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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2018-09-20

Kommunfullmäktige
Ledamöter

Michael Kihlström (Kd), ordförande
Catrin Hulmarker (M)
Malin Carlbom (M)
Ewa F ThoFstenson (M)
Knut lndebetou (M)
GöFan Svensson (M)
Ann-Christine Fredriksson (M)
Kerstin Strandbergh (M)
Lars Glad (M)
Christer Klang (M)
Björn Fredeby (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Ewa Larsson (C)
Linnea Hultmark (C)
PetteF Jönsson (L)
Ann KathFine FageFberg (L)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Robert Ryden (S)
Malin Pettersson (S)
MaFie LindbeFg (S)
Jörgen Fransson (S)
Carl-Henrik Jensen (S)
Bodil Hedin (S)
Kjell-Arne Green (S)
Merja Wester (S)
Anders Karlsson (S)
Nils-Olof Äppelblom (V)
Fredrik Niklasson-Brusberg (V)
Jonna JaFiemaFI< KFa-ft (M p)
PetFa JaFiemaFI< (M p)
Hasse I'JöFgåFd (Sd)
Thomas Karlsson (Sd)
Egon Kornell (Sd)

Tjänstgörande ersättare

Richard Bengtsson (M)
Hugo Mellander (M)

Hillevi Blom (L)
Björn Bröne (L)

Birgitta Vester (S)

Lars-Göran Svensson (S)

Anders Thornblad (Mp)
Lorna Karlsson (Sd)

NärJarande ej tjänstgörande ersättare

Anette Klang (M), David Olsson (KD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-09-20

Kommunfu Il mäktige
Kf§ 59

Justerande och fastställande av tid för justering
Kommunfullmäktiges beslut
Kerstin Strandbergh (M) och Anders Karlsson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
Till ersättare utses Lars Glad (M) och Nils-Olof Appelblom (V).
Justeringstid: Måndag 24 september 20 18, kl. 16.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-09-20

Kommunfullmäktige
Kf§ 60

Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-20

Kommunfullmäktige
2018-217

Kf§ 61

Fråga under allmänhetens frågestund om ekologisk närproducerad
produktion
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
frågan får ställas, samt
notera frågan och svaret till protokollet.

Yttranden
Michael Kihlström (Kd) och Britt-Marie Sjöberg (C) yttrar sig.

Sammanfattning
Håkan Svensson har inkommit med fråga om ekologisk närproducerad produktion. Michael
Kihlström (KD) läser upp den skrivna frågan.
Britt-Marie Sjöberg (C) svarar muntligen och anför i huvudsak följande: Kommunen strävar i
första hand efter närproducerade produkter till förmån för ekologiska produkter som ibland
behöver importeras. När det gäller livsmedel som serveras i kommunens skolor och
äldreboenden är målet hundra procent närproducerat.
För att nå dit har kravställningen i samband med senaste upphandlingen ändrats. Följden har
blivit ett större intresse från mindre lokala producenter att leverera till kommunen men
samtidigt finns en förväntan om att fler leverantörer ska tillkomma. Förhoppningen är bland
annat att i större utsträckning kunna säsongsanpassa måltiderna och att kunna servera mindre
men bättre kött från betande djur.
Kommunen har vidtagit kompetenshöjande åtgärder hos såväl personal som elever genom bland
annat hemkunskapsundervisningen. Kommunen uppmuntrar även enskilda initiativ som REKOringen och torghandel, samt möjligheter till koloni- och odlingslotter. Samtidigt är det viktigt i
utvecklingsarbetet att det är entreprenörerna som driver detta framåt medan kommunen köper
tjänsterna eller produkterna.
Avslutningsvis tackar kommunen för de bra synpunkterna som inkommit och som kommer att
beaktas i det framtida arbetet.

Beslutsunderlag
Fråga 20 18-09-17 från Håkan Svensson.

Skickas till
Håkan Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf§ 62

Information
Miljösamverkan Östra Skaraborg
Förbundschef Pelle Holmström
Barn- och ungdomsutskottet
Barn- och ungdomsutskottets ordforande Ann-Christine Fredriksson (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
2018-167

Kf§ 63

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2019-01-0 l och ersätter
tidigare taxa som upphör att gälla 20 18-12-31.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för offentlig
kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr
o m 20 19-0 1-0 l och ersätter tidigare taxa som upphör att gälla 20 18-12-31.

Sammanfattning
Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till reviderad taxa enligt offentlig kontroll
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen.

Beslutsunderlag
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 8/18 samt taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen.

Skickas till
Miljösamverkan Östra Skaraborg

Justerandes signatur
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2018-09-20

Kommunfullmäktige
Kf§ 64

2018-168

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område med tillhörande taxebilagor l - 4 för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m
20 19-0 1-0 l och ersätter tidigare taxa som upphör att gälla 20 18-12-3 l.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor l - 4 för Miljösamverkan Östra
Skaraborg att gälla fr o m 20 19-0 1-0 l och ersätter tidigare taxa som upphör att gälla 20 18- 1231.

Sammanfattning
Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område.

Beslutsunderlag
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 9/18 samt taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område.

Skickas till
Miljösamverkan Östra Skaraborg

Ju sterandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-169

Kf§ 65

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 20 19-0 1-0 l och ersätter
tidigare taxa som upphör att gälla 20 18-12-3 l.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa för tillsyn enligt
lagen om sprängämnesprekursorer för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2019-0 lOl och ersätter tidigare taxa som upphör att gälla 20 18-12-31.

Sammanfattning
Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt lagen
om sprängämnesprekursorer.

Beslutsunderlag
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § l 0/ 18 samt taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer.

Skickas till
Miljösamverkan Östra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande

HJO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

l o (13)

2018-09-20
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2018-170

Kf§ 66

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område
för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2019-0 1-0 l och ersätter tidigare taxa som
upphör att gälla 20 18-12-31 .

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa för tillsyn inom
strålskyddslagens område för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2019-01-0 l och
ersätter tidigare taxa som upphör att gälla 20 18-12-3 l.

Sammanfattning
Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier).

Beslutsunderlag
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § l ll 18 samt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier).

Skickas till
Miljösamverkan Östra Skaraborg
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20 l 1-185

Kf§ 67

Avfallshantering Östra Skaraborg: Avfallstaxa fr o m 20 19-0 1-0 l
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Avfallshantering Östra Skaraborgs förslag till ny
avfallstaxa att träda i kraft den l januari 20 19.

Yrkande
Lars Glad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Avfallshantering Östra Skaraborgs förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft den l januari 2019.

Sammanfattning
Hjo kommun har varit medlemmar i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
(AÖS) sedan starten 2000. Sedan dess har flera kommuner succesivt anslutit sig till AÖS och
idag omfattar förbundets verksamhet avfallshantering i 9 kommuner.
Det är en grannlaga uppgift att samordna en gemensam taxa för alla medlemskommuner. Högsta
förvaltningsdomstolen har besluta att denna typ av taxor skall beslutas i varje medlemskommuns
kommunfullmäktige vilket kräver samordning, delaktighet och ansvar hos alla medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. Liggande förslag till avfallstaxa för AÖS avser att gälla from 20 1901-0 l. Taxeförslaget har diskuterats i AÖS direktion och det är direktionen för AÖS som nu
föreslår respektive medlemskommun att godkänna taxan. Taxan för sop och latrinhämtning har
inte höjts sedan 20 l l.
Det är framförallt insamling av matavfall som innebär ökade kostnader vilka måste bäras via
taxan. Jämförelsevis är den nu föreslagna avfallstaxan cirka 15 % lägre än snittet i Sverige.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 20 18-08-16.
Avfallshantering Östra Skaraborgs beslut 20 18-05-21, § 15, missiv 20 18-04-24 samt förslag till
avfallstaxa.
Skickas till
Avfallshantering Östra Skaraborg
Samhällsbyggnad

justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-215

Kf§ 68

Rådet för funktionshinderfrågor upphör och ersätts av nya arbetsformer för dialog
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
rådet för funktionshinderfrågor ersätts med nya arbetsformer för att öka dialogen med målgruppen och därmed stärka inflytandet hos personer med funktionsnedsättning,
rådet för funktionshinderfrågor och dess reglemente därmed upphör att gälla, samt
kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera förändringen senast 30 oktober 2019.

Yrkande
Lars Glad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
rådet för funktionshinderfrågor ersätts med nya arbetsformer för att öka dialogen med målgruppen och därmed stärka inflytandet hos personer med funktionsnedsättning,
rådet för funktionshinderfrågor och dess reglemente därmed upphör att gälla, samt
kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera förändringen senast 30 oktober 2019.

Sammanfattning
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor syftar till att förstärka inflytandet i alla frågor som
gäller personer med funktionsnedsättning. Flera av organisationerna i rådet har uppgett att de
har svårt att rekrytera personer som kan delta i rådet och rådet tenderar att bli ett forum där
kommunen ensidigt informerar om aktuella frågor. Det finns också grupper av funktionshindrade
som inte alls är representerade i rådet. Sammantaget riskerar detta att leda till att personer med
funktionsnedsättning inte ges tillräckligt stort inflytande över frågor som de berörs av. Kommunen är angelägen om att hitta nya arbetsformer för att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med funktionsnedsättning och verka för deras fulla delaktighet i samhället. Genom
att prova nya arbetsformer för medborgardialog som bygger på större öppenhet och större tillgänglighet hoppas kommunen att fler Hjobor med funktionsnedsättning ska få möjlighet att delta
på sina villkor. Förslaget är därför att rådet för funktionshinderfrågor ersätts med regelbundet
återkommande dialogmöten på Park. Personer med funktionsnedsättning ska uppleva att det är
enkelt att komma till tals och att få träffa kommunstyrelsens representanter. Ledorden för dialogmötena ska vara öppenhet, tillgänglighet och enkelhet. Förhoppningen är att generera ett
större intresse och därmed ett stärkt inflytande för personer med funktionsnedsättning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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forts Kf§ 68

2018-215

Förslaget har tagits upp för diskussion på rådet för funktionshinderfrågor och organisationerna
har fått möjlighet att inkomma med synpunkter. Rådet som helhet är positiv till förändringen .

Beslutsunderlag
Kommundirektörens skrivelse 2018-03-20.

Skickas till
Rådet för funktionshinderfrågors ledamöter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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