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Sammantradesdatum

2010-11-24
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 -15.10,15.30 -17.00 (ajournering 15.10 -15.30)

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M)
Petter Jönsson (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Bo Svensson (S)
Annelie Nilsson (S)
Claes Hagström (S)
Christer Haagman (Mp)

Kerstin Strandbergh (M) för Ewa F Thorstensson (M),
§§ 183-190, 192-197
Benkt-Eric Lindh (Fp) för Jaan Kello (M)
Rune Larsson (M) för Anna Johansson (M)
Gert Franzen (C) för Britt-Marie Sjöberg (C)
David Olsson (Kd) för Rutger Gram (Kd)
Bertil Ask (S) för Roger Krona (S)
Lars-Erik Sondell (C) för Kerstin Strandbergh (M), §
191

Övriga deltagande

Lars-Erik Sondell (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 183-190, 192-197
Bo Thörn, revisor PwC, § 184
Eva Berglund, biträdande förvaltningschefMÖS, § 184
Marie-Louise Fahlström, kultur- och fritidschef, § 184
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 184
Stina Lennartson, ekonom, § 184
Björn Bröne (Fp), ordförande miljö- och bygglovnämnden, § 184
Doris Lehtipalo (S), ledamot milj ö- och bygglovnämnden, § 184
Kjell-Arne Green (S), ledamot miljö- och bygglovnämnden, § 184
Björn Fredeby (M), ledamot miljö- och bygglovnämnden, § 184
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Olof Fredholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2010- 12-02

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

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

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-11-24

Datum för
anslags uppsättande

2010-12-03

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

~tC. .
Christina Grahn

Datum för
anslags nedtagande

2010-12-27

183 - 197
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Sammantr~desdatum

2010-11-24

Kommunstyrelsen
Ks § 183

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
beslutsärendet bygglovnämndens reglemente tillkommer,
diskussionsärendet delårsbokslut per 2010-08-31 för Hjo kommun tillkommer, samt
i övrigt godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande

2
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Sammanträdesdatum

2010-11-24

Kommunstyrelsen
Ks § 184

Föredragningar
Revisor PwCBo Thörn och biträdandeförvaltningschefMiljöförvaltningen Östra
Skaraborg Eva Berglund
Granskning av Miljöförvaltningen Östra Skaraborg

Kultur- och fritidschef Marie-Louise Fahlström Lindblad
Inträde på badet under 2011

Ekonomichef Jörgen Hansson och ekonom Stina Lennartson
Budgetuppföljning t o m oktober 2010

Ekonomichef Jörgen Hansson
Information partiell inlösen av pensionsskuld

Kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker
Handlingsprogram för besöksnäringen i Hjo kommun

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-24

Kommunstyrelsen
Ks § 185

2010-673

Fri entre på Guldkroksbadet under 2011
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Guldkroksbadet ska ha fri entre under sommaren 2011, samt
uppdra åt förvaltningen att särskilt beakta badsäkerheten i planeringen inför
sommaren 2011.

Yrkande
Bo Svensson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
Guldkroksbadet ska ha fri entre under sommaren 2011, samt
uppdra åt förvaltningen att särskilt beakta badsäkerheten i planeringen inför
sommaren 2011.

Bakgrund
På uppdrag av kommunstyrelsen har Kultur och fritid under vår och sommar 2010
drivit verksamhet med anställd personal vid Guldkroksbadet. Kommunstyrelsen beslutade § 31/10 att badet skulle ha fri entre och att försöket med fri entre skulle utvärderas efter avslutad badsäsong.
Samhällsutveckling har inkommit med en utvärdering som beskriver försöket med fri
entre som mycket lyckat. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att badet ska
ha fri entre även 2011.

Handling
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2010-11-11.

Delges
Ks förvaltning/Kultur och fritid

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-24
Kommunstyrelsen
2010-641

Ks § 186
Handlingsprogram för besöksnäringen i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att följande stycken i handlingsprogram
för besöksnäringen i Hjo stryks (strykningar i genornstruken stil):
"Vi ska ha kul och gör-a Hjo klint"

devisfrlm 1960 talet

"Vi ska göra Hjo klint och ha kul"

de'.dsfrån 2010 talet

Hjo kommun har två varumärken; I love Hjo-hjärtat och Trästaden vid Vättern,
dessa ska användas och stärkas.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta handlingsprogram
för besöksnäringen i Hjo kommun.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M), Christer Haagman (Mp) och Pierre Ryden (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar för egen del att följande stycken i handlingsprogram
för besöksnäringen i Hjo stryks (strykningar i genom struken stil):
"Vi ska ha kul och göra Hjo klint"

devis från 1960 talet

"V'l SIW
1 gara
••
flj o /fant
1"
l
l.
OCIl

devisfr-&n 2010 talet

l
1 l"
Ila
fru

Hjo kommun har två varumärken; I love Hjo-hjärtat och Trästaden vid Vättern,
dessa ska användas och stärkas.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta handlingsprogram
för besöksnäringen i Hjo kommun.
Bakgrund
Besöksnäringen i Hjo kommun är en avgörande tillväxtfråga. Förvaltningen har
tagit fram ett förslag till Handlingsprogram for besöksnäringen i Hjo kommun, att
gälla mandatperioden 2010 - 2014.
Handling
Förslag till handlingsprogram for besöksnäringen i Hjo kommun 2010-10-27.
Kansliets skrivelse 2010-10-27.

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-24

Kommunstyrelsen
Ks § 187

2009-650

Kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens föslag till revideringar av kommunstyrelsens reglemente, att gälla fr o m
2011-01-01.

Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå förvaltningens förslag till revideringen av kommunstyrelsens reglemente.

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

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund
Enligt KL 6 kap 32 § skall fullmäktige utfårda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Kommunfullmäktige beslutade § 205107 att godkänna kommunledningskontorets
förslag till reglemente för kommunstyrelsen, att gälla fr o m 2008-01-01.
Reglementet föranleddes av den nya politiska organisationen i Hjo kommun. Efter
utvecklingsberedningens utvärdering av den nya kommunala organisationen beslöt kommunfullmäktige §§ 63110 - 65110 att göra ett antal smärre organisationsförändringar. Förvaltningen fick i samband med besluten i uppdrag att anpassa
berörda styrdokument till den nya arbetsordningen.

/
Justera d7! signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

gHJO

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

7

Sammanträdesdatum

2010-11-24

Kommunstyrelsen
forts Ks § 187

2009-650

I samband med översynen av reglementet har en del förändringar gjorts för att anpassa reglementet till ny lagstiftning och för att effektivisera nämndadministrationen. De huvudsakliga förändringarna i reglementet är konsekvenser av följande
delar av fullmäktiges beslut:
Ombildning av MÖS till kommunalförbund,
Förändringar i miljö- och bygglovnämnden
Inrättande av ett individutskott, samt
Förändringar i tekniska utskottet.
Förvaltningens förslag till revideringar är inskrivet i bifogat förslag till reglemente
(tidigare lydelse i genomstruken text ny lydelse i kursiv stil):
Handling
Kommunstyrelsens reglemente med revideringar 20 l 0-08-09.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-24
Kommunstyrelsen
Ks § 188

2010-702

Kommunstyrelsens och utskottens sammanträdesdagar 2011
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och utskotten enligt bifogat förslag.

Bakgrund
Förvaltningen har upprättat fOrslag till sammanträdesdagar och tider fOr kommunstyrelsen och dess utskott.
Handling
Förslag till sammanträdesdagar och tider 2011.
Delges
Ks förvaltning/kansli
Ks förvaltning/personal
Ks förvaltning/ekonomi
Ks förvaltning/bam och utbildning
Ks förvaltning/vård och omsorg

I'
Utdragsbestyrkande
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SammantrMesdatum

2010-11-24

Kommunstyrelsen
Ks § 189

2010-637

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2011
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande
datum:
7 februari
7 mars
4 april
2 maj
20 juni
5 september

3 oktober
7 november
28 november
5 december (reservdag)

Mötet inleds som regel kU8.30.

Bakgrund
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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SammanlrMesdalum

2010-11-24

Kommunstyrelsen
Ks § 190

2009-682

Antagande, detaljplan Norr 5:6 m fl, del av (Hotell Bellevue)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan Norr 5:6 m fl, Del av (Hotell Bellevue).

Bakgrund
Ägaren till fastigheten Hjo Norr 5:6 lämnade 2009-10-23 in begäran om ändring
av detaljplan Norr 5:6 m fl, Del av (Hotell Bellevue). Syftet med begäran är att
möjliggöra avstyckning av de på fastigheten belägna byggnaderna, för att i sin tur
försälja vissa av dessa till en ny operatör av Hotell Bellevue.
Ägaren till fastigheten Hjo Norr 5:6 önskar också att högsta tillåtna byggnadshöjd
inom nuvarande fastighet ses över för att möjliggöra en påbyggnad av hotellbyggnaden i ytterligare ett plan. Slutligen vill man att användningen av parkvil10ma
ändras så att ombyggnad till bostäder blir möjlig.
Planen har under tiden 2010-04-12 - 2010-05-02 varit ute på samråd och utställd
under tiden 2010-08-16 - 2010-09-05.

Handling
Plankarta, juni 2010
Planbeskrivning, juni 2010
Plan och mäts utlåtande 2010-11-03

Delges
Plan och mät

Uldragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-24

Kommunstyrelsen
Ks § 191

2010-675

Beslut om ändring av detaljplan kv Kaplanen m m
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
uppdra åt förvaltningen att ändra detaljplan kv Kaplanen m m, samt
sökanden står för samtliga plankostnader.

Yrkande
Bo Svensson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
uppdra åt förvaltningen att ändra detaljplan kv Kaplanen m.m, samt
sökanden står för samtliga plankostnader.

Jäv
Kerstin Strandbergh (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Bakgrund
Ägaren till fastigheten inkom till Plan- och mätenheten i oktober 2010 med önskan om ändring av detaljplanen för kv Kaplanen mm. Idag har man planer på att
även bygga lägenheter i återstående del av nuvarande bostads- och verksamhetsbyggnaden. Detta tillåter nuvarande detaljplan. Syftet med ändringen är att ge
möjlighet att även bygga lägenheter i delar av gårdsbyggnaderna, där det i nuvarande plan endast är tillåtet med uthus och garage.

Handling
Plan och mäts skrivelse 2010-11-10.

Delges
Plan och mät

Justerandes

s~

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-24
Kommunstyrelsen
Ks § 192

2010-682

Ansökan om stöd till fiskenäring - projekt inom Fiskeområde Vättern

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsutveckling rar i uppdrag att utse en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en ansökan om medel från FOG Vättern som stöd
för den fiskebaserade näringen.
Bakgrund
Fiskeriverket har beslutat utse Vättern som ett fiskeområde (FO) inom prioriterat
område 4 - Hållbar utveckling i fiskeområden. Det är en strategi för fiskenäringen
runt Vättern, vilken även innefattar turism och fritidsfiske.
För ändamålet har arbetsgruppen Fiskeområdesgrupp Vättern (FOG Vättern) skapats, vilken i nuläget består av företrädare från:
Sveriges Insjöfiskares Centralorganisation och yrkesfiskarna
Sportfiskarna
Vätterns Fritids- och Fiskevårdsförbund
Sveriges Fisketurism Företagare
Fiskevattenägarförbundet
Vätternvårdsförbundet
Kräftriket
Kommuner runt sjön, representeras idag av Hjo och Motala
Det övergripande målet är att öka Vätterbygdens konkurrenskraft inom fiskenäringen, vilket även inkluderar den fiskerelaterade turist- och upplevelsebaserade
näringen. Syftet är att skapa ett effektivare nyttjande av den tillgängliga fisk- och
kräftresursen, vilket i sin tur leder till ett ökat antal arbetstillfällen och förbättrad
lönsamhet.
FO Vättern har tilldelats 5,5 miljoner i EFF medel (Europeiska Fiskerifonden)
som ska gå till lokala stödåtgärder som följer utvecklingsstrategin för Vättern,
fram till och med år 2013. Både offentliga och privata aktörer har möjlighet att
ansöka om stöd, men kravet är att man har 50 % offentlig medfinansiering.

Utdragsbestyrkande
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Samrnantr~desdatum

2010-11-24

Kommunstyrelsen
forts Ks § 192

2010-682

Exempel på åtgärder som man kan söka stöd för är:
Utbildning av företagare med imiktning på fiske och naturupplevelser
Nya båtramper, landningsbryggor, servicehus med toa och dusch, uppställningsplats för trailers m.m.
Projekt för ett ökat samarbete mellan yrkesfiskare och andra näringar, t.e.x.
restaurangbranschen.
Möjligheterna till paketlösningar är många, både för turismen och för näringslivet.
Hjo har stora förutsättningar att utveckla fisketurism och besöksnäring kopplad till
fisket:
En bra hamn med kapacitet för ytterligare förbättringar (se exemplen ovan),
Hjoån är extremt tillgängligt lek-och uppväxtområde för öring och harr som
pedagogiskt besöksmål,
Guldkroksbygden utgör en fantastisk kuststräcka med potential för utveckhng av strandnära fiske och för detta bedöms det finnas behov av utbildning
av fiskeguider, m.m.
Allt är sådana förutsättningar och satsningar som kan leda till etablering av nya
verksamheter och ökad sysselsättningen i kommunen, helt i enligt med stödets
grundläggande syften.

Handling
Plan och mäts skrivelse 2010-11-16.

Delges
Plan och mät

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-24
Kommunstyrelsen
Ks § 193

2010-703

Bygglovnämndens reglemente
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till reglemente att gälla fr o m 2011-01-01.
Bakgrund
Enligt KL 6 kap 32 § skall fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Kommunfullmäktige beslutade § 206/07 att godkänna kommunledningskontorets
förslag till reglemente för miljö-och bygglovnämnden, att gälla fr.o.m. 2008-0101. Reglementet föranleddes av den nya politiska organisationen i Hjo kommun.
Efter utvecklingsberedningens utvärdering av den nya politiska organisationen
beslöt kommunfullmäktige §§ 63/10 - 65110 att göra ett antal smärre organisationsförändringar. Förvaltningen fick i samband med besluten i uppdrag att anpassa berörda styrdokument till den nya arbetsordningen.
I samband med översynen av reglementen har en del förändringar gjorts för att
anpassa dessa reglementen till ny lagstiftning och för att effektivisera nämndadministrationen. De huvudsakliga förändringarna i reglementena är konsekvenser
av följande delar av fullmäktiges beslut:
Ombildning av MÖS till kommunalförbund

Förändringar i milj ö- och bygglovnämnden
Inrättande av ett individutskott, samt
Förändringar i tekniska utskottet.
Förvaltningens förslag till revideringar i miljö- och bygglovnämndens reglemente
är inskrivet i bifogat förslag. (tidigare lydelse i genomstruken text, ny lydelse i
kursiv stil):
Handling
Miljö- och bygglovnämndens § 133110.
Miljö- och bygglovnämndens reglemente med revideringar - arbetsmaterial.
Kansliets skrivelse 2010-11-04.

Utdragsbestyrkande
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Sammantrildesdatum

2010-11-24
Kommunstyrelsen
Ks § 194

Information
Ordföranden, kommunchefen samt utskottsrepresentanter informerar om aktuella
ärenden.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-24
Kommunstyrelsen

Ks § 195

2010-26

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Anställningsbeslut
Oktober 2010:

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

2
7
5

4

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2010-11-11
2010-11-11
2010-11-11

Beslut om placering i fårskoleklass
Yttrande över skolgång i annan kommun
Beslut om godkännande av bisysslor

Rektor
BU-chef
BU-chef

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen oktober 2010:

Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Dialogen beviljas
Dialogen beviljas efter omprövning
Dödsboanrnälan inges
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL, avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Institutionsvård vårdkostnad vuxna
Introduktionsersättning beviljas
Kontaktperson/fam omprövning
Råd och stöd barn/ungdom
Utredning enl11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds med stöd av 11:2
Utredning enl11 kap 1 § SoL inleds
Vuxna öppenvård missbruk SoL
Övriga kostnader

Justerande \sign~r

..". ~",'

Utdragsbestyrkande

15
2
1
1
114
4
15
1
3
3
1
12
2
3
1
1
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Sammanträdesdatum

2010-11-24

Kommunstyrelsen
forts Ks § 195

2010-26

Vård och omsorg
Delegationsbeslut oktober 2010 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4400
4700
5000
5100
5200
6000
6400
6700

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, servicetj änst
Dagverksamhet, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats, i väntan på Säbo
Personlig ass 9 § 2 LSS, bifall
Korttidsvistelse 9 § 6 LSS, bifall
Dagcenter 9 § 10 LSS, bifall
Avgiftsbeslut

Utdragsbestyrkande

5
41
3
7
4
2
8
2
1
1
l
68
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Sammanträdesdatum

2010-11-24
Kommunstyrelsen
Ks § 196

Anmälningsärende
1.

Revisorernas rapport 2010-11-20 avseende granskning av delårsrapport 201008-31 (2010-594).

2.

Kultur/fritid: Utvärdering Guldkroksbadet sommaren 2010 (2010-117).

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-24

Kommunstyrelsen
Ks § 197

Övriga frågor
Kommunstyrelsen förde dialog med ekonomichefen angående revisorernas rapport 2010-11-20 avseende granskning av delårsrapport per 2010-08-31 (2010594).

Utdragsbestyrkande

19

