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Kommunfullmäktige
Ledamöter

Michael Kihlström (Kd), ordförande
Catrin Hulmarker (M)
Knut lndebetou (M)
Ann-Christine Fredriksson (M)
Ewa F Thorstenson (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)
Linnea Hultmark (C)
Berit Henriksson (C)
Petter Jönsson (L)
Björn Bröne (L)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Robert Ryd6n (S)
Bodil Hedin (S)
Jörgen Fransson (S)
Merja Wester (S)
Kjell-Arne Green (S)
Sandra Lind (S), §§ 185 - 190
Anders Karlsson (S)
Lars-Göran Svensson (S)
Vakant (V)
Vakant (V)
Hasse Nörgård (S)
Lennart Larsson (Sd)
Göran binder (Sd)
Egon Kornell (Sd)
Elena Bjärkvall (Sd)

Tjänstgörande ersättare

Birgitta Vester (S), §§ 191 - 205

Ersättare saknas
Ersättare saknas

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Anita Bergman (M), Lena Larson (M) och Michael Wennerberg (S)
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Kf § 185

Justerande och fastställande av tid för justering
Kommunfullmäktiges beslut
Ann-Christine Fredriksson (M) och Pierre Robert Ryden (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Till ersättare utses Lars Glad (M) och Bodil Hedin (S).
Justeringstid: Måndag 25 november 2019, kl 16.00.
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Kommunful Imäktige
Kf § 186

Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen.
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Kf § 187

2019-334
2019-335

Fråga under allmänhetens frågestund om BOA (Barnomsorg på
obekväm arbetstid)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

frågorna får ställas,

-

notera frågorna och svaret till protokollet.

Yttrande
Michael Kihlström (Kd) och Ann-Christine Fredriksson (M) yttrar sig.

Sammanfattning
Liselotte Karlsson och Kajsa Johansson har inkommit med var sina frågor om BOA utifrån att
förslag finns om att verksamheten ska avvecklas under år 2020. Kommunfullmäktiges presidium
bedömer att frågorna behandlar samma ämne varför ett svar kan avges. Frågorna läses upp av
kommunfullmäktiges ordförande Michael Kihlström (Kd).
Svar avges av barn- och ungdomsutskottets ordförande Ann-Christine Fredriksson (M) som i huvudsak anför följande: Tackar för frågorna och beklagar att brevet från tjänstemännen gått ut innan kommunfullmäktig fattat beslutet. Detta gjordes förvisso i välmening av skolchef för att underlätta för vårdnadshavarna i deras framtida planering.
Bakgrunden till förslaget om att dra in BOA är att kommunen står inför kärvare ekonomiska tider och det därför finns ett behov av att se över olika verksamheter, tjänster och arbete som
utförs av kommunen.
500 000 kr är det budgetutrymme som tidigare fanns avsatt för BOA och det är det utrymmet
som föreslås dras in för år 2020. Det har tidigare inte funnits en stor efterfrågan på BOA, för
närvarande är det fyra familjer med fyra barn som är inskrivna. Detta gäller även tillbaka i tiden.
Följaktligen är BOA en kostsam verksamhet som utnyttjas i mindre omfattning vilket är bakgrunden till Alliansens förslag om att dra in tjänsten.
Samtidigt erbjuder kommunen fortsatt barnomsorg mellan kl. 06.15 och 18.30 på våra förskolor.
BOA har heller inte omfattat barn inskrivna på skolbarnomsorgen utan barn äldre än fem år har
familjerna även tidigare varit tvungna att lösa på annat sätt. Blir det så att BOA kommer att finnas kvar framöver så finns det all anledning till dialog mellan vårdnadshavare och verksamheten.
Skulle ett ökat behov uppstå i framtiden kan beslutet även komma att omprövas.

-
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2019-334
2019-335

forts Kf § 187
Beslutsunderlag
Fråga 2019-11-21 från Liselotte Karlsson
Fråga 2019-1 1-21 från Kajsa Johansson
Skickas till
Liselotte Karlsson
Kajsa Johansson
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Information
-

Volontärtorget Hjo
Gunnar Strömberg

a
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2019-180

Kf § 189

Revisorernas budget 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 700 000 kronor till revisorernas budget för år 2020.

Sammanfattning
Kommunrevisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidium jämlikt I I kap 8 § kommunallagen. Det är således presidiet som lämnar förslag till budget för kommunfullmäktige att ta
ställning till. Revisonens budget behandlas som ett eget budgetärende. Anledningen till detta förfarande är att stärka revisionens oberoende i förhållande till kommunstyrelsen som har att bereda budgeten i övrigt.
Kommunens revisorer ska i sin granskning biträdas av sakkunniga. Revisorerna väljer själva dessa
och anlitar dem i den omfattning som behövs för att kunna fullgöra en granskning av kommunens
verksamhet i enlighet med god revisionssed.
Ny upphandling av sakkunniga har gjorts vilket inneburit ökade kostnader för sakkunnigas biträde om I00 000 kr jämfört med 2019.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse 2019-10-22.

Skickas till
Revisorerna
Ekonomienheten
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Kf § 190

Budget och verksamhetsplan 2020 - 2022 för Hjo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

driftbudget för 2020 fastställs på politikområdesnivå samt för 2021 - 2022 på nämndnivå
enligt föreliggande förslag till budget,
investeringsbudget 2020 samt investeringsplan för perioden 2021 - 2024 fastställs enligt föreliggande förslag till budget på sidan 34,
resultatbudget för 2020 samt preliminär resultatbudget för perioden 2021 - 2022 fastställs
enligt föreliggande förslag till budget,
kassaflödesbudget 2020 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2021 - 2022 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
balansbudget 2020 samt preliminär balansbudget för perioden 2021 - 2022 fastställs enligt
föreliggande förslag till budget,
kommunstyrelsen äger rätt att under 2020 nyupplåna, dvs. öka kommunens låneskulder
med totalt 60 mnkr,
i budgeten angivna 20 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt
nuvarande skattesats 21 :57 bibehålls.

Reservation
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförlag.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M), Hasse Nörgård (Sd), Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott Gram (Kd), Petter
Jönsson (L), Ann-Christine Fredriksson (M), Ewa Forsberg Thorstenson (M), Linnea Hultmark
(C) och Egon Kornell (Sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut (alliansens budgetförslag).
Pierre Robert Ryden (S), Bodil Hedin (S) och Jörgen Fransson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels alliansens budgetförslag och dels socialdemokraternas budgetförslag och ställer dem mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut (alliansens budgetförslag).
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2019-180

Votering begärs.
Ordförande föreslår följande propositionsordning:

JA:
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut (alliansens budgetförslag).
NEJ:
Kommunfullmäktige bifaller socialdemokraternas budgetförslag.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Omröstningen utfaller med:

JA: 22
NEJ: 8
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
beslut (alliansens budgetförslag).
Följande röstar JA: Catrin Hulmarker (M), Knut lndebetou (M), Ann-Christine Fredriksson (M),
Ewa Forsberg Thorstenson (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), Linnea Hultmark {C), Berit Henriksson {C), Petter Jönsson (L), Björn
Bröne (L), Michael Kihlström {Kd), Eva-Lott Gram (Kd), Hasse Nörgård (Sd), Lennart Larsson
(Sd), Egon Kornell (Sd) och Elena Bjärkvall (Sd).
Följande röstar NEJ: Pierre Robert Ryden (S), Bodil Hedin (S), Jörgen Fransson (S), Merja
Wester (S), Kjell-Arne Green (S), Sandra Lind (S), Anders Karlsson (S), Lars-Göran Svensson
(S).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
driftbudget för 2020 fastställs på politikområdesnivå samt för 2021 - 2022 på nämndnivå
enligt föreliggande förslag till budget,
investeringsbudget 2020 samt investeringsplan för perioden 2021 - 2024 fastställs enligt föreliggande förslag till budget på sidan 34,
resultatbudget för 2020 samt preliminär resultatbudget för perioden 2021 - 2022 fastställs
enligt föreliggande förslag till budget,
kassaflödesbudget 2020 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2021 - 2022 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
balansbudget 2020 samt preliminär balansbudget för perioden 2021 - 2022 fastställs enligt
föreliggande förslag till budget,
~
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kommunstyrelsen äger rätt att under 2020 nyupplåna, d v s öka kommunens låneskulder
med totalt 60 mnkr,
i budgeten angivna 20 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt
nuvarande skattesats 21 :57 bibehålls.

Reservation
Pierre Robert Ryden (S), Sandra Lind (S), Merja Wester (S) och Bodil Hedin (S) reserverar sig
mot beslutet.

Yrkanden
Britt-Marie Sjöberg (C), Benkt-Eric Lindh (L), Eva-Lott Gram (Kd), Ann-Christine Fredriksson
(M) och Hasse Nörgård (Sd) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.
Pierre Robert Ryden (S) yrkar avslag på alliansens förslag till förmån för socialdemokraternas
budgetförslag.

Bes/utsgång
Ordföranden ställer förslaget om bifall till alliansens budgetförslag mot förslaget om avslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla alliansens budgetförslag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
JA: Bifall till alliansens förslag till beslut
NEJ: Bifall till socialdemokraternas budgetförslag
Omröstningen utfaller med:
JA: I I röster
NEJ: 4 röster
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla alliansens förslag till beslut.
Följande röstar JA: Catrin Hulmarker (M), Ann-Christine Fredriksson (M), Ewa F Thorstensson
(M), Lars Glad (M), Christer Klang (M), Richard Bengtsson (M), Britt-Marie Sjöberg (C), BenktEric Lindh (L), Eva-Lott Gram (Kd), Hasse Nörgård (Sd) och Linnea Hultmark (C).
Följande röstar NEJ: Pierre Robert Ryden (S), Sandra Lind (S), Merja Wester (S) och Bodil Hedin

(S).

Sammanfattning
Alliansen har arbetat fram förslag till budget och verksamhetsplan 2020 - 2022 för Hjo kommun.
Socialdemokraterna har likaså arbetat fram eget förslag till budget för år 2020. På alliansens förslag till budget har fackförbundet Vision inkommit med skriftliga synpunkter.

-c
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Beslutsunderlag
Alliansens förslag till budget 2020 - 2022.
Socialdemokraternas förslag till budget 2020.
Ekonom ichefens skrivelse 2019-10-28.
Synpunkter 2019-10-29 från Fackförbundet Vision.

Skickas till
Ekonomienheten
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2019-282

Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsrapport 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2019 för Avfallshantering Östra Skaraborg.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2019 för Avfallshantering Östra Skaraborg.

Sammanfattning
Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2019.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2019 för Avfallshantering Östra Skaraborg.

Skickas till
Avfallshantering Östra Skaraborg
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2018-167

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för Miljösamverkan Östra Skaraborg. Taxan ska gälla fr o m 2019-12-14 och ersätter tidigare taxa inom livsmedels- och foderlagstiftningens område som upphör att gälla 2019-12-13.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för Miljösamverkan Östra Skaraborg. Taxan ska gälla from
2019-12-14 och ersätter tidigare taxa inom livsmedels- och foderlagstiftningens område som
upphör att gälla 2019-12-13.

Sammanfattning
Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelslagstiftningen.

Beslutsunderlag
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 13/ 19 samt taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

Skickas till
Miljösamverkan Östra Skaraborg
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Stadgar för Hjo kommuns idrotts-/fritidspris och kulturpris att
gälla from 2020-01-0 I
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
upphäva kommunstyrelsens beslut § 69/08, om bestämmelser för Hjo kommuns kulturpris
och idrotts- och fritidspris, samt
anta förvaltningens förslag till Stadgar för Hjo kommuns idrotts-/fritidspris och kulturpris att
gälla fr o m 2020-0 1-0 I .

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
upphäva kommunstyrelsens beslut § 69/08, om bestämmelser för Hjo kommuns kulturpris
och idrotts- och fritidspris, samt
anta förvaltningens förslag till Stadgar för Hjo kommuns idrotts-/fritidspris och kulturpris att
gälla fr o m 2020-01-0 I.

Sammanfattning
De nuvarande bestämmelserna för idrotts-/ fritidspriset och kulturpriset antogs av kommunstyrelsen i maj 2008. Sedan flera år tillbaka har idrottsrådet och konst- och kulturrådet nominerat
pristagare bland de som blivit föreslagna. I bestämmelserna finns inte detta inskrivet. Det allmänna utskottet som slutligen beslutar vem/ vilka som tilldelas priserna. I det nya förslaget har
detta förtydligats. När det gäller idrotts- och fritidspriset föreslår förvaltningen vidare ett förtydligande om att de insatser som belönas ska ha utförts ideellt och inte inom ramen för den föreslagna pristagarens ordinarie yrkesutövning. I övrigt föreslås inga principiella ändringar.
2016 instiftade kommunfullmäktige ett nytt pris, Hjo kommuns miljöpris, och antog stadgar för
detta. För att Hjo kommuns priser ska ha likvärdig status och hantering föreslår förvaltningen att
bestämmelserna för idrotts-/ fritidspriset och kulturpriset döps om till stadgar och antas av kommunfullmäktige.

Justerandes s{ natur

V~-~

Ucdragsbescyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16 (31)

2019-11-21

Kommunfullmäktige
forts Kf § 193
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Besluts underlag

Kultur-, turism och fritidschefens skrivelse 2019-09- 10.
Förslag till stadgar för Hjo kommuns idrotts-/fritidspris och kulturpris.
Skickas till
Kultur, turism och fritid
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Revidering av Hjo kommuns regler för bidrag till enskilda vägar
och samfälligheter att gälla fr o m 2020-01-0 I
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
upphäva kommunfullmäktiges beslut § 90/08, samt
Hjo kommun lämnar ett driftsbidrag motsvarande 20 % av Trafikverkets godkända kostnader för drift av enskilda vägar, dessa bidragsregler gäller fr o m 2020-01-0 I.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
upphäva kommunfullmäktiges beslut § 90/08, samt
Hjo kommun lämnar ett driftsbidrag motsvarande 20 % av Trafikverkets godkända kostnader för drift av enskilda vägar, dessa bidragsregler gäller fr o m 2020-01-0 I.

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

Sammanfattning
Rådande ekonomiska förutsättningar gör att förvaltningen ser över hela verksamheten vilket då
också innefattar bidrag, taxor och avgifter. I nuläget lämnar Hjo kommun två typer av bidrag till
enskilda vägar och vägsamfälligheter:
I. Årligt driftsbidrag till de enskilda vägar och vägsamfälligheter som är berättigade till driftsbidrag från Trafikverket. Hjo kommuns bidrag är grundat på Trafikverkets beslut uppgår till 20
% av Trafikverkets bidrag till underhåll. Dessa bidrag utbetalas utan att de enskilda väghållarna
ansöker och baseras på underlag från Trafikverket där de årligen redovisar sina utbetalda bidrag. Hjo kommuns årliga kostnad för dessa bidrag uppgår till drygt 400 tkr.
2. Kommunalt driftbidrag för underhåll av enskilda utfartsvägar som inte är berättigade till statsbidrag från Trafikverket. Bidraget uppgår till 1,90 kr per meter väg för den del som överstiger 200 meter. Ansökan sker årsvis till samhällsbyggnad och bidragen utbetalas under första
kvartalet varje år. Antalet ansökningar uppgår till cirka 30 stycken. Bidrag utbetalas för max
800 meter väg. Årlig kostnad för dessa bidrag uppgår till cirka 40 tkr.
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Chef för Gata/park har delegation på att bevilja dessa båda typer av bidrag.
Förvaltningen föreslår att Hjo kommun upphör att bevilja det bidrag som beskrivs i punkten 2
ovan, "Bidrag till icke statsbidragsberättigade, enskilda utfartsvägar", från 2020-01-0 I. Driftsbidraget till statsbidragsberättigade vägar föreslås vara kvar oförändrat. Genom att bevilja bidrag
till det enskilda, statsbidragsberättigade vägnätet bidrar Hjo kommun till att dessa vägar hålls i
godtagbart skick vilket underlättar för boende på landsbygden. Ytterligare syften med bidragen
är att underlätta vägtransporter för gröna näringar och samhällsbetald trafik samt att underlätta
för boende och besökare som vill ha tillgång till naturområden för rekreation och fritidsaktiviteter. För kommunen som helhet är dessa vägar betydelsefulla och det är också därför staten via
Trafikverket bidrar till drift och underhåll.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-10-12.

Skickas till
Samhällsbyggnad
Ekonomienheten
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VA-taxa att gälla fr o m 2020-01-0 I
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs enligt förvaltningens förslag att gälla fr o m 202001-0 I.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs enligt förvaltningens
förslag att gälla fr o m 2020-01-0 I.

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

Sammanfattning
VA-verksamheten är helt taxefinansierad. Budgetarbetet inför 2020 visar på ökande kostnader
avseende för den löpande driften. För att täcka dessa kostnadsökningar och uppnå balans mellan
kostnader och intäkter förslås en höjning av brukningsavgiften i VA-taxan med cirka 3,0 %.
Denna taxehöjning motsvarar en årlig kostnadsökning om cirka 200 kronor för en normal villa.
VA-taxan avseende brukningsavgifterna höjdes senast att gälla från 2019-01-0 I.

Beslutsunderlag
VA-chefens skrivelse 2019-10-04.
Förslag till revidering av "Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn".

Skickas till
Samhällsbyggnad
Hjo Energi AB
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Kf § 196

Spillvattenbestämmelser för Hjo kommuns VA-anläggning, bilaga
till Hjo kommuns ABVA, att gälla fr o m 2020-01-0 I
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förvaltningens förslag till spillvattenbestämmelser för
Hjo kommuns allmänna VA-anläggning att gälla fr o m 2020-01-0 I.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förvaltningens förslag till
spillvattenbestämmelser för Hjo kommuns allmänna VA-anläggning att gälla fr o m 2020-01-0 I.

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

Sammanfattning
Framtagandet av en spillvattenbestämmelse ligger med som en beslutad åtgärd i den VA-plan
som kommunfullmäktige antog i april 2019.
I Hjo kommuns allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA; framgår att vi inte är skyldiga att ta emot spillvatten som väsentligt avviker från
ett hushållsspillvatten Ett kommunalt reningsverk är endast avsett att ta emot och rena spillvatten från hushåll. För att tydliggöra och specificera vad som betraktas som hushållsspillvatten föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige antar en spillvattenbestämmelse som ska utgöra en
bilaga till ABV A. I spillvattenbestämmelserna finns gränsvärden för halter av mindre önskade och
oönskade ämnen tydligt angivna.
Fastighetsägare kan avtala med huvudmannen om tillstånd att få släppa ämnen som är behandlingsbara men överträder halterna i hushållsspillvatten. Avtal om sådana halter är förenade med
en avgift utöver ordinarie taxa. Spillvattenbestämmelserna innebär en möjlighet för VA-verksamheten att tydliggöra vad som gäller när dessa avtal ska tecknas, både när det gäller avgifter och
provtagning.

Beslutsunderlag
VA-chefens skrivelse 2019-10-08.
Förslag till "Spillvattenbestämmelser för Hjo kommuns allmänna VA-anläggning, bilaga till Hjo
kommuns ABVA.
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Skickas till
Samhällsbyggnad
Miljösamverkan Östra Skaraborg
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2019-96

Svar på motion om att införa register för motioner och andra
skrivelser på kommunens hemsida
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
uppdra åt förvaltningen att upprätta en förteckning över inkomna motioner och interpellationer från innevarande mandatperiod och framåt på kommunens hemsida, samt
i övrigt anse motionen besvarad.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) och Egon Kornell (Sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att:
uppdra åt förvaltningen att upprätta en förteckning över inkomna motioner och interpellationer från innevarande mandatperiod och framåt på kommunens hemsida, samt
i övrigt anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Christina Milton (Sd) med flera har inkommit med motion om att införa register för motioner
och andra skrivelser på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Svar 2019-10-09 från kommunstyrelsens ordförande.
Motion 2019-03-21 från Christina Milton (Sd) m f1

Skickas till
Christina Milton m f1

Utdrags bestyrkande
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Svar på motion om att återvändande IS-krigare inte är önskvärda i
Hjo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Egon Kornell {Sd) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande konstarerat att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsen förslag om avslag till motionen och dels Egon Kornells (Sd) yrkande om bifall till motionen och ställer dem
mot varandra.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning
Egon Kornell (Sd) med flera har inkommit med motion om att återvändande IS-krigare inte är
önskvärda i Hjo kommun.

Beslutsunderlag
Svar 2019-10-09 från kommunstyrelsens ordförande.
Motion 2019-04-25 från Egon Kornell (Sd) m fl

Skickas till
Egon Kornell m fl
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2019-158

Svar på motion om att införa förbud mot tiggeri i kommunens lokala ordningsföreskrifter
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Egon Kornell (Sd) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande konstarerat att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsen förslag om avslag till motionen och dels Egon Kornells (Sd) yrkande om bifall till motionen och ställer dem
mot varandra.

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Votering begärs.
Ordförande föreslår följande propositionsordning:
JA:
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
NEJ:
Kommunfullmäktige bifaller Egon Kornells (Sd) yrkande om bifall till motionen.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Omröstningen utfaller med:
JA: 26
NEJ: 4
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Följande röstar JA: Catrin Hulmarker (M), Knut lndebetou (M), Ann-Christine Fredriksson (M),
Ewa Forsberg Thorstenson (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), Linnea Hultmark (C), Berit Henriksson (C), Petter Jönsson (L), Björn
Bröne (L), Michael Kihlström (Kd), Eva-Lott Gram (Kd), Pierre Robert Ryden (S), Bodil Hedin
(S), Jörgen Fransson (S), Merja Wester (S), Kjell-Arne Green (S), Sandra Lind (S), Anders
Karlsson (S) och Lars-Göran Svensson (S).
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2019-158

Följande röstar NEJ: Hasse Nörgård (Sd), Lennart Larsson (Sd), Egon Kornell (Sd) och Elena
Bjärkvall (Sd).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning
Egon Kornell (Sd) med flera har inkommit med motion om att införa förbud mot tiggeri i kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Beslutsunderlag
Svar 2019-10-09 från kommunstyrelsens ordförande.
Motion 2019-05-03 från Egon Kornell {Sd) m fl

Skickas till
Egon Kornell m fl
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2019-92

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 36 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning
över de motioner som inte är färdigberedda.

Beslutsunderlag
Kanslisekreterarens skrivelse 2019-10-14.

Utdrags bestyrkande
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Kf § 201

Återbesättande av ersättare i kommunstyrelsen efter Thomas
Karlsson (Sd)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återbesättande av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen
efter Thomas Karlsson (Sd) bordläggs.

Sammanfattning
Thomas Karlsson (Sd) har entledigats från bl a uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Utdrags bestyrkande
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2019-332

Entledigande från kommunala uppdrag - Göran Under (Sd)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

entlediga Göran Under (Sd) 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 Göran Under (Sd),

- fråga om ny ersättare i kommunstyrelsen bordläggs, samt
-

uppdra åt kommunstyrelsen att utse ny ledamot i omvårdnadsutskottet.

Sammanfattning
Göran Under (Sd) har begärt att få bli entledigad från sina kommunala uppdrag.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Göran Under (Sd).

Skickas till
Göran Under
Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommunstyrelsen
Personalenheten
IT-enheten
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2019-333

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige Kristina Karlsson (Sd)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

-

entlediga Kristina Karlsson (Sd) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, samt

-

uppdra åt kanslienheten att hemställa hos länsstyrelsen att genomföra ny rösträkning och
utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Kristina Karlsson (Sd).

Sammanfattning

Kristina Karlsson {Sd) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Skrivelse från Kristina Karlsson (Sd) .
Skickas till
Kristina Karlsson
Länsstyrelsen Västra Götaland
Personalenheten
IT-enheten

Utdragsbescyrkande
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Motion om att införa filter som blockerar hemsidor med pornografiskt innehåll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning
Socialdemokraterna har genom Pierre Robert Ryden (S) har inkommit med motion om att införa filter som blockerar hemsidor med pornografiskt innehåll

Beslutsunderlag
Motion 2019-10-30 från Socialdemokraterna genom Pierre Robert Ryden (S) .

Skickas till
Kommunstyrelsen
Pierre Robert Ryden
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Anmälningsärenden
Västra Götalandsregionen: Regionfullmäktiges beslut 2019-10-08, § 159 om ansvarsfrihet för
samordningsförbunden för verksamhetsåret 2018 (2019-116).
T olkförmedling Väst: Delårsrapport 2019.
Skaraborgs kommunalförbund: Delårsrapport 2019.
T olkförmedling Väst: Budget och verksamhetsplan 2020 - 2022.
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2019 till Inspektionen för vård och omsorg
(2019-125) .
Länsstyrelsen Västra Götaland: Beslut 2019-10-28 enligt I I kap plan- och bygglagen (PBL)
om kommunens antagandebeslut för del av Söder 3:43, Lundby där man beslutar att inte
pröva kommunens antagandebeslut (2019-261 ).

Utdragsbestyrkande

