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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 -14.05,14.15 -15.30,15.50-18.15

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande, §§ 22 - 34 Benkt-Eric Lindh (Fp) för Petter Jönsson (Fp)
Tore Nolberger (M)
Bertil Ask (S) för Roger Krona (S)
Ewa F Thorstenson (M)
Gert Franzen (C) för Catrin Hulmarker (M),
Jaan Kello (M)
§§ 35 - 46
Anna Johansson (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Eva-Lott Gram (Kd)
Lars Newman (Kd)
Pierre Ryden (S), ordförande, §§ 35 - 46
Bo Svensson (S)
Annelie Nilsson (S)
Claes Hagström (S)
Christer Haagman (Mp)
Övriga deltagande

Gert Franzen (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 24 - 34
Bodil Hedin (S), ej tjänstgörande ersättare
Lars-Eric Sondell (C), ej tjänstgörande ersättare, § 24
Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare
Gunilla Gustavsson, arkitekt Creacon, § 24
Thomas Gustafsson, servicechef, § 24
Anna Marklund, rektor, § 24
Ann-Charlotte Josefsson, budget- och redovisningsansvarig, § 24
Lars Lindström, bygglovhandläggare, § 24
Stein Erik Norderhaug, IFO-chef, § 24
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 24
Alf-Göran Waldenvik, kommun chef
Olof Fredholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S) och Britt-Marie Sjöberg (C)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 20 10-03~.17

(

Underskrifter
Paragrafer

22 - 46

Sekreterare

(\

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-03-01

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

2010-03-17

,"

'

Datum för
anslags nedtagande
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Ks § 22

Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Pierre Ryden (S) utses att justera §§ 22 - 31, 34

c

Bo Svensson (S) utses att justera §§ 32 - 33
Britt-Marie Sjöberg (C) utses att justera §§ 35 - 46

(

(

c

Utdragsbestyrkande

2
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Ks § 23

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
ärendet" Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2010" tillkommer,

(
"

ärendet "Earth Hour 2010" tillkommer, samt
i övrigt godkänna förslaget till dagordning.

(

(

c

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen

Ks § 24

Föredragningar
Arkitekt Gunilla Gustavsson, Creacon, servicechef Thomas Gustafsson och rektor
Anna Marklund

Lokalprogram för Fågelås skola i Gate

(

Budget- och redovisningsansvarig Ann-Charlotte Josefsson

"
Preliminärt bokslut för 2009

(

Bygglovhandläggare Lars Lindström

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken till vindkraftverk vid Mofalla
Individ- och familjeomsorgschef Stein Erik Norderhaug

Handlingsplan mot våld i nära relationer
Kommunchef Alf-Göran Waldenvik

Verksamhetsplan 2010-03-08
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2009 - slutredovisning

(

c

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2010
Ekonomichef Jörgen Hansson

Budgetprocess 2011 och beräkning av det ekonomiska utrymmet i PFÖprocessen 2011 - 2013
SKL: s skatteprognos för februari

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Ks § 25

2009-675

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftverk vid Mofalla i
Hjo och Tibro kommuner
Kommunstyrelsens beslut

c

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka ansökan, då
planerad exploatering i princip överensstämmer med intentionerna i gällande
vindkraftplan.
Bakgrund

(

Hjo kommun och Titiro kommun har anmodats att meddela länsstyrelsen om
kommunerna till stryker ansökningar att få uppföra och driva vindkraftverk vid
Mofalla i Hjo och Tibro kommuner.
De fyra vindkraftverken som ingår i ansökan avses ingå i en planerad vindkraftpark som omfattar ovan nämnda verk samt ett befintligt vindkraftverk på 850 kW
på fastigheten Laggarebolet 1: 10. De nya vindkraftverken kommer enligt ansökan
vardera få en maximal effekt av 3MW, en navhöjd på högst 110 meter och en rotordiarneter på högst 100 meter (total höjd 160 meter).

(

Länsstyrelsen, miljöskyddsenheten har den 30 juli 2009 skrivit tre i huvudsak likalydande yttranden med förslag till beslut. I dessa yttranden föreslår länsstyrelsen att miljöprövningsdelegationen ska avslå ansökningarna. Av 16 kap. 4 § första
stycket miljöbalken i dess lydelse från den 1 augusti 2009 framgår att "Tillstånd
till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen
avses att uppföras har tillstyrkt det".
De planerade verken ligger i eller strax utanför ett område som utpekats som
lämpligt i Hjo kommuns vindkraftsplan.

c

Ärendet har beretts av allmänna utskottet· 2010-03 -03.
Handling
Kansliets skrivelse 2010-02-17.
Länsstyrelsen Västra Götalands remiss 2009-10-0 1.
Miljö- och bygglovnämndens § 160/09 samt bygglovhandläggarens skrivelse
2009-12-03.
Gemensamt yttrande 2010-0 1-11 från berörda fastighetsägare.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10

Kommunstyrelsen
Ks § 26

2009-679

Handlingsplan mot våld i nära relationer
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplanen mot våld i nära relationer.

Bakgrund

(

c

Enligt socialtjänstlagen (2010:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att de
som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. 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 socialtjänsten särskilt
ska beakta kvinnor son är eller har varit utsatta för våld samt att barn som bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp. Utifrån denna lagändring har et behov
aven gemensam handlingsplan kring våld i nära relationer uppstått. bå 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 handläggaren i arbetet med brottsoffer för att på bästa sätt kunna erbjuda dem hjälp och stöd.
Kommunstyrelsen beslutade § 199/09, att återremittera ärendet till förvaltningen
för vidare beredning. Därefter har handlingsplanen ändrats på vissa punkter, exempelvis vad gäller särskilt utsatta/sårbara grupper.
Ärendet har beretts av barn- och ungdomsutskottet 2010-02-24.

(

Handling
Individ- och familjeomsorgens skrivelse 2010-02-09 samt förslag till handlingsplan med bilagor.

Delges
Individ- och familjeomsorgen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10

Kommunstyrelsen
Ks § 27

2009-55

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2009 - slutredovisning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens redovisning av genomförda internkontroller enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 2009.

(

(

Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en rad internkontroller inom samtliga verksamhetsområden (Stab, Vård och omsorg, Barn och utbildning, samt
Samhällsutveckling).
Inte vid någon internkontroll har det framkommit att brukarna, kommuninvånarna, personalen eller kommunens ekonomi är utsatta för någon allvarlig risk
som omedelbart måste åtgärdas. På många områden har man arbetat med förbättringar under året för att öka säkerheten och kvaliten i verksamheten.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-03-03.
Handling
Kommunchefens skrivelser 2010-01-27.
Delges
Kommunchefen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Ks § 28

2010-75

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2010
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan
för 2010.

(

(

Bakgrund
Enligt kommunens handbok för intern kontroll ska nämnden årligen ta fram en
internkontrollplan. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan
för kommunens samtliga verksamhetsområden. Internkontrollerna ska genomföras
under 2010.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-03 -03 .
Handling
Kommunchefens skrivelser 2010-02-09 och 2010-01-28.
Delges
Kommunchefen

(

c

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Ks § 29

2009-659

Nya avgifter för Hjo kommuns frivilliga simskoleundervisning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
taxan för simskoleundervisningen under 2010 hålls oförändrad, samt

c
c

förvaltningen får i uppdrag att inför 2011 se över simskoleavgifterna i samband med budgetarbetet.

Yrkande
Annelie Nilsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att simskolan ska vara
avgiftsfri för elever som ännu inte nått grundskolans mål om simkunnighet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Annelie Nilssons (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns:

(

Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag.
Nej-röst för bifall Anneli Nilssons (S) ändringsyrkande.

c

Voteringsresultat
Med 9 ja-röster mot 5 nej-röster (1 avstår) beslutar kommunstyrelsen i enlighet
med förvaltningens förslag (Bilaga A).

Reservation
Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S), Bertil Ask (S), Annelie Nilsson (S) och Claes
Hagström (S) reserverar sig mot beslutet.

'- L.

Uldragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
forts Ks § 29

2009-659

Protokollsanteckning
Christer Haagman (Mp) noterar till dagens protokoll att:

c

Jag deltar inte i omröstningen på grund av att förslaget om gratis simskoleundervisning läggs fram under debatten i kommunstyrelsen utan redovisning av ekonomiska konsekvenser. Jag ser flera goda skäl till att göra undervisningen i simning gratis, likt annan skolundervisning. Det är dock tveksamt att ändra förutsättningarna i fastställd budget utan beredning och utan att anvisa medel.
Bakgrund

(

Den frivilliga simskolan pågår under tre veckor direkt efter skolans avslutning.
Simskolan är avgiftsbelagd och öppen för alla skolbarn i Hjo från det år de fyller
sex.
Kommunstyrelsen beslutade § 187/09 att återremitera ärendet till förvaltningen
för vidare handläggning.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-03-03.
Handling
Kansliets skrivelse 2010-03-03.

(

Delges
Kultur och fritid

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10

Kommunstyrelsen
Ks§30

2009-659

Busservice i samband med simskoleundervisning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
busservicen blir kvar på samma nivå som föregående år under 2010, samt

c

förvaltningen får i uppdrag att utreda hur busservicen 2011 kan anpassas till
fritidshemmens verksamhet.
Bakgrund

(

Som besparingsåtgärd föreslog kultur och fritid att busservicen från ytterområdena i samband med simskoleundervisning skulle dras in 2010.
Under simskoleveckorna brukar fritidshemmen i ytterområdena använda busservicen för att ta sig in till simskolan. För att säkerställa att även barnen i ytterområdena får ta del av simskolan föreslår förvaltningen att busservicen under 2010 behålls på 2009 år nivå.
Inför 2011 behöver busservicen ses över. Förslaget är att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur busservicen för 2011 kan anpassas till fridshemmens verksamhet.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-03 -03.

(
Handling
Kansliets skrivelse 2010-02-25.
Delges
Kultur och fritid

A

'f

Justerandes Signat! \

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen

Ks § 31

2010-117

Inträde och öppettider för Guldkroksbadet 2010
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
Guldkroksbadet ska minst vara öppet under perioden 5 juni till 29 augusti,
allmänheten ska ha fri entre till badet under 2010,

(

verksamheten ska drivas inom i budgetens angivna ramar, samt
Guldkroksbadets verksamhet och försöket med fri entre ska utvärderas efter
avslutad badsäsong.

(

Yrkande
Pierre Ryden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att Guldkroksbadets verksamhet och försöket med fri entre ska utvärderas efter avslutad badsäsong.
Bakgrund

Arrendet för Guldkroksbadet har sagts upp och badet har således återgått i kommunal regi. För att ge maximal service till medborgarna föreslås badet på prov ha
fri entre under 2010.

(

Badet kommer under 2010 drivas av samhällsutveckling och som minimum ha
följande öppettider under 2010:
- måndag - fredag 10.00 - 20.00
- lördagar - söndagar 10.00 - 17.00
- tisdagar och torsdagar, morgonsim 7.00 - 9.00.
Förvaltningen kommer att se över vilka ekonomiska förutsättningar som finns för
att vid fint väder ha badet öppet under en längre tid än den föreslagna badsäsongen.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-03 -03 .

Justerandes Sign~

r "
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Sammanträdesdatum

2010-03-10

Kommunstyrelsen
forts Ks § 31

2010-117

Handling
Kultur och fritids skrivelse 2010-03-03.
Delges
Kultur och fritid

(
(

(

c

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Ks § 32

2009-457

Anmälan angående skolsituationen tör grundskoleelev vid Hammarnskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt barn- och utbildningschefen att lämna en
redovisning till Skolinspektionen över vilka åtgärder som vidtagits med anledning
av Skolinspektionens beslut.
Jäv
Pierre Ryden (S) deltar inte i handläggningen av ärendet p g ajäv.

(
Bakgrund
Skolinspektionen har fattat beslut i ärendet anmälan om kränkande behandling
och särskilt stöd till elev i Hammarnskolan, beslut 2009-12-18 Skolinspektionens
diarenr: 41-2009:2351.
I beslutet anges att Hjo kommun senast den 18 mars 2010 ska lämna en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet. Redovisningen
ska lämnas av berörd nämnd, utskott eller tjänsteman uttryckligen på nämndens
vägnar.
Redovisningen ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2010-03-18.
(

Handling
Barn- och utbildningschefens skrivelse 2010-03-03.
Delges
Barn- och utbildningschefen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10

Kommunstyrelsen
Ks § 33

2010-92

Anmälan om kränkande behandling vid Guldkroksskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt barn- och utbildningschefen att inkomma
med yttrande till Barn- och elevombudet i ärendet.

Jäv
Pierre Ryden (S) deltar inte i handläggningen av ärendet p g ajäv.

(

Bakgrund
BafIl~

och elevombudet har i skrivelse 2010-02-11 begärt yttrande från Hjo kommun i ärendet anmälan om kränkande behandling vid Guldkroksskolan, Barn- och
elevombudets diareinr: 45-2010:419. Hjo kommun har fått anstånd att inkomma
med yttrande senast 2010-03-15. Yttrandet godtas om det kommer från berörd
nämnd, utskott inom denna eller från tjänsteman uttryckligen på nämndens vägnar.
Handling
Barn- och elevombudets skrivelse 2010-02-11.
Barn- och utbildningschefens skrivelse 2010-03-03.

(

Delges
Barn- och utbildningschefen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10

Kommunstyrelsen
Ks § 34

2009-711

Om- och tillbyggnad av Fågelås skola i Gate
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
fastställa program för om- och tillbyggnad av Fågelås skola i Gate enligt förslag i skrivelse daterad 2010-02-26, samt

(

ge servicechefen i uppdrag att projektera om- och tillbyggnaden av Fågelås
skola i Gate i samråd med barn- och utbildning, upphandla byggentreprenad
och genomföra projektet med en så hög energieffektivitet som möjligt inom
fastställd ram.
Yrkanden
Pierre Ryden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet fram
till att en utredning om framtida lokalbehov inom skolan är genomförd.
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar att kommunstyrelsen avgör ärendet idag.
Tore Nolberger (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att följande tillägg
gör i den andra strecksatsen, tillägg i kursiv stil,

(

c

ge servicechefen i uppdrag att projektera om- och tillbyggnaden av Fågelås
skola i Gate i samråd med barn- och utbildning, upphandla byggentreprenad
och genomföra projektet med en så hög energieffektivitet som möjligt inom
fastställd ram.
Propositionsordning i frågan om ärendet ska avgöras idag
Ordföranden ställer först Pierre Rydens (S) yrkande om bordläggning av ärendet
mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen

forts Ks § 34

2009-711

Nej-röst för bifall till Pierre Rydens (S) yrkande om återremiss.

Omröstningsresultat
Med lOja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet avgörs
idag (Bilaga A).
Protoko Ilsanteckning

(
'-

Pierre Ryden (S) lämnar protokollsanteckning (Bilaga B).
Fredrik Bellino (V) noterar till dagens protokoll att denne stödjer Pierre Rydens (S)
bordläggningsyrkande.

(

Propositionsordning i huvudfrågan
Ordföranden ställer därefter förvaltningens förslag mot Christer Haagmans (Mp)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer
Haagmans tilläggsyrkande.

Reservation
Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S), Bertil Ask (S), Annelie Nilsson (S) och Claes
Hagström (S) reserverar sig mot beslutet.

(

Bakgrund

Gate skola byggdes i början av 1950-talet. Namnet "Gate skola" ändrades till Fågelås skola i Gate när Fågelås skola lades ner 1993 och verksamheten flyttades till
Gate och samordnades med Gate skola.
Skolan, som är byggd i två plan och omfattar totalt 580 m2, byggdes som en mellanstadieskola med tre klassrum (två klassrum på övervåningen och ett klassrum,
slöjdsal och matsal på bottenvåningen). I och med att skolan i början på 1990-talet
gjordes till en F - 6 skola har lokalernas funktioner förändrats. Slöjdsalen har avvecklats och gjorts om till klassrum och ett provisoriskt bibliotek.
Behovet av renovering av skolan i Gate har funnits under många år. Olika förslag
till lösningar har också tagits fram under årens lopp. Lokalutredningen som
genomfördes i början på 2000-talet blev starten för en flerårig översyn av skolans
lokaler i Hjo. Denna har resulterat i nedläggning av Svärtans och

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen

forts Ks § 34

2009-711

Grevbäcks skolor och om - och tillbyggnation av Korsberga skola, Hammarnskolan och Guldkroksskolan. Guldkroksskolans ombyggnation har skett i flera
etapper, varav några kvarstår.
Olika alternativ för Fågelsås skola har under denna tid diskuterats och flera förslag har tagits fram. Den utredning som ligger till grund för kommunfullmäktiges
beslut i november 2009 redovisar fyra huvudalternativ:

c

Om - tillbyggnad i två plan inkllokaler för idrott, total yta 1740 m2
Renovering och tillbyggnad i ett plan exkl lokaler för idrott, totalt 1068 m2
Om - och tillbyggnad som alternativ 2, men med mer begränsade insatser.

(

Enbart renovering av befintlig skola, total yta 580 m2
Den nivå som kommunfullmäktige beslutat innebär att en mer begränsad om- och
tillbyggnad ska ske i linje med alternativ 3 ovan. Investeringen beräknas uppgå till
12 mkr som får utnyttjas under åren 2009 - 2011. Därutöver har 1,2 mkr avsatts
för pedagogisk utrustning och övrig lös inredning.
Programmet för om- och tillbyggnad av med tillhörande skisser har utarbetats av
Samhällsutveckling i samråd med Barn och utbildning och med hjälp av arkitekt
SAR Gunilla Gustafsson, Creacon Arkitekter i Jönköping Representanter ifrån
skolledning, skola, förskola, skolbarnsomsorg samt kök har deltagit i arbetsgruppen. Vid förprojekteringsmöte nr 4 deltog även fackliga representanter ifrån Lärarförbundet, Kommunal samt Lärarnas Riksförbund för att få en tidig information om projektet och ges möjlighet till delaktighet i utformningsfrågor.

(

c

Programmet utgår från den omfattning av verksamheten och den elevorganisation
som finns vid skolan idag, dvs följande grupper:
Förskoleverksamhet för 10 - 15 barn
Skolbarnsomsorg för ca 15 elever
Förskoleklass för ca tio 6 åringar
Grundskola årskurs 1 - 6
Externt förhyrda lokaler ska avvecklas. Det handlar om en paviljong i anslutning
till skolan och en lägenhet i närheten av skolan som används till förskolelokaler.
Befintlig skola på ca 600 m2 renoveras och byggs om och en tillbyggnad i ett plan
skapas på ca 290 m2 som ersätter avvecklade ytor på ca 250 m2•

Utdragsbestyrkande

(L
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
forts Ks § 34

2009-711

Den tillbyggda delen innehåller i första hand lokaler för förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg och personal.
Ärendet har beretts av tekniska utskottet 2010-03 -03.
Handling

(

Samhällsutvecklings skrivelse 2010-02-26.
Creacons programförslag 2009-11-10 Fågelås skola i Gate.
Delges

(

Samhällsutvecklingschefen
Servicechefen
Barn- och utbildning

(

c

Utdragsbestyrkande

\l2-.
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Ks § 35

2010-98

Arkivreglemente för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Arkivreglemente
för Hjo kommun.
Bakgrund

(

Hjo kommuns arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § i tryckfrihetsförordningen
och som myndigheten ska tas om hand för arkivering. Hjo kommuns arkiv är inte
bara en del av kommunens kulturarv. Arkivet ska också tillgodose, rätten att ta del
av allmänna handlingar och säkra behovet av information för rättskipning och
forskning. .
Arkivreglementet bygger på Arkiviagen och Riksarkivets rekommendationer för
kommunala arkiv. Reglementet är meddelat med stöd av 16 § arkiviagen.
I arkivreglementet stipuleras bland annat att:
kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Hjo kommun,
att det ska finnas en arkivansvarig per myndighet och en arkivredogörare per
enhet som utför som utför arkivuppgifter hos myndigheten,
varje myndighet ska redovisa sitt arkiv genom en arkivförteckning

(

varje myndighet ska ha en systematisk förteckning över handlingarna som
förvaras i myndighetens arkiv, samt
att varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan).

c

Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-03 -03.
Handling
Kansliets skrivelse 2010-02-19 samt förslag till arkivreglemente för Hjo kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Ks§36

2009-388

Reviderat färdtjänstreglemente för Färdtjänst Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna
förändringar i fårdtjänstreglementet för Färdtjänst Skaraborg, att gälla fr o m l
juni 2010.

(

c

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Hjo beslöt § 100/09 att godkänna föreslagna revideringar
av fårdtjänstreglementet i Skaraborg. Efter att kommunfullmäktige fattat beslut,
framkom det att organisationerna HSO och Synskadades riksförbund inte getts
möjlighets att lämna synpunkter på förslaget.
Ärendet återremitterades till Skaraborgs kommunalförbund och har nu arbetats
om. Fullmäktige i Hjo kommun måste därför fatta ett nytt beslut.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-03-03.
Handling
Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbunds § 7/10 med bilagor.
Kollektivtrafikkontorets skrivelse 2010-01-26 med bilagor.

(

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Ks § 37

2010-99

Begäran om att alla ledamöter i kommunstyrelsen ska få kommunstyrelsens utskotts handlingar skickade till sig
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra kommunstyrelsens reglemente i enlighet med förvaltningen förslag.

(

Yrkande

'-

Christer Haagman (Mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

(

Bakgrund
Christer Haagman (Mp) har inkommit med en begäran om att föra upp frågan
kring vilka politiker i Hjo kommun som har rätt att ta del av kallelsen och handlingarna till kommunstyrelsens utskott och miljö- och bygglovnämnden.

J

Vad gäller miljö- och bygglovnämnden är det förvaltningen bedömning att det är
upp till nämndens ledamöter att avgöra om någon annan äger rätt att få handlingarna utskickade till sig.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-03-03.
Handling

(

Christer Haagmans skrivelser 2010-02-04 och 2010-02-11.
Kansliets skrivelse 2010-03 -03.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Ks § 38

2009-769

Motion: Uppmaning att återställa bidraget till de ideella handikappsföreningarna i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna motionssvaret, samt

(
anse motionen besvarad.
Bakgrund

(

Claes Hagström (S) har 2009-11-26 inkommit med en motion som uppmanar
kommunen att återställa bidragen till de ideella handikappföfeningarna.
Kommunfullmäktige beslutade § 110/09 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 20 l 0-03 -03 .
Handling
Motion 2009-11-26 från Claes Hagström (S).
Motionssvar 2010-02-27 från kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker
(M).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

2010-03-10

Kommunstyrelsen
Ks § 39

2008-701

Motion angående översyn av kommunens IT-strategi, plattformsval
och programvaror

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremitera ärendet till allmänna utskottet för vidare beredning.

(

Jäv
Bo Svensson (S) deltar ej i ärendets handläggning p g a jäv.

(

Bakgrund
Gert Franzen (C) har 2008-12-08 inkommit med en motion angående översyn av
kommunens IT-strategi, plattformsval och programvaror.
Kommunfullmäktige beslutade § 99/08 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-03-03.

Handling
Motion 2008-12-08 från Gert Franzen (C).
Motionssvar 2010-02-24 från kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker
(M).

(

Delges
Allmänna utskottet

Justerandes signatur

Uldragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Ks § 40

2010-94

Lokalinventering skola
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inventera lokalerna i
Guldkroksskolans B-, G- och H-hus avseende skick och framtida användningsområde.

(

Yrkanden

(

Gert Franzen (C), Ewa F Thorstenson (M), Tore Nolberger (M), Benkt-Eric Lindh
(Fp), Lars Newman (Kd) och Anna Johansson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att stryka de två första strecksatserna i beslutsförslaget.

'-o

Bo Svensson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och
ungdomsutskottets förslag med tilläget att en översyn av skolorna upptagningsområde med hänsyn till kortaste resväg ska genomföras.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Gert Franzens (C) m fl ändingsyrkande mot Bo Svenssons (S)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Gert Franzens (C) m fl ändringsyrkande.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Gert Franzen m fl ändringsyrkande
Nej-röst för bifall till Bo Svenssons (S) tilläggsyrkande

Voteringsresultat
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enighet med Gert
Franzens (C) m fl ändringsyrkande (Bilaga A).
Protokollsanteckning

Pierre Ryden (S) lämnar protokollsanteckning (Bilaga B).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

gHJO
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Sammanträdesdatum

2010-03-10

Kommunstyrelsen
forts Ks § 40

2010-94

Bakgrund
För att Hjo kommun ska kunna ha en långsiktig planering och tillhandahålla rätt
antal förskole- och grundskoleplatser krävs att kommunen inventerar lokalerna i
Guldkroksskolans B-, G- och H-hus avseende skick och framtida användningsområde
Ärendet har beretts av barn- och ungdomsutskottet 20 l 0-02-24.

c

Handling
Skrivelse 20 l 0-02-16 från barn- och ungdomsutskottets ordförande Gert Franzens
(C).

('

Delges
Barn- och utbildningschefen
Samhällsutveckling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen

Ks § 41

2010-93

Lokalinventering förskola
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att:
se över framtida behov av förskoleplatser i förhållande till den nuvarande tillgången till förskoleplatser,

(

genomföra en inventering av tillgängliga lokaler avseende förskolans verksamhet, samt
se över möjligheten att bygga till Skogshyddans förskola om det framkommer
att tillbyggnad är nödvändig samt göra en kostnadsberäkning.

(

Bakgrund

I samband med budgetberedningens budgetdagar 29 april och 7 maj 2009 fick
förvaltningen i uppdrag att, inför slutgiltigt ställningstagande om budget 2010, ta
fram ett beslutsunderlag om framtida behov av förskoleplatser samt göra en översyn av nuvarande driftskostnader vid enheter som förhyrts externt, samt dagbarnvårdarverksamheten i centrala Hjo. Detta skulle ställas mot en eventuell framtida
investering aven ny enhet och dess driftkostnader. Målet var att hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt avseende personal och lokalkostnader som tillsammans med övriga enheter kan tillgodose behovet av förskoleplatser på längre
sikt.

(

Barn- och utbildning presenterade utredningen i barn- och ungdomsutskottet §
77/09. Barn- och ungdomsutskottet beslutade att utredningen skulle kompletteras
med bland annat en analys av möjliga tillbyggen av befintliga förskolor. Syftet är
därför att ge förvaltningen närmare direktiv för vilka områden som bör utredas
vidare.
Ärendet har beretts av barn- och ungdomsutskottet 2010-02-24.
Handling

Skrivelse 2010-02-16 från barn- och ungdomsutskottets ordförande Gert Franzens
(C).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10

Kommunstyrelsen

forts Ks § 41

2010-93

Delges

Barn- och utbildningschefen
Samhällsutveckling

(

(

(

c

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Ks § 42

2010-147

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2010
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- kungörelser om fullmäktigesammanträden, innehållande uppgift om tid och
plats för sammanträde och de ärenden som ska behandlas samt andra kommunala meddelanden 2010 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 fastställer varje år den eller de ortstidningar, där annonsering
om sammanträde med fullmäktige ska ske under nästa tjänstgöringsår, och om annonsering därvid även ska omfatta föredragningslistan för sammanträdet.
Handling
Kansliets skrivelse 2010-03-08.

(

c

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Ks § 43

2010-162

Earth Hour 2010
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska ha som ambition att delta i Earth
Hour 2010.
Bakgrund

(

Lördagen den 27 mars 2010 klockan 20.30 - 21.30 genomförs världens största
klimatmanifestation. Genom en enkel handling - att släcka ljuset under en timme,
visas stödet för klimatarbetet och samtidigt uppmanas världens makthavare att
agera i klimatfrågan.

(

Delges
Energi- och klimatrådgivaren
Kommunchefen

(

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

31

Sammanträdesdatum

2010-03-10

Kommunstyrelsen
Ks § 44

Information
Ordföranden, utskottsrepresentanter, och kommun chefen informerar om aktuella
ärenden.

c
(

(

c

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Ks § 45

2010-26

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Anställningsbeslut

c

Februari 2010:

o

Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

8
O
O

Allmänna ärenden
Datum

Arende

2010-02-02

Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Vård och
omsorg 2010-01-09 - 2010-12-31
Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Samhällsutveckling tillväxt 2010-02-01 2010-12-31
Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Teknisk
service 2010-01-01 - 2010-12-31
Beslutsattestanter och ersättare
för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamheter
2010-01-01 - 2010-12-31
Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Barn och
utbildning 2010-02-01 - 2010-12-31

2010-02-03

2010-02-03

(
2010-02-10

C
2010-02-11

Justerandes signatur

Delegat

Utdragsbestyrkande

Kommunchef

Kommunchef

Kommunchef

Kommunchef

Kommunchef
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen

forts Ks § 45

2010-26

Samhällsutveckling

(

Datum

Ärende

Delegat

2009-11-02
2010-01-19
2010-02-17
2010-02-26
2010-02-26
2010-03-03
2010-02-02

Förköpsärende
Förköpsärende
Förköpsärende
Förköpsärende
Förköpsärende
Förköpsärende
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Markupplåtelse
Markupplåtelse

Chef Samhällsutveckling
Chef Samhällsutveckling
Chef Samhällsutveckling
Chef Samhällsutveckling
Chef Samhällsutveckling
Chef Samhällsutveckling

2010-02-02

(

2010-02-02
2010-02-15
2010-02-26
2010-02-26

Arbetsingenjören
Arbetsingenjören
Arbetsingenjören
Arbetsingenjören
Arbetsingenjören
Arbetsingenjören

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:

(

Datum

Ärende

2009-11-16

Sekretess: Beslut om mottagande
av elev i särskola
Sekretess: Beslut om mottagande
av elev i särskola
Sekretess: Beslut om mottagande
av elev i särskild undervisningsgrupp
Beslut angående ansökan om skolskjuts p g a särskilda omständigheter
Yttrande över ansökan om skolgång i
annan kommun
Sekretess: Beslut om skolskjuts p g a
funktionshinder
Beslut angående ansökan om skolskjuts p g a trafikförhållanden

2009-12-21

c

2010-01-27
2010-02-08
2010-02-12
2010-03-03
2010-03-03

Justerandes signatur

Delegat

Utdrags bestyrkande

Resurschef
Resurschef
Resurschef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
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Sammanträdesdatum

2010-03-10

Kommunstyrelsen
forts Ks § 45
2010-02-10
2010-02-10

2010-26
Inackorderingstillägg läsåret 09/10
ht 2009
Inackorderingstillägg läsåret 0911 O
vt 2010

Assistent
Assistent

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen februari 2010:
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Barn och ungdom öppenvård SoL avslutas
Dialogen avslutas
Dödsboanmälan inges
Egna medel konto öppnas
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL, avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Fämiljehem sats kostn ungdom
Institutionsvård vårdkostnad unga
Introduktionsersättning bevilj as
Kontaktperson/fam omprövning
Medgivande enligt 6 kap 6 §
Medgivande utredning enligt 6 kap 12 §§ SoL
Råd och stöd barn/ungdom
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 el 2 § SoL avslutas utan åtgärd
Utredning enl 11 kap 1 §SoL inleds med stöd av 11:2
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds
Vuxna öppenvård missbruk SoL

(
"

(

(
Utskotten
Allmänna utskottet §§ 1, 3 - 9, 10 - 11, 12, 14 - 21.

C

Barn- och ungdomsutskottet §§ 8, 9 - 10, 12.
Omvårdnadsutskottet § § 2 - 3, 4 - 5.
T ekniska utskottets § § 5 - 10.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16
1
2
2
1
114
8
16
:;
1
5
1
1
1
1
9
2
2
2
1
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Sammanträdesdatum

2010-03-10
Kommunstyrelsen
Ks § 46
Anmälni ngsärenden

1.

Karlsborgs kommun: Samverkansavtal angående säkerhetssamordnare (201072).

2.

Hökensås Golfklubb: Marknadsavtal2010 (2010-112).

(

(

c

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande

HJO KOMMUN

Bilaga A

KOMMUNSTYRELSEN
Närvaro- och voteringslista den 10 mars 2010

Närvarande

Namn

(

.'"

(

(

Votering avseende
§ 29 i protokollet
Ja

Nej

Avstår

Votering avseende
§ 34 i protokollet
Ja

Nej

1.

LEDAMÖTER
Catrin Hulmarker, ordf

m

1

1

1

2.

Tore Nolberger

m

1

1

1

3.

Ewa F Thorstenson

m

1

1

1

4.

Jaan Kello

m

1

1

1

5.

Anna Johansson

m

1

1

1

6.

Britt-Marie Sjöberg

c

1

1

1

7.

Petter Jönsson, 1:e vice ordf

fp

-

8.

Eva-Lott Gram

kd

1

1

1

9.

Lars Newman

kd

1

1

1

10

F"lerre

s

1

1

1

11.

Bo Svensson

s

1

1

1

12.

Roger Krona

s

-

13

Annelie Nilsson

s

1

1

1

14.

Claes Hagström

s

1

1

1

15.

Christer Haagman

mp

1

16.

ERSÄTTARE
Rune Larsson

m

17.

Lars Glad

m

18.

Malin Davidsson

m

19.

Kerstin Strandberg

m

20.

Benkt-Eric Lindh för nr 7

fp

~yden,

2:e vice ordf

1

Kerstin Lindell för

22.

Gert Franzen

c

23.

Lars-Erik SondelI

c

24.

Rutger Gram

25.

Ida Hägne

s

26.

Bodil Hedin

s

27.

Charlotte Karlsson

s

28.

Lise-Lotte Karlsson

s

29.

Bertil Ask för nr 12

s

1

30.

Fredrik Bellino

v

N

L.

,

~~

1

l

(...J

21.

ANTAL

1

fp

Avstår

A

N

kd

N

15

1

1

9

5

1

10

5

,

HJO KOMMUN

Bilaga A

KOMMUNSTYRELSEN
Närvaro- och voteringslista den 10 mars 2010

Närvarande

Namn

(

(

Votering avseende
§ 40 i protokollet
Ja

Nei

1.

LEDAMÖTER
Catrin Hulmarker, ordf

m

-

2.

Tore Nolberger

m

1

1

3.

Ewa F Thorstenson

m

1

1

4.

Jaan Kello

m

1

1

5.

Anna Johansson

m

1

1

6.

Britt-Marie Sjöberg

c

1

1

7.

Petter Jönsson, 1:e vice ordf

fp

-

8.

Eva-Lott Gram

kd

1

1

9.

Lars Newman

Kd

1

1

10

Pierre Ryden, 2:e vice ordf

s

1

1

11.

Bo Svensson

s

1

1

12.

Roger Krona

s

-

13

Annelie Nilsson

s

1

1

14.

Claes Hagström

s

1

1

15.

Christer Haagman

mp

1

1

16.

ERSÄTTARE
Rune Larsson

m

17.

Lars Glad

m

18.

Malin Davidsson

m

19.

Kerstin Strandberg

m

20.

Benkt-Eric Lindh för nr 7

fp

21.

Kerstin Lindell

fp

22.

Gert Franzen för nr 1

c

23.

Lars-Erik Sond ell

c

24.

Rutger Gram

25.

Ida Hägne

s

26.

Bodil Hedin

s

27.

Charlotte Karlsson

s

28.

Lise-Lotte Karlsson

s

29.

Bertil Ask för nr 12

s

1

30.

Fredrik Bellino

v

N

ANTAL

1

1

1

1

kd

N

15

1

9

6

Avstår

Votering avseende
i protokollet

.§

Ja

Nej

Avstår

Bilaga B.

f,~.\I Socialdemokra~erna
)

HJo

.

Protokollsanteckningar KS-sammanträde 2010-03-10
Avser projekteringen:

(
"---'

Vi avser inte att försvåra verkställandet av fullmäktiges budgetbeslut beträffande Fågelås
skola. Däremot anser vi att frågan kommit i ett nytt läge efter det att den borgerliga majoriteten
nu anser det nödvändigt att utreda det framtida lokalbehovet för Hjos skolor. Denna plötsliga
insikt har uppenbarligen kommit två dagar efter det att samma majoritet i fullmäktige röstade
för att avslå socialdemokraternas motion om precis en sådan utredning. Vi välkomnar
naturligtvis denna ändrade inställning, men anser att hela frågan om mångmiljoninvesteringen
i Gate måste återföras till fullmäktige för ny behandling. Därför anser vi att ärendet om fortsatt
projektering av ombyggnad av Fågelås skola måste bordläggas av kommunstyrelsen.

C
\

Avser skollokalsutredningen
Vi anser att utredningen om det framtida lokalbehovet för Hjos skolor måste ges direktivet att
de upptagningsområden som används för beräkning av lokalbehovet fastställs med
utgångspunkt från kortaste resväg för eleven. Detta innebär naturligtvis ingen förändring
av rätten att fritt välja skola, utan syftar bara till att få en mer realistisk bedömning av
lokaliseringen av de framtida skollokalerna.

Hjo 2010-03-10
(

Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen
,--.

c

