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Sammanträdesdatum

2009-11-25
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 - 16.00, ajournering kl 14.35 - 15.00

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Jaan Kello (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Petter Jönsson (Fp), §§ 197-205
Eva-Lott Gram (Kd)
Lars Newman (Kd), §§ 197-205
Pierre Ryden (S)
Bo Svensson (S)
Claes Hagström (S)
Christer Haagman (Mp)

Anna Johansson (M) för Karl Johan Froh (M)
Bertil Ask (S) för Roger Krona (S)
Lise-Lotte Karlsson (S) för Annelie Nilsson (S)
Benkt-Eric Lindh (Fp) för Petter Jönsson (Fp), §§ 206-215
Gert Franzen (C) för Lars Newman (Fp), §§ 206-215

Övriga deltagande

Kerstin Strandberg (M), ej tjänstgörande ersättare
Benkt-Eric Lindh (Fp), ej tjänstgörande ersättare, §§ 197-205
Gert Franzen (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 197-205
Lars-Eric Sondell (C), ej tjänstgörande ersättare
Viktoria Ström, social sekreterare, § 198
Thomas Gustafsson, servicechef, § 198
Mikael Jonsson, driftsingenjör, § 198
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Olof Fredholm, kommun sekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2009-12-02

Underskrifter
Paragrafer

197 - 215

Sekreterare

Ordförande

Justerare

.... :.................. / .......................................................................................... .
Pierre R yden

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Datum för
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Sammanträdesdatum

2009-11-25
Kommunstyrelsen
Ks § 197

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
ärendena "Stiftelser förvaltade av Hjo kommun: Upplösande av Nackreijska
fonden", "Stiftelser förvaltade av Hjo kommun: Upplösande av C G Westmans fond", "Stiftelser förvaltade av Hjo kommun: Upplösande av Samfond
vid Hjo kommuns skolväsende", "Stiftelser förvaltade av Hjo kommun: Upplösande av Hjo kommuns sociala samfond" och "Bokföringsskyldighet för
stiftelser förvaltade av Hjo kommun" tillkommer, samt
i övrigt godkänna förslaget till dagordning.

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-11-25
Kommunstyrelsen
Ks § 198

Föredragningar
Socialsekreterare Viktoria Ström
Handlingsplan mot våld i nära relationer

Servicechef Thomas Gustafsson
Energisparande åtgärder
Investeringsbudgeten för Guldkroksskolan A-huset
Överflyttning av medel mellan konton i investeringsbudgeten

Driftsingenjör Mikael Jonsson
Ny taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Allmänna bestämmelser för användandet av Hjo kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning (ABVA 2009)

Juste ndes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-25

Kommunstyrelsen
Ks § 199

2009-679

Handlingsplan mot våld i nära relationer
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
återremitera ärendet till barn- och ungdomsutskottet för vidare beredning,
samt
att barn- och ungdomsutskottet därefter skickar ut handlingsplanen på remissrunda till berörda enheter.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar att:
återrernitera ärendet till barn- och ungdomsutskottet för vidare beredning,
samt
att barn- och ungdomsutskottet därefter skickar ut handlingsplanen på remissrunda till berörda enheter.
Bakgrund
År 2007 skärptes kommunens ansvar genom att kommunen nu är skyldig att erbjuda stöd och hjälp till brottsoffer. I 5 kap. 11 § SoL framgår att socialnämnden
särskilt ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld samt barn som
bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp. Det är utifrån denna lagförändring som behovet aven gemensam handlingsplan kring våld i nära relationer har
uppstått. Då våld i nära relationer inte enbart innefattar mäns våld mot kvinnor
och barn omfattar denna handlingsplan våld i alla typer av nära relationer. Syftet
med handlingsplanen är att vägleda handläggare i arbetet med brottsoffer för att
på bästa sätt kunna erbjuda dem hjälp och stöd.

Handling
Individ- och familjeomsorgens skrivelser 2009-10-27 och 2009-10-01.
Delges
Barn- och ungdomsutskottet
Individ och familjeomsorg

Juster ndes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

5

Sammanträdesdatum

2009-11-25
Kommunstyrelsen
Ks § 200

2008-497

Tilläggsbudgetering till investering ID 9021 och 9022 ombyggnad
Guldkroksskolan Hus A
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
utöka investeringsbudgeten för ombyggnaden av Guldkroksskolan hus A med
2,2 miljoner kronor, samt
finansiera denna utökning med de medel i investeringsbudgeten som inte
kommer att förbrukas under innevarande år (enligt delårsbokslutets prognos
090831 totalt 2,7 miljoner).
Bakgrund
Ombyggnad av Kulturskolans lokaler hus A Guldkroksskolan, pågår. Ombyggnaden omfattar tre plan samt byte av fasadfönster. Källarplanet omfattas endast av
brand- och ventilationsombyggnad. Lokaler byggs om för att klara gällande krav i
Kulturskolans verksamhet.
Arbetsmiljöverket utförde en inspektion av hus A Guldkroksskolan där krav ställdes på bland annat att åtgärda brister i ventilation och buller (Rapport 2008-0326). Entreprenaden upphandlades under våren 2008 och ombyggnaden startade i
augusti år 2008.
Efter en ny inspektion framförde Arbetsmiljöverket kompletterande krav enligt
rapport 2009-04-03. Tidplanen reviderades, ombyggnaden skall vara klar under
december månad 2009. Slutbesiktning kommer att utföras 2009-12-02.
I investeringsbudgeten för år 2009 finns 5.5 mkr avsatt för ombyggnad av lokaler
för Kulturskolan och hemkunskaps och textilundervisning (A- och F-huset). Ombyggnaden av hus F är klar och totalkostnaden uppgick till 3,9 mkr. Ombyggnaden av Hus A beräknas bli något dyrare än vad som tidigare budgeterats. Totalt
beräknas kostnaden uppgå till 3.8 mkr.
Merkostnaden för ombyggnaden är flera, dels har entreprenaden utförts samtidigt
som skolverksamheten har bedrivits i lokalerna. Arbetsmiljöverket har ställt högre
krav på ventilation och buller än vad som projekterades. Vid uppföljning av
brandskyddsdokumentationen tillkom ytterligare åtgärder för att säkerställa byggnadens säkerhet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-25
Kommunstyrelsen
forts Ks § 200

2008-497

Handling
Samhällsutvecklings skrivelse 2009-11-02.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-25

Kommunstyrelsen
Ks § 201

2009-622

Överflyttning av medel mellan konton i investeringsbudget 2009
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omfördela 80 tkr i investeringsbudgeten för innevarande år från konto 9047 till ett nytt konto installation av kombiugn Skogshyddans kök.

Bakgrund
Befintlig ugn har förbrukats och ersatts med en ny kombiugn i förskolans kök
Skogshyddans kök.

Handling
Samhällsutvecklings skrivelse 2009-11-02.

Uldragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-25
Kommunstyrelsen

Ks § 202

2009-663

Ansökan om medel till Utvecklingscentrum Väst, Skara - Falköping
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
Hjo kommun beslutar att bifalla ansökan för 2010, samt
kostnaden ska belasta ID 2113.

Yrkande
Bo Svensson (S) och Petter Jönsson (Fp) yrkar att:
Hjo kommun beslutar att bifafla ansökan för 20rO, samt
kostnaden ska belasta ID 2113.
Bakgrund

Det sedan 2008 av Svenska Handikappidrottsförbundet certifierade Utvecklingscentrum tar till vara på ett behov aven funktion inom klubbars, idrotters och individens idrottsintresse över större geografiska områden samt stöder distriktens arbete.
Verksamheten har från start 2008 finansierats av startbidrag 250 tkr från Svenska
Handikappidrottsförbundet, 50 tkr från Falköpings kommun och resterande summa från Västergötlands handikappidrottsförbund.
För att utveckla idrottshjälpmedelsdepån har Utvecklingscentrum behov av ett årligt bidrag på 1: -/per capita från de kommuner som ingår i arbetsområdet.
Handling

Kultur- och fritids skrivelse 2009-10-21.
Delges

Utvecklingscentrum Väst, Skara - Falköping
KS förvaltninglEkonomi

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-25
Kommunstyrelsen

Ks § 203

2009-697

Ändring i kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ändring av
kommunstyrelsens reglemente i enlighet med förvaltningens förslag.
Bakgrund

I samband med att kanslichefstjänsten upphört och ersatts aven kommunsekreterartjänst har förvaltningen sett ett behov av att revidera vilka tjänstemän som äger
rätt att närvara vid styrelsens och utskottens sammanträden. I dagsläget är flera av
de titlar som nämns i reglementet inaktuella.
Handling

Kansliets skrivelse 2009-11-02.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-25

Kommunstyrelsen
Ks § 204

2009-698

Ändring i kommunstyrelsens delegeringsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ändring av kommunstyrelsens delegeringsordning i enlighet med förvaltningens förslag.

Bakgrund
I samband med att kanslichefstjänsten upphört och ersatts aven kommunsekreterartjänst har förvaltningen sett ett behov av att ändra kommunstyrelsens reglemente avseende vem som är dokumentansvarig, samt vilka tjänstemän som är kommunens delegater.

Handling
Kansliets skrivelse 2009-11-02.

Delges
Kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-25

Kommunstyrelsen
Ks § 205

2008-715

Ändring av detaljplan tör Hallonet 4 och Söder 5:21: Samråd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sända ut Program till detaljplan för Hallonet 4 och
Söder 5 :21 för samråd.

Yrkanden
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna allmänna utskottets förslag till beslut med följande tillägg i Program för samråd följande
tillägg på sidan 3, i samrådsdokumentet och på sidan 4 (tillägg i kursiv stil);
(Sidan 3): Grunden består under matjordstäcket av moränmark med såvitt kan bedömas god bärighet. En närmare undersökning av grundförhållanden kommer att
göras i samband med upprättande av detaljplan. En markundersökning bör göras
av miljöteknisk expertis med avseende på eventuella rester av bekämpningsmedel
eller andra markföroreningar. Syftet är att säkerställa att riktvärden för känslig
markanvändning (bostäder) uppfylls.
(Sidan 4): Genomförande
- Markundersökning
- Upprättande av detaljplan
- Upprättande av exploateringsavtal med kommunen
- Projektering och anläggande av, gator, gatubelysning och ledningar m.m.
- Bildande av tomter
- Försäljning av tomter
- Uppförande och försäljning av hus
Jaan Kello (M) yrkar bifall till allmänna utskottet förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Christer Haagmans (Mp) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.

JUsteudes. signatur

~.~.-

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-25
Kommunstyrelsen

forts Ks § 205

2008-715

Bakgrund

Andersfors Handelsträdgård inkom den 10 oktober 2008 med en ansökan om
planändring för Hallonet 4 och Söder 5 :21. Den 17 december 2008 gav Kommunstyrelsens allmänna utskott i uppdrag åt Samhällsutveckling att upprätta förslag
till program för området. Syftet med programmet är att detta ska utgöra underlag
för ställningstagande till en eventuell ändring av detaljplan för området. Planprogrammet undersöker i första hand möjligheterna till exploatering av bostäder.
Handling

Samhällsutvecklings skrivelse 2009-11-03 samt förslag till program 2009-09-29.
Delges

Plan och mät

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

2009-11-25
Kommunstyrelsen

Ks § 206

2009-717

Ny taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
VA-taxa

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny taxa för Hjo
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med l januari 2010.
Yrkande

Christer Haagman (Mp) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Bakgrund
En ny lag om allmänna vattentjänster (2006:412) trädde i kraft 1 januari 2007.
Den nya lagen kräver anpassningar av såväl de Allmänna bestämmelserna för användandet av Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
och VA-taxan,
Handling

Samhällsutvecklings skrivelse 2009-11-10 .
Förslag till taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Norconsults skrivelse 2009-11-09.

Justerandes signatur

f~

Uldragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-25

Kommunstyrelsen
Ks § 207

2009-716

Allmänna bestämmelser tör användande av Hjo kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning (ABVA 2009)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till allmänna bestämmelser för användandet av Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (AB VA 2009). Bestämmelserna ska träda i kraft 1 januari 2010
och ersätta tidigare bestämmelser.

Bakgrund
Den tidigare lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VA-lagen) ersattes 2007 aven ny lag om allmänna vattentjänster (Vattentjänstlagen). Branschföreningen Svenskt Vatten har gett ut en rekommendation om hur en ny ABVA
bäst bör utformas utifrån den nya lagen. Samhällsutveckling har nu upprättat förslag till ABV A 2009 som i allt väsentligt följer Svenskt Vattens riktlinjer. Handling.

Handling
Samhällsutvecklings skrivelse 2009-11-10.
Förslag till ABV A 2009, Allmänna bestämmelser för användande av Hjo kommuns
allmänna vatien- och avloppsanläggning.

Justeran

~s

signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-25

Kommunstyrelsen
Ks § 208

2009-668

Stiftelser förvaltade av Hjo kommun: Upplösande av Nackreijska fonden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att betala av skulden i Nackreijska fonden som idag
uppgår till -2 075,03 kr. Därefter anses fonden upplöst då den saknar skulder och
tillgångar.

Bakgrund
Stiftelsen Nackreijska fonden från 1908 är en stiftelse vars ändamål är att hjälpa
behövande sjuka inom Fågelås socken.
Ingen utdelning har gjorts ur stiftelsen på flera år. Stiftelsen har en skuld som
kommunstyrelsen måste täcka upp innan fonden kan anses vara upplöst. Då en
fond saknar tillgångar och skulder anses den upplöst.

Handling
Ekonomienhetens skrivelse 2009-11-19.

Delges
Ks förvaltninglEkonomi
Kommunrevisorerna
Länsstyrelsen Västra Götaland
Skatteverket

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-25
Kommunstyrelsen
Ks § 209

2009-668

Stiftelser förvaltade av Hjo kommun: Upplösande av C G Westmans
fond
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att betala av skulden i C G Westmans fond som idag
uppgår till -2 089,55 kr. Därefter anses fonden upplöst då den saknar skulder och
tillgångar.
Bakgrund
Stiftelsen C G Westmans fond är en stiftelse vars ändamål är att ge bidrag till behövande män och kvinnor över 55 år bosatta i Hjo stad, samt för studier till välförtjänta pojkar bosatta i Hjo kommun och till förbättring och förskönande av Hjo
stad.·
.
Ingen utdelning har gjorts ur stiftelsen på flera år. Stiftelsen har en skuld som
kommunstyrelsen måste täcka upp innan fonden kan anses vara upplöst. Då en
fond saknar tillgångar och skulder anses den upplöst.
Handling
Ekonomienhetens skrivelse 2009-11-19.
Delges
Ks förvaltninglEkonomi
Kommunrevisorerna
Länsstyrelsen Västra Götaland
Skatteverket

Justerandes ignatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-25

Kommunstyrelsen
Ks § 210

2009-668

Stiftelser förvaltade av Hjo kommun: Upplösande av Samfond vid Hjo
kommuns skolväsende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att betala av skulden i stiftelsen Samfond vid Hjo
kommuns skolväsende som idag uppgår till -3 833,27 kr. Därefter anses fonden
upplöst då den saknar tillgångar och skulder.

Bakgrund
Stiftelsen Samfond vid Hjo kommuns skolväsende är en stiftelse som bildades
1968 vars medel delas ut till elever vid skolväsendet i Hjo kommun, dels som belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit och
dels som stipendier för fortsatt utbildning.
Ingen utdelning har gjorts ur stiftelsen på flera år. Stiftelsen har en skuld som
kommunstyrelsen måste täcka upp innan fonden kan anses vara upplöst. Då en
fond saknar tillgångar och skulder anses den upplöst.

Handling
Ekonomienhetens skrivelse 2009-11-19.

Delges
Ks förvaltninglEkonomi
Kommunrevisorerna
Länsstyrelsen Västra Götaland
Skatteverket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-25
Kommunstyrelsen
Ks § 211

2009-668

Stiftelser förvaltade av Hjo kommun: Upplösande av Hjo kommuns
sociala samfond
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att betala av skulden i Stiftelsen Hjo kommuns sociala
samfond som idag uppgår till-5 194,14 kr. Därefter anses fonden upplöst då den
saknar skulder och tillgångar.
Bakgrund
Stiftelsen Hjo kommuns sociala samfond är en stiftelse vars ändamål är att ge stöd
till behövande enskilda personer bosatta i Hjo kommun.
Ingen utdelning har gjorts ur stiftelsen på flera år. Stiftelsen har en skuld som
kommunstyrelsen måste täcka upp innan fonden kan anses vara upplöst. Då en
fond saknar tillgångar och skulder anses den upplöst.
Handling
Ekonomienhetens skrivelse 2009-11-19.
Delges
Ks förvaltninglEkonomi
Kommunrevisorerna
Länsstyrelsen Västra Götaland
Skatteverket

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-25
Kommunstyrelsen
Ks § 212

2009-753

Bokföringsskyldighet för stiftelser förvaltade av Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att endast föra bokföring och upprätta årsredovisning
för de stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt 3 kap l § i Stiftelseiagen. Enligt
samma paragraf är det endast de bokföringsskyldiga stiftelserna som ska ha en
kvalificerad revisor knuten till sig.
Bakgrund
I bokföringslagen (1999: 1078) finns bestämmelser om när en stiftelse är bokföringsskyldig. Idag är stiftelser med tillgångar av ett värde överstigande 10 prisbasbelopp (ca 400 000 kr) bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisning. Den l januari görs vissa ändringar i Stiftelseiagen, bl a i syfte att genomföra lättnader när det gäller bokföring och revision. Gränsvärdet för bokföringsskyldiga stiftelser höjs 2010-01-01 till 1,5 Mkr. Stiftelser som har bildats av eller
tillsammans med kommunen är dock bokföringsskyldiga även om värdet understiger gränsvärdet.
Den stiftelse som är skyldig att upprätta årsredovisning är också fortsättningsvis
skyldig att ha en kvalificerad revisor. Övriga stiftelser ska ha minst en revisor,
dock utan krav på att det ska vara en kvalificerad revisor. De mindre stiftelserna
ska upprätta en sammanställning över stiftelsens räkenskaper som ska vara tillgänglig för alla intresserade. Räkenskapssammanställningen kan mot vite komma
att begäras in av länsstyrelsen.

•

Hjo kommun har hittills upprättat årsredovisning för samtliga stiftelser, oavsett
lagens bokföringsskyldighet. Förvaltningen föreslår att man fortsättningsvis följer
stiftelse- och bokföringslagen och endast upprättar årsredovisning för de stiftelser
som kommunen har bokföringsskyldighet i enligt bokföringslagen. I enlighet med
stiftelseiagen är det också enbart de bokföringsskyldiga stiftelserna som ska ha en
kvalificerad revisor knuten till sig.
Handling
Kommunchefens skrivelse 2009-11-24.
Delges
Ks förvaltning/Ekonomi
Kommunrevisorerna
Ekonomichefen

Justeral\jsignatur

~ 8--

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-25

Kommunstyrelsen
Ks § 213

Information
Ordföranden, utskottsrepresentanter, och kommunchefen informerar om aktuella
ärenden.
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Sammanträdesdatum

2009-11-25
Kommunstyrelsen

Ks § 214

2009-25

Delegeri ngsbesl ut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Allmänna ärenden
Datum

Arende

Delegat

2009-11-16

Tillfälliga beslutsattestanter för verksamhetsområde Barn och utbildning
2009-11-16 - 2009-12-31

Kommunchef

Samhällsutveckling
Arbetsingenjörens delegeringsbeslut 2009-01-01- 2009-11-19
Tillfällig markupplåtelse
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

13
43

Barn- och utbildning
2009-09-07
2009-11-12
2009-11-13

Beslut om tillstånd
alkoholdrycker
Beslut om tillstånd
alkoholdrycker vid
Beslut om tillstånd
alkoholdrycker

för servering av

BU-ordförande

för servering av
enstaka tillfälle
för servering av

IFO-chef
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Sammanträdesdatum

2009-11-25
Kommunstyrelsen

Ks § 215
Anmälni ngsärenden

Justerandes signatur

1.

Kommunrevisionen: Skrivelse ang stiftelser förvaltade av Hjo kommun
(2009-720).

2.

Länsstyrelsen Västra Götaland: Bevakning av grundläggande betaltjänster
(2009-651 ).

3.

SSU: Öppet brev angående ungdomsarbetslösheten i Sverige.

4.

Vågbrytaren - riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning:
Öppet brev till alla Sveriges kommuner.

5.

Reumatikerföreningen Hjo-Karlsborg: Tack för uppvaktning vid 30årsjubileum.

6.

NyföretagarCentrum Hjo: Skrivelse angående konsekvenser av beviljat bygglov för vindkraftverk på Åsen 5: 1.

7.

Slutrapport från Leva & Bo i Hjo 2009 (2009-763).
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