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Sammanträdesdatum

2010-08-11
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 -16.15,16.55 -17.35

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Anna Johansson (M)
Britt-Marie Sjöberg (C), §§ 108 - 109
Petter Jönsson (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Rutger Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Bo Svensson (S)
Roger Krona (S), §§ 108 - 109
Claes Hagström (S)
Christer Haagman (Mp)

Kerstin Strandbergh (M) för Jaan Kello (M), §§
108 -115, 117 - 128
Lars Glad (M) för Jaan Kello (M), § 116
Bertil Ask (S) för Annelie Nilsson (S)
Gert Franzen (C) för Britt-Marie Sjöberg (C), §§
110 - 128
Bodil Hedin (S) för Roger Krona (S), §§ 110128

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens

Stadshuset 2010-08- 17

plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
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108 - 128
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Justerare

Pierre R yden
AN~tl"t\~!61=Vl§
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-08-11

Kommunstyrelsen
Övriga deltagare
Lars Glad (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 108 - 115, 117 - 128
Gert Franzen (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 108 - 109
Bodil Hedin (S), ej tjänstgörande ersättare, §§ 108 - 109
Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare, §§ 109 - 110
David Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare
Lise-Lotte Karlsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef, § 109
Jörgen Hansson. ekonomichef, § 109
Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt, § 109
Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef, § 109
Thomas Gustafsson, servicechef, § 109
Ake MalmeIing, utvecklingschef, § 109
Alf-Göran Wa1denvik, kommunchef
Olof Fredholm, kommunsekreterare

Justerandes signatu

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11

Kommunstyrelsen

Ks § 108

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
föredragningen "Frågor kring energieffektivisering tillkommer", samt
i övrigt godkänna förslaget till dagordning.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11
Kommunstyrelsen

Ks § 109

Föredragningar
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson
Nya riktlinjer för anmälan och utredning om allvarliga missförhållanden enligt SoL 14 kap 2 § och 24 a § LSS (2010-371)
Ändring av kommunstyrelsens delegeringsordning i Lex Sarah ärenden
(2010-379)
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson, ekonomichef Jörgen Hansson
Revisorernas granskning av omvårdnadsutskottets budgetram och dess uppföljning (2010-287)
.
Ekonomichef Jörgen Hansson
Budgetuppföljning per 30 juni 2010 (2010-210)
Samhällsutvecklingschef Calle Eliasson
Synpunkter på detaljplan för området Fågelås-Spakås, samråd (2006-89 210)
Stadsarkitekt Camilla Ehrenflod
Upprättande av detaljplan för Varpet 1:3, antagande (2008-218)
Servicechef Thomas Gustafsson
Frågor kring Energieffektivisering (2010-497)
Utvecklingschef Ake Malmeling
Kvalitetsredovisning för skola och barnomsorg (2010-393)

s ,gnatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

2010-08-11
Kommunstyrelsen

forts Ks § 109

Ajournering kl 16.15 - 16.55.

Kommunchef Alf-Göran Waldenvik
Begäran om inteckning ur kommunens reserv för oförutsedda händelser
(2010-233)
Översyn av kommunstyrelsens förvaltning - i första hand verksamheterna
bygg lov, planering, mät och hållbar utveckling (2010-416)

Uldragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11
Kommunstyrelsen
Ks § 110

2008-218

Upprättande av detaljplan tör del av Varpet 1 :3 mm, antagande

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för del av Varpet 1:3 mm.
Jäv

Britt-Marie Sjöberg (C) deltar ej i ärendets handläggning p g a jäv.
Bakgrund
Anna-Karin och Niclas Ribnert, ägare till fastigheten Varpet l :3, inkom i april
2008 med en ansökan om upprättande av detaljplan för del av Varpet l :3. Syftet
med planen var att reglera befintlig bebyggelse samt möjliggöra bildandet av ett
antal nya tomter.
Allmänna utskottet gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på ändring
av detaljplan, vilken har varit ute på samråd under tiden 2010-02-03 till och med
2010-02-23.
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 20 l 0-04-19 till och med
2010-05-16. För inkomna synpunkter och planförfattarnas kommentarer redogörs
i plan och mäts utlåtande 2010-06-04.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 20 l 0-06-16.
Handling
PlankartaJutställningshandling 20 l 0-06-04
Planbeskrivning 20 l 0-06-04
Plan och mäts utlåtande 2010-06-04.

Delges
Samhällsutveckling

Justerandes i~natur

~~

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11

Kommunstyrelsen
Ks § 111

2010-371

Nya riktlinjer för anmälan och utredning om allvarliga missförhållanden enligt SoL 14 kap 2 § och 24 a § LSS
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till nya riktlinjer för
anmälan och utredning om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 § SoL och
24 a § LSS.
Bakgrund
Kommunstyrelsens riktlinjer för anmälan och utredning om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 § Socialtjänstlagen och 24a § lagen om särskild stöd för
vissa funktionshindrade reviderades 2006. Därefter har Socialstyrelsen utfärdat
föreskriften SOSFS 2008: 10 och 2008: 11 rörande tillämpningen av 14 kap 2 §
SoL och 24 a § LSS. I samband med att tillsynsansvaret övergick från länsstyrelsen till socialstyrelsen revideras föreskrifterna ytterligare för att ta hänsyn till detta. Vård och Omsorg har utarbetat ett förslag till reviderade riktlinjer för att leva
upp till gällande lagar och föreskrifter när det gäller anmälan om allvarliga missförhållanden. Antar kommunstyrelsen förslaget bör även delegeringsordningen
revideras.
Vård och omsorg ansvarar för att alla verksamma informeras om innehållet i riktlinjerna.
Omvårdnadsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-16.
Handling
Vård och omsorgschefens skrivelser 2010-04-26 och 2010-05-24.
Delges
-. -------

-.--~-- . VårdGchGmsGrg---~--------

KS förvaltning/kansli

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11
Kommunstyrelsen
Ks § 112

2010-379

Ändring av kommunstyrelsens delegeringsordning i Lex Sarah ärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ändring av kommunstyrelsens delegeringsordning i enlighet med förvaltningens förslag.
Bakgrund
Riktlinjer har utarbetats för anmälan och utredning om allvarliga missförhållanden
enligt 14 kap 2 § SoL och 24 a § LSS inom vård och omsorg. Riktlinjerna bör
åtföljas aven revidering av delegationen.
Omvårdnadsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 20 l 0-06-16.
Handling
Vård och omsorgschefens skrivelse 20 l 0-06-04.
Delges
Vård och omsorg
KS förvaltning/kansli

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11
Kommunstyrelsen
Ks § 113

2010-287

Revisorernas granskning av omvårdnadsutskottets budgetram och
dess uppföljning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremitera ärendet till förvaltningen för vidare
handläggning.
Yrkande

Catrin Hulmarker (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremitera ärendet
till förvaltningen för vidare handläggning.
Bakgrund
Revisorerna har inkommit med rapporten "Granskning av omvårdnadsutskottets
budgetram och dess uppföljning". Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande med anledning av revisorernas rapport.
Omvårdnadsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-19.
Allmänna utskottet återremitterade ärendet 2010-05-26 för vidare handläggning.
Omvårdnadsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-16.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-23.
Handling
Revisorernas rapport 2010-04-26.
Vård och omsorgschefens och ekonomichefens skrivelse 2010-06-08 med bilaga.
Delges
Vård och omsorg
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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Samman!rädesda!um

2010-08-11
Kommunstyrelsen
Ks § 114

2010-333

Begäran om inteckning ur kommunens reserv för oförutsedda händelser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
inteckna 760 tkr ut reserven för oförutsedda händelser, samt
ianspråktagna medel ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med årsredovisning 2010.
Bakgrund
Med anledning av de stora kostnaderna som drabbat Hjo kommun till följd av den
stränga vintern begär teknisk service ianspråktagande av reserv om 1 200 tkr för
budgetåret 2010.
I budgeten 2010 finns för väghållning upptaget 1 620 tkr. I detta belopp ingår
budgeterade kostnader för sandupptagning med 400 tkr. Resterande belopp 1 220
tkr är beräknat att upparbetas under 5 månader. Under årets tre första månader har
vinterväghållningen uppgått till 1 980 tkr, vilket är 1 248 tkr mer än budgeterat.
Genom att inteckna 760 tkr ur reserven för oförutsedda händelser kommer budgeten att hamna i balans.
Mindre snöfall bör förvaltningen kunna lösa med egna medel utan att behöva anlita externa aktörer.
Allmänna utskottet återremitterade ärendet 2010-05-26 Au § 32 för vidare handläggning.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-23.
Handling
Samhällsutvecklings skrivelse 2010-05-19.
Kommunchefens skrivelse 2010-06-23.
Delges
Ekonomi
Samhällsutveckling

U!dragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11

Kommunstyrelsen
Ks § 115

2010-416

Översyn av kommunstyrelsens förvaltning - i första hand verksamheterna bygglov, planer, mät och hållbar utveckling

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av
kommunstyrelsens förvaltning - i första hand verksamheterna bygglov, planering,
mät och hållbar utveckling.
Yrkande

Bo Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Bakgrund
Budgetberedningen har i samband med framtagandet av PFÖ 20 Il uppmärksammats på behovet aven översyn av kommunens bygglovverksamhet och plan och
byggverksamhet. Bl.a. har tf. bygglovchefen i en särskild skrivelse (2010-03-04)
beskrivit behovet av tjänster för att möta nya krav i lagstiftningen. Chefen för
samhällsutveckling har anmält behov av ökad kompetens i form av planingenjör,
kartritare och GIS-samordnare.
Idag ingår bygglovenheten i kommunstyrelsens förvaltning direkt underställd
kommunchefen och plan- och mätverksamheten ingår i samhällsutveckling.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-23.

Handling.
Kommunchefens skrivelse 2010-06-11.

Delges
-Kommunchefen ---

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11
Kommunstyrelsen
2006-89210

Ks § 116

Synpunkter på detaljplan för område Fågelås-Spakås, samråd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens synpunkter på detaljplan för området
Fågelås-Spakås.
Jäv

Kerstin Strandbergh (M) deltar ej i ärendets handläggning p g a jäv.
Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens synpunkter på detaljplan för området Fågelås-Spakås och konstatera att
detaljplanen bör omarbetas i grunden.
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet (Bilaga A).
Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S), Bodil Hedin (S), Bertil Ask (S) och Claes
Hagström (S) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen i Hjo kommun har i samrådsskedet beretts tillfälle att yttra sig
över Detaljplan för del av Fågelås - Spakås 1: 1 m fl i Hjo kommun.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av bostäder och skola/förskola.
Utbyggnaden av området Fågelås-Spakås ligger väl i linje med Hjo kommuns befolkningsmässiga mål om att växa med 50 invånare per år. Om området blir fullt
utbyggt kommer området att omfatta cirka 125 villor.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11

Kommunstyrelsen
forts Ks § 116

2006-89210

Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-08-11.
Handling
Samhällsutvecklingschefens skrivelse 2010-08-10.
Delges
Samhällsutveckling

Justerand

signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11

Kommunstyrelsen
Ks § 117

2010-393

Kvalitetsredovisning tör skola och barnomsorg 2009
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till kvalitetsredovisning för skola och barnomsorg 2009.
Bakgrund
Enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m m
är varje kommun skyldig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och
skolverksamhet. Kravet på kvalitetsredovisning gäller också varje skola, förskola
och fritidshem. Dessa ska årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett
led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.
Arbetet med kvalitetsredovisning ska främja kommunernas, skolornas förskolors
och fritidshemmens kvalitetsarbete och därigenom bidra till att förverkliga utbildningarnas nationella mål.
Barn- och ungdomsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-16.
Handling
Utvecklingschefens skrivelse 2009-04-15 samt förslag till kvalitetsredovisning för
skola och barnomsorg 2009,2010-06-09.
Delges
Barn- och utbildning

Utdragsbestyrkande
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Samman!rädesda!um

2010-08-11
Kommunstyrelsen
Ks § 118

2010-417

Riktlinjer för gratifikationer, uppvaktningar, minnesgåvor och begravningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för
gratifikationer, uppvaktningar, minnesgåvor och begravningar.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Hjo fastställde § 85/93 bestämmelser för gratifikationer,
uppvaktningar, minnesgåvor och begravningar. Under året har det från såväl politiker som tjänstemän framförts synpunkter om att riktlinjerna är föråldrade och
behöver ses över.
Riktlinjerna ska fastställas av fullmäktige.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-23.
Handling
Kansliets skrivelse 20 l 0-06-16.
Delges
KS förvaltning/kansli

U!dragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11
Kommunstyrelsen
Ks § 119

2010-392

Deltagande i EU-projektet Ad Acta
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna bifogad avsiktsförklaring om samverkan i ED-projektet" Ad
Acta" och medfinansiering, samt
ge kommunchefen i uppdrag att skriva under avsiktsförklaringen.
Bakgrund
Falköpings kommun har initierat en ansökan till ED-projekt hos Europeiska Socialfonden. Syftet med ansökan är att möta aktuella kompetensbehov hos personalen som ska jobba med dokument- och ärendehantering och e-tjänster, och samtidigt utveckla arbetsorganisationen för ökat lärande på arbetsplatsen på sätt som
skapar långsiktig och hållbar nytta för de anställda och för arbetsplatserna.
De planerade utbildningsinsatserna omfattar på sikt ca 35 personer, inom 24 månader ca 20 personer.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-23.
Handling
Avsiktsförklaring 20 10-06-04.
Informationsbroschyr 20 l 0-06-04.
Kansliets skrivelse 20 l 0-06-07.
Delges
Kommunchefen
KS förvaltning/kansli

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11
Kommunstyrelsen

Ks § 120

2010-382

Förändringar på grund av ny lag för brandfarliga och explosiva varor
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under förutsättning att
erforderliga beslut fattas, föreslå att Räddningstjänsten Östra Skaraborg tar över
ansvaret för:
tillstånd och tillsyn av explosiva varor,
tillstånd för brandfarliga varor
som tidigare ansvara för tillsyn av brandfarliga varor, samt
uppdra åt kommunchefen att göra en framställan till RÖS om att ta över ansvar för ovannämnda arbetsuppgifter
Bakgrund

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med anledning aven ny
lag om brandfarliga och explosiva varor. Den nya lagen träder i kraft den 1 september 2010.
En av de stora förändringarna är att kommunerna övertar polisens uppgifter när
det gäller tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor.
Kommunerna kommer att kunna ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggning samt för tillsyn.
En annan viktig förändring är att specifika nämnder för hantering av tillståndsrespektive tillsynsfrågor inte längre pekas ut. Vidare ges kommunen möjlighet att
genom avtal uppdra åt en annan kommun att helt eller delvis utföra uppgifter som
faller på kommunen enligt lagen.
I dagsläget ansvarar polisen för tillstånd och tillsyn av explosiva varor, t ex fyrverkerier och spräng~!11ne1'!~M!ljö-~~h Qygglo"!1älTInci~ni Bjg ~Y(l.raLJQI tillstånd _
för-brandfarliga varor och Räddningstjänsten Östra Skaraborg för tillsyn av brandfarliga varor.

Tillstånd för sprängning hanteras av polisen och här är ingen ändring föreslagen.
Direktionen för RÖS har i protokoll 2010-03-18 uttryckt att de är positiva till att
ta över ansvaret för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor samt
att de har önskemål om att det ska gälla alla medlemskommuner.

Justerand

signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11

Kommunstyrelsen

forts Ks § 120

2010-382

RÖS vill ha en formell förfrågan från berörda kommuner eftersom detta kräver en
ändring i förbundsordningen.
Kostnaderna för uppdraget kommer RÖS att finansiera genom avgifter för tillstånd och tillsyn, kommunen får inga extra kostnader. Rös kommer att besluta om
avgifterna och även eventuella viten.
Eftersom det är mycket kort om tid behöver RÖS ha kommunens viljeinriktning
redan till direktionsmötet den 27 augusti 2010.
Miljö- och bygglovnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-17.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-23.
Handling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skrivelse 2010-04-29.
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs § 29/10.
Försvarsutskottets betänkande 2010-04-29.
Miljö- och bygglovnämndens § 69 samt kansliets skrivelse 2010-06-10.
Delges

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

19

Sammanträdesdatum

2010-08-11
Kommunstyrelsen

Ks § 121

2010-413

Partistöd fr o m 2011
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige besluta att:
partistödet till i fullmäktige representerade partier utbetalas årligen med ett
grundstöd om 8541 kronor per parti och ett mandatstöd om 6233 kronor per
mandat,
partistödet fr o m 2011 årligen räknas upp med motsvarande procentsats som
arvoderna till de förtroendevalda, samt
metoden ska tillämpas såsom grundprincip, dvs endast förutsatt att fullmäktige för enskilt år inte beslutar om annat.
Bakgrund

Hjo kommuns delegationsordning har varit otydlig när det gäller rätten till bidrag
för politiska konferenser. Kommunstyrelsen beslöt § 12/10 att varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige under 2010 har rätt att under året få bidrag för
en partikonferens, samt att maxbeloppet sätts till 2600 kronor. Samtidigt gav de
utvecklingsberedningen i uppdrag att se över partistödet.
Utvecklingsberedningen föreslår en generell höjning av grundstödet med 2500
kronor per parti och år. Det ökade grundstödet ersätter tidigare bidrag till partikonferenser.
Handling

Utvecklingsberedningens § 4/1 O.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11

Kommunstyrelsen
Ks § 122

2006-166 100

Revidering fr o m 2011-01-01 av arvodesbestämmelser för Hjo kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna ändringarna av arvodesreglementet i enlighet med utvecklingsberedningens förslag, samt
punkt 3 och punkt 11 i 2 § arvodesreglementets bilagas stryks.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna ändringarna av arvodesreglementet i enlighet med utvecklingsberedningens förslag, samt
punkt 3 och punkt 11, 2 § i arvodesreglementets bilagas stryks.
Christer Haagman (Mp) yrkar att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna ändringarna av arvodesreglementet i enlighet med utvecklingsberedningens förslag,
punkt 3 och punkt 11, 2 § i arvodesreglementets bilagas stryks, samt
det fasta månatliga arvodet uttryckt i procent till förtroendevalda ska sänkas
från 80 % av det gällande riksdagsmannaarvodet till 70 %.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandens och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catrin Hulmarkers (M) yrkande.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet (Bilaga B).

Just andes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11

Kommunstyrelsen
forts Ks § 122

2006-166 100

Bakgrund
Utvecklingsberedningen har av kommunfullmäktige i uppdrag att inför kommande mandatperiod se över gällande.
Handling
Utvecklingsberedningens § 511 O.

~:te'1~ signatur
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11

Kommunstyrelsen
Ks § 123

2008-490

Tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel och tobakslagen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
kommunstyrelsen har kontrollansvaret för detaljhandel med receptfria läkemedel enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
kommunstyrelsen har tillsynsansvaret över detaljhandel med tobak enligt tobakslagen (1993:581),
fastställa taxa för tillsyn enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel till 2,7 % av basbeloppet, samt
detaljhandel som i sin rörelse säljer både folköl och tobak påförs endast en
taxa, enligt fastställd taxa för folkölstillsyn (2,7%).

Bakgrund
Den 1 november 2009 ersattes regelverket för detaljhandel med nikotinläkemedel
av ett nytt regelverk för detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (inklusive
nikotinläkemedel) utanför apotek. Regelverket består av lag, förordning
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och Läkemedlets föreskrifter. Syftet med det nya regelverket är att ytterligare öka tillgängligheten för receptfria läkemedel för konsumenterna. För att näringsidkare ska få bedriva handel
med receptfria läkemedel krävs att anmälan görs till Läkemedelsverket, som har
tillsyn över efterlevnaden av den nya lagen. Verket meddelar därefter kommunerna om inkomna anmälningar, eftersom kommunen även enligt det nya regelverket har ett kontrollansvar.
Kommunfullmäktige måste fatta beslut om vilken nämnd som ska ha ansvaret för
den kommunala kontrollen och bör också besluta om en taxa för kontrollavgifter.
Kontrollen över receptfria läkemedel hänger ihop med tillsynen över detalj han.-d€ln-med-folköl-oeh-tosak,eftefsom-många-handlare-sälj erreceptfria-Iäkemedel;-folköl och tobak. I Hjo kommun ligger idag tillsynsansvaret över detaljhandeln
med folköl hos kommunstyrelsen och utförs av individ- och familjeomsorgen.
Tillsynsansvaret över detaljhandeln meqligger hos miljö- och bygglovnämnden,
men detta tillsynsansvar kommer inte att föras över vid sammanslagningen med
Miljöförvaltningen Östra Skaraborg.
Kontrollansvaret enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
och tillsynsansvaret enligt tobakslagen bör samordnas under kommunstyrelsen
samt utföras av individ- och familjeomsorgen.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11
Kommunstyrelsen
forts Ks § 123

2008-490

Taxa för tillsynen föreslås fastställas till samma avgift som avgift för folköltillsynen, d v s en fast avgift om 2,7 % av basbeloppet. Detaljhandel som i sin rörelse
säljer både folköl och tobak påförs en taxa.
Miljö- och bygglovnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 2008-08-13.
Barn- och ungdomsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-16.
Handling
Miljö- och bygglovnämndens § 100/08.
IFO-chefens skrivelse 2010-05-12.

Justera~es signatur
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Samman!rädesda!um

2010-08-11
Kommunstyrelsen
Ks § 124

2010-411

Ny ledamot i kommunstyrelsens tekniska utskott, fyllnadsval efter
Lars Newman (Kd)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Eva-Lott Gram (Kd) till ny ledamot i kommunstyrelsens tekniska utskott.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 68/10 att entlediga Lars Newman (Kd) från sitt
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen samt ledamot i kommunstyrelsens tekniska utskott.
Delges
Tekniska utskottet
Ks förvaltning/löner
Eva-Lott Gram

U!dragsbes!yrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11

Kommunstyrelsen
Ks § 125

2010-311

Val av 2 ersättare i direktionen för Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Petter Jönsson (Fp) och Birgitta Swenson (S)
till ersättare i direktionen för Kommunalförbundet Milj ö samverkan Östra Skaraborg.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 62/1 O att uppdra åt kommunstyrelsen att utse
ersättare för Hjo kommuns två ledamöter i direktionen.
Delges
Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg
Petter Jönsson (Fp)
Birgitta Swenson (S)

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

2010-08-11
Kommunstyrelsen
Ks § 126

Information
Ordföranden, kommunchefen samt utskottsrepresentanter informerar om aktuella
ärenden.

Uldragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11

Kommunstyrelsen
Ks § 127

2010-26

Delegeri ngsbesl ut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Allmänna ärenden
Datum

Arende

Delegat

2010-06-23

Yttrande över ansökan om inträde i
hemvärnet

Kommunchef

Samhällsutveckling
Datum

Arende

2010-06-02

Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Markupplåtelse
Markupplåtelse
Markupplåtelse
Markupplåtelse
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Markupplåtelse
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
P-ar-ker-ings-tillståndrörelse- _.
hindrad
Markupplåtelse

2010-06-03
2010-06-03
2010-06-14
2010-06-14
2010-06-14
2010-06-14
2010-06-21
2010-06-24
2010-06-29
2010-07-09
--~--·--2Q-1Q-Q+-Q9-~-

2010-07-21

Delegat

Utdragsbestyrkande

~---

Arbetsingenjören
Arbetsingenjören
Arbetsingenj ören
Arbetsingenj ören
Arbetsingenjören
Arbetsingenj ören
Arbetsingenj ören
Arbetsingenjören
Arbetsingenjören
Arbetsingenjören
Arbetsingenjören
-

---

-_.-

---

----

Arbetsingenjören
BU-chef
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Sammanträdesdatum

2010-08-11

Kommunstyrelsen
forts Ks § 127

2010-26

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skolalbarnomsorg:
Datum

Ärende

2010-06-30
2010-06-14
2010-06-18
2010-06-18
2010-07-02
2010-07-02
2010-07-05
2010-07-08
2010-08-09

Beviljande av vårdnadsbidrag
BU-chef
Skolskjuts p g a trafikförhållanden
BU-chef
Mottagande av elev i särskolan
Resurschef
Skolskjuts p g a funktionshinder
BU-chef
Mottagande av elev i särskolan
Resurschef
Mottagande av elev i särskolan
Resurschef
Skolskjuts p g a funktionshinder
BU-chef
Skolskjuts p g a funktionshinder
BU-chef
Framställan om barnomsorg i annan kommun BU-chef

Delegat

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen maj 2010:
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Dialogen beviljas
Dialogen beviljas efter omprövning
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL, avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Institutionsvård vårdkostnad unga
Introduktionsersättning beviljas
Kontaktperson/fam omprövning
Kontaktperson/fam beviljas
Råd och stöd barn/ungdom avslutas
Utredning enl11 kap 1 § inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 el 2 § avslutas utan åtgärd
Utredning enl 11 kap 1 § inleds med stöd av 11:2
Vuxna öppenvård missbruk SoL

15
2
2
115
13
16
1
5
1
1
1
3
2
2
2

- - - - ._ _~ ----.DelegatioJ1sbesluLil1diJdd~Qch_familj.eQmsQrgenjul1i.20.lQ:Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Dialogen avslutas
Dialogen beviljas
Dialogen beviljas efter omprövning
Dödsboanmälan inges
Egna medel konto öppnas
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

Justeran es signatur
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-08-11
Kommunstyrelsen

forts Ks § 127

2010-26

Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL, avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Faderskap sbekräftelse
Forum bevilj as
Institutionsvård vårdkostnad unga
Introduktionsersättning bevilj as
Kontaktperson/fam omprövning
Kontaktperson/fam beviljas
Kontaktperson/fam vuxna
L VM utredning § 7 inleds
Medgivande kontaktperson
Utredning enl Il kap l § SoL inleds ej
Utredning enl Il kap l el 2 avslutas utan åtgärd
Utredning enl Il kap l § SoL inleds
Vuxna öppenvård missbruk SoL
Vuxna öppenvård SoL

Utskotten
Allmänna utskottet §§ 32 - 35, 36 - 42.
Barn- och ungdomsutskottet §§ 30 - 45.
Tekniska utskottet §§ 16 - 21,22 - 28.

-~~~--~----

----

---

Utdragsbestyrkande
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l
3
7
l
2
l
1
19
2
1
1
1
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Sammanträdesdatum

2010-08-11
Kommunstyrelsen

Ks § 128

Anmälningsärenden
Länsstyrelsen Västra Götaland: Bostadsmarknadsundersökningen 2010 - Länsstyrelsens rapport nr 2010:34.

Utdragsbestyrkande

Bilaga A.

Reservation till punkt 11. Synpunkter på detaljplan fOr område Fågelås- Spakås.
Jag yrkade på att kommunstyrelsen skulle anta ett tillägg till beslutsmeningen enligt den
kursiverade stilen:
"Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens fOrslag till yttrande, daterat 2010-0810, och konstaterar att detaljplanen bör omarbetas i grunden."
Jag reserverar mig mot kommunstyrelsen beslut, att inte kan dra den självklara slutsatsen av
de kritiska synpunkter, som både förvaltning och miljö- och bygglovnämnd levererat. Det
handlar om att detaljplanen "har stora svagheter", är "dåligt anpassad till platsen", saknar
miljöriktig och modem teknik, medför bullerproblem, överexploaterar lövhagar och andra
grönområden, har "karaktärsdrag av 1970-80-tal", saknar "genomtänkt koncept", saknar
anvisningar ror byggnaders utformning, "ger lite stöd ror ett hållbart samhällsbyggande",
borde ha ett sammanhängande gatunät och inte bara återvändsgator, uppfYller inte krav på
trafiksäkerhet, etc. osv.
Att kommunstyrelsens borgerliga majoritet inte vill förstå konsekvensen av kritiken är
anmärkningsvärt. Man frestas tro att det hänger ihop med formuleringen i exploateringsavtalet
som för sin giltighet är beroende av att detaljplanen antas "i full överensstänunelse med
upprättad samrådshandling" . Släpp gärna fram kritiska punkter med driv igenom detaljplanen,
enligt exploatörens vilja, tycks vara allianspartiernas strategi!

Of\Jl1'~~
Christer Haagman (MP)

Bilaga B.

Reservation till punkt 17. Revidering fr o m 2011-01-01 av arvodesbestärnmelserna för Hjo
kommun.
J ag reserverar mig mot beslutet på grund av att mitt förslag om att i 7 § sänka procentsatsen
från 80 till 70 % av det gällande riksdagsmannaarvodet röstades ned. Riksdagsledamöterna
jagar de lönenivåer eu-parlamentarikerna har skaffat sig och kommunalpolitikerna jagar efter
riksdagsmannalönerna. Jag tycker det är hög tid att bryta de högavlönades jakt på allt bättre
förmåner och istället bidra till minskade klyftor i samhället.

()(Nya~~
Christer Haagman (MP)

