjligheten till inbetalning av pensionsskulden årligen prövas under hösten
med beaktande av balanskravet, samt
justera i plan för budget och budgetuppföljning så att investeringsplan fdr 5 år
och kortsiktiga mål per politikområde inkludera i planeringsfdrutsättningarna
(PFÖ) som antas av kommunfullmäktige vid juni sammanträdet.

Yrkande
Bo Svensson (S) yrkar att kommunstyrelsen fdreslår kommunfullmäktige beslut i
enlighet med socialdemokraternas fdrslag till budget och verksamhetsplan 2011 2013.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med allmänna utskottets fdrslag till budget och verksamhetsplan
2011 - 2013 med ändringar enligt miljöpartiets budgetförslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag till budget.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.
Bo Svensson (S), Bertil Ask (S), Liselotte Karlsson (S), Annelie Nilsson (S) och
Claes Hagström (S) noterar fdljande reservation till dagens protokoll:
JJSocialdemokraterna yrkade bifall till det egna fdrslaget till Budget och Verksamhetsplan 2011-2013, dels p g a det har en tyngdpunkt på kärnverksamheterna
skola, vård och omsorg, dels då majoritetens fdrslag återigen avsätter flera miljoner till en pott vars ändamål inte angivits."
Bakgrund
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-10.

t.
Justerandes signatur

VA.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-29
Kommunfullmäktige

2010-363

forts. Kf § 16
Handling

Allmänna utskottets förslag till budget och verksamhetsplan 2011 - 2013 för Hjo
kommun.
Socialdemokraterna förslag till budget och verksamhetsplan 2011 - 2013 för Hjo
kommun.
Miljöpartiets tilläggs- och ändringsförslag till budget och verksamhetsplan 2011 2013 får Hjo kommun.
Delges
Kommunstyrelsen
Miljö- och bygglovnämnden
Ekonomichefen
Budget- och redovisningsansvarig

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-11-29

Kommunfullmäktige
Kf§17

2010-433

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
fastställa "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö,
2010-09-15" att gälla fr o m 1 januari 2010, samt
upphäva nu gällande föreskrifter fr o m samma datum.

Yrkanden
Bj öm Bröne (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
fastställa "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö,
2010-09-15" att gälla fr o m 1 januari 2010, samt
upphäva nu gällande föreskrifter fr o m samma datum.

Bakgrund
Kommunerna inom Miljösamverkan Östra Skaraborg (Skövde, Falköping, Tibro
och Hjo) har idag olika gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat nya föreskrifter i syfte att likställa kravnivåerna för dessa kommuner. Samtidigt uppdateras föreskrifterna så att de blir mer moderna och ändamålsenliga. Förslaget har varit på remiss
hos samtliga medlemskommuner. Kommunstyrelsen i Hjo hade i sitt remissvar §
131110 inget att erinra mot förslaget. Alla som lämnat synpunkter tillstyrker förslaget till nya föreskrifter.
Miljö- och bygglovnämndenbeslöt § 111110 att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa förslaget till lokala föreskrifter.
Tekniska utskottet har behandlat ärendet på sammanträde 2010-10-25.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-11-29
Kommunfullmäktige
2010-433

forts Kf § 17
Handling
Miljö- och bygglovnämndens § 111/10 med bilagor.
Kommunchefens skrivelse 2010-10-18.
Delges
Miljö- och bygglovnämnden
KS förvaltning / kansli

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammantr~desdatum

2010-11-29

Kommunfullmäktige
2010-366

Kf§18

Motion: Utarbeta en kommunövergripande vatten- och avloppsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
godkänna motionssvaret, samt
anse motionen besvarad

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer först Christer Haagmans (Mp) formella yrkande om återremiss mot att ärendet skall avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar
att ärendet skall avgöras idag.
Ordföranden ställer Christer Haagmans (Mp) yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.

Reservation
Christer Haagman (Mp), Anders Tomblad (Mp) och Elin Tornblad (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslu,t
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna motionssvaret, samt
anse motionen besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-29
Kommunfullmäktige
forts Kf § 18

2010-366

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Christer Haagman (Mp) har 2010-05-27 inkommit med en motion som uppmanar
kommunen att utarbeta en kommunövergripande vatten- och avloppsplan. Kommunfullmäktige beslutade § 5711 O att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredande handläggning. Tekniska utskottets ordförande har sammanställt ett
förslag till motionssvar.
Tekniska utskottet har behandlat ärendet på sammanträde 2010-10-25.
Handling
Motion 2010":05-27 från Christer Haagman (Mp).
Motionssvar 2010-10-19 från tekniska utskottets ordförande Tore Nolberger (M).
Delges
Christer Haagman (Mp)
Tekniska utskottet

Justerandes signatur
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Sammantradesdatum

2010-11-29

Kommunfullmäktige
Kf§19

2010-425

Reviderat reglemente tör det kommunala pensionärsrådet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet, i enlighet med förvaltningens förslag.

Yrkanden
Ewa F Thorstenson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet, i enlighet med förvaltningens förslag.

Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en översyn av reglemente för
kommunala pensionärsrådet. Gällande reglemente fastställdes av kommunfullmäktige 2003 och är inte anpassat till den nya politiska organisationen som införts
i Hjo kommun. Reglementet har därför reviderats för att bättre anpassas till den
nuvarande organisationen.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet på sammanträde 2010-11-02.

Handling
Pensionärsrådets § 29/1 O.
Förslag till nytt reglemente för det kommunala pensionärsrådet.

Delges
Pensionärsrådet
KS förvaltning I kansli

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-11-29
Kommunfullmäktige
2010-426

Kf§ 20
Reviderat reglemente för det kommunala handikapprådet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

byta namn på det kommunala handikapprådet till rådet för funktionshinderfrågor, samt
anta reviderat reglemente för rådet för funktionshinderfrågor, i enlighet med
förvaltningens förslag.

Yrkanden
Ewa F Thorstenson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
byta namn på det kommunala handikapprådet till rådet för funktionshinderfrågor, samt
anta reviderat reglemente för rådet för funktionshinderfrågor, i enlighet med
förvaltningens förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en översyn av reglementet för det
kommunala handikapprådet. Gällande reglemente antogs av kommunfullmäktige
2007-06-25, § 163. Reglementet har reviderats för att bättre anpassas till den nya
politiska organisation som införts i Hjo kommun.
Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering av termerna funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp. Terminologirådet har gått ut
med rekommendationer om att inte använda ordet handikapp, eftersom termen
upplevs som stigmatiserande och bör undvikas. I och med terminologirådets beslut definieras funktionsnedsättning som en nedsättning av fysisk, psykisk eller
intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder utgör numera en egen termpost
och definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en
person i relation till omgivningen. En viktig konsekvens av terminologirådets beslut är att funktionshinder inte är något som en person har, utan att det är miljön
som är funktionshindrande.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-11-29

Kommunfullmäktige
2010-426

forts. Kf § 20

Eftersom Socialstyrelsen har rekommenderat att ordet handikapp ska utgå föreslår
det kommunala handikapprådet att rådet ska byta namn till rådet för funktionshinderfrågor. Handikapprådet har i övrigt inte några synpunkter på förslaget till nytt
reglemente.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet på sammanträde 2010-11-02.

Handling
Kommunala handikapprådets § 18110.
Förslag till nytt reglemente för det kommunala handikapprådet.

Delges
Rådet för funktionshinderfrågor
KS förvaltning / kansli

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

2010-11-29
Kommunfullmäktige
2010-618

Kf§ 21
Delårsrapport 2010 för Avfallshantering Östra Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2010 för Avfallshantering Östra Skaraborg.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Delårsrapport 2010 för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har inkommit med delårsrapport för första halvåret 2010.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-02.
Handling
Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsrapport per 2010-06-30.
Revisorernas utlåtande 2010-10-25.
Delges
Avfallshantering Östra Skaraborg

Juslerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-11-29
Kommunfullmäktige
Kf§ 22

2010-604

Delårsbokslut för Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Delårsbokslut 2010 för Räddningstj änsten Östra Skaraborg.

Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har inkommit med delårsrapport för
första halvåret 2010.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-02.
Handling
Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsrapport per 2010-06-30.
Revisorernas utlåtande 2010-09-27.
Delges
Räddningstj änsten Östra Skaraborg

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-11-29

Kommunfullmäktige
2010-602

Kf§ 23

Ändring av förbundsordning Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg genom att tillföra ansvaret för explosiva varor i ändamålsparagrafen enligt förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ändring av
förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg genom att tillföra ansvaret för explosiva varor i ändamålsparagrafen enligt förslag.

Bakgrund
Med anledning av den nya lagen (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv
varor och medlemskommunernas framställan om att Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska ta över kommunernas ansvar enligt densamma behöver ändamålsparagrafen i förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg ändras. Ändringen innebär att ett nytt stycke läggs till i ändamålsparagrafen med en anpassning till lagstiftningen.
Förslaget skall godkännas och antas av samtliga medlemskommuners fullmäktige
innan förbundsordningen kan ändras.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-02.

Handling
Räddningstj änsten Östra Skaraborgs skrivelse 2010-10-15.

Delges
Räddningstj änsten Östra Skaraborg

Utdragsbestyrkande
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2010-11-29
Kommunfullmäktige

Kf§24

2010-612

Redovisning av inte slutberedda motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 35 redovisas på kommunstyrelsens
vägnar de motioner som ännu inte slutberetts.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-02.
Handling
Kansliets skrivelse 2010-10-20.

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

25

Sammantr~desdatum

2010-11-29
Kommunfullmäktige
Kf§ 25

2010-633

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2011 - 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
kungörelser om fullmäktigesammanträden, innehållande uppgift om tid och
plats för sammanträde och de ärenden som ska behandlas på sammanträdet
samt andra kommunala meddelanden 2011 - 2014 ska infdras i Hjo tidning,
tillkännagivande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska
införas i Skaraborgs Allehanda, samt
anslagstavlan i stadshusets entre, samt kommunens hemsida är kommunens
anslagstavla.

Yrkanden
Michael Kihlström (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens fdrslag, samt tillägga
kommunens hemsida som en del av kommunens anslagstavla.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
kungörelser om fullmäktigesammanträden, innehållande uppgift om tid och
plats för sammanträde och de ärenden som ska behandlas på sammanträdet
samt andra kommunala meddelanden 2011 - 2014 ska införas i Hjo tidning,
tillkännagivande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska
införas i Skaraborgs Allehanda, samt
anslagstavlan i stadshusets entre är kommunens anslagstavla.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska fastställa den eller de ortstidningar, där annonsering om
sammanträde ska ske och om annonsering därvid även ska omfatta föredragningslistan för sammanträdet.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-02.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

26

SammantrMesdatum

2010-11-29
Kommunfullmäktige
2010-633

forts. Kf § 25
Handling
Kansliets skrivelse 2010-10-25.
Delges
KS förvaltning I kansli

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-11-29

Kommunfullmäktige
2010-708

Kf§ 26

Entledigande och återbesättande av ledigblivet uppdrag efter AnnCatrine Kraft (5)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
entlediga Ann-Catrine Kraft (S) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, samt
hos Länsstyrelsen begära sammanräkning för att få ny ersättare i kommunfullmäktige utsedd.

Bakgrund
Ann-Catrine Kraft (S) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige.

Handling
Skrivelse 2010-11-29 från Ann-Catrine Kraft (S).

Delges
Ann-Catrine Kraft
Länsstyrelsen i Västra Götaland
KS förvaltning/kansli

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-11-29

Kommunfullmäktige
2010-687

Kf§27

Entledigande och återbesättande av ledigblivet uppdrag efter BengtGöran Karlsson (8)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
entlediga Bengt-Göran Karlsson (S) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, samt
hos Länsstyrelsen begära sammamäkning rör att få ny ersättare i kommunfullmäktige utsedd.
återbesätta det ledigblivna uppdraget som ordinarie ledamot och vice ordförande i valberedningen med Bodil Hedin (S), samt
återbesätta det ledigblivna uppdraget som ersättare i valberedningen med
Claes Hagström (S)

Bakgrund
Bengt-Göran Karlsson (S) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Handling
Skrivelse 2010-11-18 från Bengt-Göran Karlsson (S).

Delges
Bengt-Göran Karlsson
Länsstyrelsen i Västra Götaland
KS förvaltninglkansli
Bodil Hedin
Claes Hagström
Ks förvaltning/personal

Justerandes signatur
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Närvaro- och voterings lista den 29 november 2010

1.

LEDAMÖTER
Knut Indebetou

2.

Michael Kihlström

3.

Bilaga A

Närvar- Votering avseende §
Nej
ande
Ja
Avst
M

-

Kd

1

Gert Franzen

C

1

4.

Petter Jönsson

Fp

-

5.

Catrin Hulmarker

M

1

6.

Ewa F Thorstenson

M

1

7.

Claes Hagström

S

1

8.

Eva-Lott Gram

Kd

1

9.

Pierre Ryden

S

-

10.

Fredrik Bellino

V

1

Il.

Jaan Kello

M

1

12.

Britt-Marie Sjöberg

C

1

13.

Björn Fredeby

M

-

14.

Rune Larsson

M

1

15.

Roger Krona

S

1

16.

Anna Johansson

M

1

17.

Inga-Lill Aidi

S

1

18.

Christer Haagman

Mp

1

19.

Kerstin Lindell

Fp

1

20.

Lars-Erik SondelI

C

1

21.

Benkt-Eric Lindh

Fp

1

22.

Göran Svensson

M

1

23.

Kjell-Arne Green

S

1

24.

Bo Svensson

S

1

25.

Liselotte Karlsson

S

1

26.

Anders Tornblad

Mp

1

27.

Birgitta Swenson

S

-

28.

Elin Thornblad

Mp

1

29.

Bodil Hedin

S

1

30.

Björn Bröne

Fp

1

31.

Jeannette Berglund

M

1

32.

Merja Wester

S

1

33.

Lasse Aigård

Sd

-

Votering avseende §
Ja
Nej
Avst

HJO KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Närvaro- och voteringslista den 29 november 2010
Tj änstgörande Närvar- Votering avseende §
ERSÄTTARE
för nr
ande
Nej
Ja
Avst
Ann-Christine Fredriksson
M
13
1

M

Kerstin Strandbergh

M

Malin Carlbom

M

Lars Glad

M

Kristin Bädicker

C

David Eliasson

C

Kiki Broholm

Fp

Sture Anderson

Fp

Roland Froh

Kd

David Olsson

Kd

Ulrica Lindström

S

Bertil Ask

S

Marie Lindberg Andersson

S

Max Karlsson

S

Ann-Catrine Kraft

S

Bengt-Göran Karlsson

V

Dominic Summerton

V

Christine Ödell Bellino

Mp

Frida Nilsson

Mp

Göran Banck

Antal

Ordf6rande

Sekreterare

1

1

4

1

27

1

9

1

32

Bilaga A

Votering avseende §
Nej
Ja
Avst

Närvarolista för inte tjänstgörande ersättare på
kommunfullmäktiges sammanträde
C"{,

l ' ~ ..............
...:DlD
......\..U'....\.........
('

,l

\,! ,i

r"

I

Skriv era namn här:

/'\

"

"l

fl /JO!J1 /11 {/ "v} IJ /u /1'1e;'(011

'1'-

(......

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

