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Plats och tid

Lilla Park, Kulturkvarteret, kl. 18.30 - 20.10

Beslutande

Se sidan 2

Övriga deltagande

Hans Ingbert, räddningschef/t f förbundsdirektör, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, § 152
Lisbeth Göthberg, kommundirektör
Thomas Lindberg, kanslichef

Linnea Hultmark (C)

Utses att justera

Egon Kornell (Sd)
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2019-09-26

Kommunfullmäktige
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Michael Kihlström (Kd), ordförande
Catrin Hulmarker (M)
Knut lndebetou (M)
Ann-Christine Fredriksson (M)
E·Na F ThoFstenson (M)
Lars Glad (M)
Christer Klang (M)
Richard Bengtsson (M)
Kerstin Strandbergh Hermansson (M)
Anders Beckman (M)
Anette Klang (M)
Siba Nasser (M)
Britt-Marie Sjöberg (C), §§ 149 - 169
Linnea Hultmark (C)
Berit Henriksson (C)
Petter Jönsson (L)
Björn Bröne (L)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Robert Ryden (S)
Bodil Hedin (S)
Jörgen Fransson (S)
MeFja \6/esteF (S)
Kjell-Arne Green (S)
Sandra Lind (S)
Anders Karlsson (S)
Fawzia Osman (S)
Vakant (V)
Vakant (V)
Hasse Nörgård (S)
Thomas KaFlsson (Sd)
Lornalyn KaFlsson (Sd)
Egon Kornell (Sd)
Elena Bjärkvall (Sd)

Björn Fredeby (M)

Mikael Wennerberg (S)

Birgitta Vester (S)
Ersättare saknas
Ersättare saknas
Lennart Larsson (Sd)

Närvarande ej tjänstgörande e rsättare

Lars-Göran Svensson (S)

Justcrandes signatur
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2019-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 147

Justerande och fastställande av tid för justering
Kommunfullmäktiges beslut
Linnea Hultmark (C) och Egon Kornell (Sd) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Till ersättare utses Berit Henriksson (C) och Elena Bjärkvall (Sd).
Justeringstid: Måndag 30 september 2019, kl 16.00.
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2019-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 148

Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen.
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2019-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 149

2019-197

Fråga under allmänhetens frågestund om medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- frågan får ställas, samt
-

notera frågan och svaret till protokollet.

Yttranden
Michael Kihlström (Kd) och Catrin Hulmarker (M) yttrar sig

Sammanfattning
Samuel Björgvinsson har inkommit med fråga om möjligheten att ställa medborgarförslag.
Michael Kihlström (Kd) läser upp den skrivna frågan.
Catrin Hulmarker (M) avger svar muntligen och anför i huvudsak följande: Hjo kommun har en
vision: Tillsammans skapar vi framtidens Hjo. Det finns många sätt att uppfylla denna. Engagemang i kommunens olika politiska partier är en väg, att lämna synpunkter via hemsidan en annan.
Kommunen har även dialogmöten i olika ärenden där allmänhet bjuds in att komma med åsikter.
Alla medborgare har med andra ord goda möjligheter att komma in med ideer, tankar och förslag.

Beslutsunderlag
Fråga 2019-06-24 från Samuel Björgvinsson.

Skickas till
Samuel Björgvinsson

Justerandes signatur
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Kommunfu Il mäktige
Kf § 150

2019-258

Fråga under allmänhetens frågestund om "Konstgräsplan eller nära
70 000 plastpåsar i vår natur?"
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- frågan får ställas, samt
-

notera frågan och svaret till protokollet.

Yttranden
Michael Kihlström (Kd) och Lars Glad (M) yttrar sig.

Sammanfattning
Kajsa Johansson med flera har inkommit med fråga om negativa miljökonsekvenser på grund av
kommunens konstgräsplaner. Michael Kihlström (Kd) läser upp den skrivna frågan.
Lars Glad (M) avger svar muntligen och anför i huvudsak följande: Delar uppfattningen att
granulaterna i konstgräsplanerna är ett bekymmer. Förvaltningen har undersökt möjliga
alternativ men ännu finns ingen bra ersättning. Men så snart det finns ett alternativ ska
granulaterna tas bort. Detta är ingen ekonomisk fråga utan miljöhänsyn får gå före.
Vätternvårdförbundet har konstaterat att det finns mikroplaster i Vättern. Det är då inte enbart
granulater från konstgräs utan mikroplaster från en mängd olika användningsområden. Det
medför att problemet är större än enbart konstgräsplaner. Samtidigt försöker kommunen
begränsa läckaget genom att via tekniska lösningar samla upp det mesta av granulatet som läcker
ut från planerna. En utmaning är svårigheten att fånga upp de granulater som inte går att samla
ihop, exempelvis det som fastnar i skor och träningskläder och deltagarna tar med hem. Men
sammanfattningsvis. Ett arbete pågår och avsikten är att byta så snart ett alternativ finns.

Beslutsunderlag
Fråga 2019-09-1 I från Kajsa Johansson m.fl.

Skickas till
Kajsa Johansson m f1

Justcrandes signatur
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2019-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 151

2019-272

Fråga under allmänhetens frågestund om klimatarbetet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- frågan får ställas, samt
-

notera frågan och svaret till protokollet.

Yttrande
Catrin Hulmarker (M) yttrar sig.

Sammanfattning
Christer Haagman har inkommit med fråga om kommunens klimatarbete. Frågeställaren är närvarande och läser själv upp den skrivna frågan.
Catrin Hulmarker (M) avger svar muntligen och anför i huvudsak följande: Den 5 december i år
anordnar kommunen en kvarterskväll med hållbarhetsperspektiv. Arbetet med en energiplan har
satts igång. Samtidigt är inte en klimat- och energiplan lösningen på allt. För hjoborna svävar nog
inte i ovisshet i väntan på att planen blir klar utan vet rimligen vad var och en kan göra. Det kan
handla om att exempelvis minska de egna transporterna, undvika matsvinn eller annan onödig
konsumtion. Kommunen arbetar för att förbättra kollektivtrafiken, bygger ut gång- och cykelvägsnätet, tillhandahåller fjärrvärme, skapar förutsättningar för sopsortering, bygger ut laddinfrastruktur både för kommunens bilar och hjobornas, den kommunala verksamheten använder till
stor del elbilar och har dessutom minskat antal fordon i den kommunala verksamheten. Sammanfattningsvis: Även om energiplanen inte är klar kan alla agera redan nu.

Beslutsunderlag
Fråga 2019-09-26 från Christer Haagman.

Skickas till
Christer Haagman

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 152

Information
-

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Räddningschef!T f förbundsdirektör Hans lngberf
-

ldrottsrådet

ldrottsrådets ordforande Britt-Marie Sjöberg (C)

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 153

2019-195

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område att gälla fr o m 2020-01-0 I
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område
för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2020-01-0 I och ersätter tidigare taxa för
tillsyn inom strålskyddslagens område som upphör att gälla 2019-12-31.

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 2020-01-0 I och
ersätter tidigare taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som upphör att gälla 2019-12-3 I.

Sammanfattning
De taxor som nu gäller för tillsyn enligt strålskyddslagen beslutades av kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner under 2018. Syftet med att ändra i taxan för tillsyn inom strålskydds lagens område är att anpassa taxan till ändringar i lagstiftningen. Nämndens tillsynsansvar
för radon i bostäder eller lokaler har flyttats från miljöbalken till strålskyddslagstiftningen.

Beslutsunderlag
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 7/ 19 samt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens
område.

Skickas till
Miljösamverkan Östra Skaraborg

Juscerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 154

2019-196

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Arkivreglemente att gälla fr o m

2020-01-0 I
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ett nytt arkivreglemente för kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2020-01-0 I.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ett nytt arkivreglemente för
kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla from 2020-01-0 I.

Sammanfattning
Miljösamverkan Östra Skaraborgs nuvarande arkivreglemente beslutades av kommunalförbundets direktion 20 IO och började gälla 20 I 1-01-0 I. Enligt 16 § arkivlagen får kommunfullmäktige
besluta om föreskrifter om arkivvården . Därför behöver kommunalförbundets samtliga medlemskommuners fullmäktige besluta om arkivreglementet.
Arkivarier i medlemskommunerna har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till reglemente.

Beslutsunderlag
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 8/ 19 samt förslag till Arkivreglemente för kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg.
Arkivarien yttrande 2019-06-25.

Skickas till
Miljösamverkan Östra Skaraborg

Justerandes signatur
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2019-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 155

2019-228

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Ny taxekonstruktion samt
nya taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll att
gäl la fr o m 2020-0 1-0 I
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxekonstruktion samt nya taxor för rengöring (sotning)
och brandskyddskontroll att gälla fr o m 2020-01-0 I.

Yrkande
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny taxekonstruktion samt nya
taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll att gälla fr o m 2020-01-0 I.

Sammanfattning
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är ett krav för kommunen att tillhandahålla enligt 3
kap. 4 § lag om skydd mot olyckor. Ansvaret för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll är
överfört från kommunen till räddningstjänstförbundet och tjänsten tillhandahålls av privata entreprenörer efter upphandling av tjänstekoncession.
Avtal har tecknats med de nya leverantörerna som är Vara Sotning & Fastighetsservice AB för
anbudsområde I, Sotar' n i Hjo-Tibro AB för anbudsområde 2 och GÖSAB Sotning AB för anbudsområde 3. Avtalet med entreprenörerna är endast giltigt under förutsättning att respektive
kommun antar ny taxekonstruktion och nya taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
Den nya taxekonstruktionen grundar sig på en mall framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.

Beslutsunderlag
Kanslichefens skrivelse 2019-08-19.
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs förslag till beslut och taxa för rengöring (sotning) samt taxa
för brandskyddskontroll.

Skickas till
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 156

2019-170

Avfallshantering Östra Skaraborg: Avfallstaxa att gälla fr o m 202001-0 I
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa för Avfallshantering
Östra Skaraborg fr o m 2020-01-0 I.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg fr o m 2020-01-0 I.

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

Sammanfattning
Efter avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen i december 29'013 har beslut om avfallstaxor
flyttats från kommunalförbund till medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för solidarisk finansiering av gemensamma kostnader
inom Avfallshantering Östra Skaraborg behövs därför likalydande beslut av samtliga medlemmars
fullmäktigeförsamlingar.

Beslutsunderlag
Avfallshantering Östra Skaraborg, direktionens § 13/ 19 samt förslag till ny avfallstaxa.

Skickas till
Avfallshantering Östra Skaraborg

Utdragsbestyrkande

- ~

HJO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13 (25)

2019-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 157

2014-25

Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Revidering av förbundsordning att gälla fr o m 2020-01-0 I
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Skaraborg att gälla fr o m 2020-01-0 I.

Yrkande
Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Skaraborg att gälla fr o m 2020-01-0 I.

Sammanfattning
Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg beslutade den 5 mars 2019 att föreslå ändring av förbundsordningen. Enligt förbundsordningen ska ändringar i denna fastställas av förbundets medlemmar. Den reviderade förbundsordningen är tänkt att träda i kraft den I januari 2020
och samtliga medlemskommuner behöver godkänna denna innan dess.
Den huvudsakliga ändringen i förbundsordningen är att ansvaret för arkivering flyttas från regionarkivet till en av medlemskommunerna. Denna och övriga ändringar finns presenterade i en sammanställning.

Beslutsunderlag
Kanslichefens skrivelse 2019-09-09.
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs mejl 2019-06-19, sammanställning av ändringar i förbundsordningen samt förslag till revidering av förbundsordning.

Skickas till
Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 158

2017-366

Avgiftstaxa för Vård och omsorg: Revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att göra revideringar i Avgiftstaxa för Vård och omsorg enligt förvaltningens förslag.

I NY text markerad med gult.
Yrkande
Jörgen Fransson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra revideringar i Avgiftstaxa för
Vård och omsorg enligt förvaltningens förslag.

I NY text markerad med gult.
Sammanfattning
Revideringen avser förtydliganden gällande inkomst, skatter och boendeavgifter.

Beslutsunderlag
Socialchefens skrivelse 2019-08-15 samt förslag till reviderad Avgiftstaxa för vård och omsorg.

Skickas till
Vård och omsorg

Ju sterandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 159

2018-155

Tilläggsanslag investeringsmedel för VA-verksamheten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera 1,2 mnkr i VA-verksamhetens investeringsbudget 2019 för inköp av ny avvattningscentrifug.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsbudgetera 1,2 mnkr i VA-verksamhetens investeringsbudget 2019 för inköp av ny avvattningscentrifug.

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

Sammanfattning
Centrifugen för avvattning av slam är inköpt år 2006 och fungerar inte längre tillfredställande.
Centrifugen är helt avskriven sedan augusti 2018. Den årliga avskrivningen uppgick fram till 2018
till 139 tkr per år och detta utrymme finns inom budgeten för VA-verksamheten. Att renovera
den gamla maskinen skulle enligt prisuppgift kosta 300 tkr. Ny teknik och moderna centrifuger
ger ett bättre resultat och lägre driftkostnader gentemot den gamla maskinen.
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att centrifugen utrangeras och ersätts med en ny.
Inköp av ny centrifug innebär en nyinvestering om 1,2 mnkr vilket skulle ge en årlig kostnad för
avskrivning på 120 tkr vid en avskrivningstid om IO år. Under 2019 görs relativt omfattande reinvesteringar i ledningsnätet och det är därför inte möjligt att rymma inköpet av ny centrifug
inom befintlig investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-08-13 samt VA-chefens skrivelse.

Skickas till
Samhällsbyggnad
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 160

2019-95

Svar på motion om att tillämpa 6-månaders provanställning innan
tillsvidareanställning tillämpas
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

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

Protokollsanteckning
Hasse Nörgård (Sd), Egon Kornell (Sd), Helena Bjärkvall (Sd) och Lennart Larsson (Sd) avstår
från att delta i beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Reservation
Hasse Nörgård (Sd) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Hjo kommun följer de Allmänna bestämmelser som är överenskomna centralt mellan SKL (arbetsgivarpart) och de fackliga organisationerna. Bestämmelserna reglerar i vilken omfattning och
på vilket vis provanställningar kan göras. Att slentrianmässigt provanställa är ej möjligt utan en
provanställning ska prövas i varje enskilt fall.

Beslutsunderlag
Motion 2019-03-21 från Christina Milton (Sd) m fl.
Svar 2019-08-20 från kommunstyrelsens ordförande samt personalchefens skrivelse 2019-07-0 I.

Skickas till
Christina Milton m fl

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 161

2019-221

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande datum under
2020:
20 februari
19 mars
29 april
28 maj
17 juni
24 september
15 oktober
12 november
17 december
Fullmäktiges sammanträden hålls i första hand i Lilla Park, Kulturkvarteret och inleds som regel
kl. 18.30. Sammanträdena kungörs på kommunens hemsida och i Hjo tidning.

Beslutsunderlag
Kanslichefens skrivelse 2019-08-14.

Skickas till
Kansliet

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 162

2019-160

Återbesättande av ledigblivet uppdrag efter Malin Eriksson

(V)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Malin Eriksson (V) har entledigats från bl a uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2019-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 163

2019-191

Återbesättande av ledigblivet uppdrag efter Johan Eriksson

(V)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse:
Richard Bengtsson (M) till ledamot i kommunstyrelsen, samt
som ny ersättare efter denne, utse Elisabeth Samuelsson (M).

Sammanfattning
Johan Eriksson 01) har entledigats från bl a uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
Skickas till
Richard Bengtsson
Elisabeth Samuelsson
Personalenheten

Utdragsbestyrkande

1-tl--

HJO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20 (25)

2019-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 164

2019-217

Entledigande från kommunala uppdrag - Christina Milton (Sd)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
entlediga Christina Milton (Sd) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot
i kommunstyrelsen och ledamot i tekniska utskottet, samt
uppdra åt kanslienheten att hemställa hos länsstyrelsen att genomföra ny rösträkning och
utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Christina Milton (Sd),
uppdra åt kommunstyrelsen att utse ny ledamot i tekniska utskottet, samt
fråga om ny ledamot i kommunstyrelsen bordläggs.

Sammanfattning
Christina Milton (Sd) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från sina kommunala uppdrag.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-08-0 I från Christina Milton (Sd).

Skickas till
Christina Milton
Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Personalenheten
IT-enheten

Junerandes signatur

r:;·· j{.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HJO
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2019-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 165

2019-218

Entledigande från kommunalt uppdrag - Rickard Milton (Sd)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
entlediga Rickard Milton (Sd) från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden, samt
fråga om ny ledamot i byggnadsnämnden bordläggs.

Sammanfattning
Rickard Milton (Sd) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från sitt kommunala uppdrag.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-08-0 I från Rickard Milton (Sd).

Skickas till
Rickard Milton
Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Personalenheten
IT-enheten

,,--.

Justerandes signatur

0- (~

V
Ut dragsbestyrkande

~/l (

~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HJO
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2019-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 166

2019-245

Entledigande från kommunala uppdrag - Thomas Karlsson (Sd)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
entlediga Thomas Karlsson (Sd) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges arvodesberedning, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i
barn- och ungdomsutskottet,
uppdra åt kanslienheten att hemställa hos länsstyrelsen att genomföra ny rösträkning och
utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Thomas Karlsson (Sd),
uppdra åt kommunstyrelsen att utse ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet, samt
fråga om ny ersättare i kommunstyrelsen bordläggs.

Sammanfattning
Thomas Karlsson (Sd) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från sina kommunala uppdrag.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-09-03 från Thomas Karlsson (Sd).

Skickas till
Thomas Karlsson
Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Personalenheten
IT-enheten

r.

Justerandes signatur ;-:.
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2019-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 167

2019-246

Entledigande från kommunalt uppdrag - Lornalyn Karlsson (Sd)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
entlediga Lornalyn Karlsson (Sd) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, samt
uppdra åt kanslienheten att hemställa hos länsstyrelsen att genomföra ny rösträkning och
utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Lornalyn Karlsson (Sd) .
Sammanfattning

Lornalyn Karlsson (Sd) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från sitt kommunala uppdrag.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-09-03 från Lornalyn Karlsson (Sd).
Skickas till

Lornalyn Karlsson
Länsstyrelsen Västra Götaland
Personalenheten
IT-enheten

Utdrags bestyrkan de

~

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

HJO
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2019-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 168

2019-266

Entledigande från kommunala uppdrag - Fawzia Osman (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
entlediga Fawzia Osman (S) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i
kommunstyrelsen och ledamot i omvårdnadsutskottet,
uppdra åt kanslienheten att hemställa hos länsstyrelsen att genomföra ny rösträkning och
utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Fawzia Osman (S),
uppdra åt kommunstyrelsen att utse ny ledamot i omvårdnadsutskottet, samt
fråga om ny ersättare i kommunstyrelsen bordläggs.

Sammanfattning
Fawzia Osman (S) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från sina kommunala uppdrag.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-09-24 från Fawzia Osman (S).

Skickas till
Fawzia Osman
Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Personalenheten
IT-enheten

Justerande , signatur
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Utdrag, bestyrkande

~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2019-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 169

Anmäl ni ngsären den
Länsstyrelsens beslut 2019-06-19 där man meddelar att någon ny ledamot eller ersättare
inte kunde utses i kommunfullmäktige efter Malin Eriksson 01) (2019-160).
Länsstyrelsens beslut 2019-06-28 där man meddelar att någon ny ledamot inte kunde utses i
kommunfullmäktige efter Johan Eriksson 01) (2019-191 ).
Rapportering av ej verkställda beslut kv 2 2019 till Inspektionen för vård och omsorg (2019125).
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