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Sammantriidesdatum

2010-12-15
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 - 15.40, 16.10 - 17.30 (ajournering kl 15.40 -16.10)

Beslutande

Ledamöter

Tjiinstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M)
Ewa F Thorstenson (M)
J aan Kello (M)
Anna Johansson (M)
Britt-Marie Sjöberg (C), §§ 203 - 221
Petter Jönsson (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Bo Svensson (S)
Claes Hagström (S)
Christer Haagman (Mp)

Benkt-Eric Lindh (Fp) för Britt-Marie Sjöberg
(C), § 202
David Olsson (Kd) för Rutger Gram (Kd)
Bodil Hedin (S) för Roger Krona (S)
Bertil Ask (S) för Annelie Nilsson (S)

Övriga deltagande

Benkt-Eric Lindh (Fp), ej tjänstgörande ersättare, §§ 203 - 221
Lars-Erik Sondell (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 209 - 221
Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare, §§ 202 - 207
Hans Ingbert, stf räddnings chef RÖS, § 203
Stefan Aleniusson, säkerhetssamordnare, § 203
Ulrika Aleniusson, kostchef, §§ 203 - 204
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 203
Annica Carter, utrednings sekreterare, § 203
Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt, § 203
Christina Nolberger, kvartalets medarbetare, § 204
Lena Bogren, informationschef, § 204
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2 O11-0 1-1 O

Underskrifter
Paragrafer

202 -221

Sekreterare

Ordförande

Justerare
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammantriidesdatum

2010-12-15

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
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Christina Grahn

2011-01-{iH
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SammantrMesdatum

2010-12-15
Kommunstyrelsen
Ks § 202

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
beslutsärendet "Kvahtetsredovisning för skola och barnomsorg läsåret
200912010" utgår, samt
i övrigt godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande

2
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Sammantradesdatum

2010-12-15

Kommunstyrelsen
Ks § 203

Föredragningar
Stf räddningschef Hans Ingbert och säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson
Risk och sårbarhetsanalys, samt
Plan vid extraordinära händelser

Kostchef Ulrika Aleniusson
Kostpolicy med tillhörande riktlinjer

EkonomichefJörgen Hansson
Budgetuppföljning t o m november, samt
Begäran om inteckning ur kommunens reserv för oförutsedda händelser

Utredningssekreterare Annica Carter
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2010

Stadsarkitekt Camilla Ehrenflod
Ansökan om statligt stöd för planeringsinsatser för vindkraft i Hjo kommun

Kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker
Samverkansavtal mellan Hjo kommun och Polisområde Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-12-15
Kommunstyrelsen
Ks § 204

Utdelning av utmärkelsen kvartalets medarbetare
Christina Nolberger, kocklkokerska på Fågelås skola i Gate, tilldelas utmärkelsen
kvartalets medarbetare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-12-15
Kommunstyrelsen
Ks § 205

2010-712

Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta risk- och sårbarhetsanalysen för Hjo kommun.
Bakgrund
Kommunens arbetsgrupp har i samarbete med Räddningstjänsten Östra Skaraborg
arbetat fram kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA), handling delas på
sammanträdet. Arbetet inkluderar även en förmågebedömning och en beroendeanalys som är föreskriven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB).
Risk- och sårbarhetsanalysen är ett gemensamt framtaget dokument för Hjo kommun och Räddningstjänsten Östra Skaraborg där både Lagen 2006:544 och Lagen
2003:778 omfattas. Dokumentet är sekretessbelagt.
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap syftar till att kommuner och landsting
ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god fOrmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
I lagens andra kapitel 1 § anges att kommuner och landsting ska analysera vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av
arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Risk- och sårbarhetsanalysen omfattar sådana händelser som enligt Lagen om skydd mot olyckor kan
föranleda räddningsinsats.
Kommuner och landsting ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rar
meddela närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för hanteringen av extraordinära händelser. En reviderad plan vid extraordinär händelse i
Hjo presenteras i separat handling.

Utdragsbestyrt<ande
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Sammanträdesdatum

2010-12-15

Kommunstyrelsen
2010-712

forts Ks § 205

Handling
Kommunchefens skrivelse 2010-11-23.

Delges
Säkerhetssamordnaren
Räddningstj änsten Östra Skaraborg

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7

Sammanträdesdatum

2010-12-15

Kommunstyrelsen
Ks § 206

2010-710

Plan vid extraordinära händelser för Hjo kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att infoga
MÖS i planen.

Bakgrund
Hjo kommun upprättade under pågående mandatperioden en Plan vid extraordinär
händelse (senast uppdaterad 2007-02-14). Enligt Lagen (2006:544) ska kommunen fasställa en plan vid varj e ny mandatperiod. Verksaniheterna har övat och
upprättat en risk- och sårbarhetsanalys. Med utgångspunkt av detta har en reviderad plan tagits fram.
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap syftar till att kommuner och landsting
ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
I lagens andra kapitel 1 § anges att kommuner och landsting ska analysera vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av
arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Kommuner och landsting ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för hanteringen av extraordinära händelser.

Handling
Säkerhetssamordnarens skrivelse 2010-10-25 samt förslag till plan vid extraordinära händelser.

Delges
Säkerhetssamordnaren

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-12-15

Kommunstyrelsen
Ks § 207

2010-711

Införande av RAKEL Mobil Station i Hjo kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Hjo kommun ska anslutas till Rakeisystemet, samt
upphandla en RAKEL Mobil Station.

Bakgrund
Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av organisationer
med verksamhet inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa. När Rakel i år byggs
fårdigt i norr blir det Sveriges gemensamma nationella kommunikationssystem för
såväl vardags- som krissituationer. För kommunal verksamhet erbjuder Rakel en
mängd funktioner som förenklar samverkan både inom och mellan olika organisationer. Det bidrar till att skapa ett tryggare samhälle med tryggare medborgare.
Några exempel på kommunala verksamheter som kan använda Rakel är krisledningsorganisationen, teknisk verksamhet, hemtj änst, informationsansvariga samt
omsorgsverksarnheter.
Rakel har en egen infrastruktur som är byggd för tillförlitlighet och för att klara
hårda väderförhållanden. Särskilda satsningar har gjorts för att stärka reservkraften vid elavbrott och säkra en hög täckningsgrad.
Rakel Mobil Station cirka 5 500 kr per styck. Abonnemangskostnad per år cirka
9 000 kronor per år.
Räddningstj änsten Östra Skaraborg inför Rakel i deras verksamhet.

Handling
Säkerhetssarnordnarens skrivelse 2010-11-15.

Delges
S äkerhetssarnordnaren
Ekonomichefen
Informationschefen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-12-15
Kommunstyrelsen
Ks § 208

2010-67

Ombyggnad av Stora torget i Hjo: Uppvärmning av gångstråk
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ombyggnationen av Stora torget ska omfatta byggnation och installation av värmeslingor med anslutning till fjärrvärmenätet. Den
uppvärmda ytan omfattar ett 4 m brett gångstråk runt Stora torget.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M), Bertil Ask (S), Pierre Ryden (S), Eva-Lott Gram (Kd), Petter Jönsson (Fp), Bodil Hedin (S) och Tore Nolberger (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Christer Haagman (Mp), Britt-Marie Sjöberg (C) och Jaan Kello (M) yrkar att
ombyggnationen av Stora torget inte ska omfatta byggnation och installation av
värmeslingor med anslutning till fjärrvärmenätet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Votering begärs.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag.
Nej-röst för bifall till Christer Haagmans (Mp) m.fl. yrkande.

Voteringsresultat
Med 12 ja-röster mot 3 nej-röster, beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag (Bilaga A).

Reservation
Christer Haagman (Mp) noterar följande reservation till dagens protokoll:
"Jag reserverar mig mot beslutet att installera värmeslingor på gångstråk runt Stora torget. Beslutet strider mot kommunens Miljöpolicy, mot Energiplanen och mot
den nyligen antagna Översiktsplan 2010"

\
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-12-15
Kommunstyrelsen
forts Ks § 208

2010-67

Protokollsanteckning
Fredrik Bellino (V) noterar till dagens protokoll att denne stödjer Christer Haagmans (Mp) m.fl. yrkande.
Bakgrund
lombyggnationen av Stora torget är en viktig del ett 4 m brett gångstråk som
sträcker sig utmed fasaderna runt torget.
I projekteringen planerades för att gångstråket skulle värmas upp med hjälp av
returvärmen i fj ärrvärmenätet. Den beräknade investeringskostnaden för markvärmeinstallationen uppgår till ca 600 tkr. Den årliga driftskostnaden beräknas till
ca 100 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade § 147110 att ombyggnationen av Stora torget inte ska
omfatta byggnation och installation av värmeslingor med anslutning till fjärrvärmenätet.
Efter kommunstyrelsens beslut inkom den 15 oktober 2010 en skrivelse från
Wennergren Byggnads AB som förvaltar fyra av fastigheterna kring Stora torget. I
skrivelsen erbjuder sig Wennergren Byggnads AB att delfinansiera markvärmen
runt Stora torget med ett engångsbelopp om 200000 kr. Wennergren Byggnads
AB erbjuder sig även att delfinansiera den årliga driften av markvärmen med ett
årligt belopp om 30 000 kr.
Med anledning av detta samarbetsförslag har Hjo kommun vänt sig till övriga fastighetsägare som förvaltar fastigheter vid Stora torget för att undersöka möjligheten till liknande samarbete mellan Hjo kommun och ytterligare fastighetsägare.
Kihlbergsgårdens Fastigheter AB har lämnat ett besked om att ett investeringsbidrag kommer att lämnas, men ej något årligt bidrag till driften. Hjo pastorat har
meddelat att besked om eventuell medfinansiering kan lämnas tidigast i januari
2011.
Ett samarbete mellan Hjo kommun och Wennergren Byggnads AB om finansiering om investering och drift av markvärme kring Stora torget skulle innebära en
minskning av kapitaltjänstkostnaderna med 16 700 kr. Om avtal kan tecknas med
fler fastighetsägare kommer kapitaltjänstkostnadema minska ytterligare.
Handling
Arbetsingenjörens skrivelse 2010-12-08.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-12-15
Kommunstyrelsen
forts Ks § 208

2010-67

Delges
Ks förvaltning/samhällsutveckling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-12-15

Kommunstyrelsen
Ks § 209

2010-333

Begäran om inteckning ur kommunens reserv för oförutsedda händelser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att:
utöver tidigare beslut om inteckning av 760 tkr för ökade kostnader i samband med snöröjning inteckna ytterligare 740 tkr ur reserven för oförutsedda
händelser, samt
ianspråktagna medel ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen 2010-12-15.

Bakgrund
Med anledning av de kostnader som drabbat Hjo kommun ytterligare under november och beräknas göra under december till följd av den stränga vintern begär
politikområde "teknisk service" ytterligare 740 tkr ur reserven för oförutsedda
händelser. Prognosen för snöröjning beräknas i nuläget avvika med 1,9 mkr år
2010.

Handling
Ekonomichefens skrivelse 2010-12-08.

Delges
Ks förvaltning/samhällsutveckling
Ks förvaltning/ekonomi

Justerandes signat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-12-15
Kommunstyrelsen
Ks § 210

2010-75

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2010 - slutredovisning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av genomförda intemkontroller enligt kommunstyrelsens intemkontrollplan för 2010
Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört samtliga intemkontroller i kommunstyrelsens intemkontrollplan för 2010. Respektive utskott har tagit del av de
intemkontrollrapporter som tillhör deras politikområde. Förvaltningens bedömning är att det inte vid någon kontroll framkommit några allvarliga brister eller
risker som omedelbart måste åtgärdas. Däremot har en rad förbättringsåtgärder
föreslagits för att åtgärda brister som uppkommit vid intemkontrollerna. Samtliga
förbättringsåtgärder finns redovisade i tjänsteskrivelsen "Kommunstyrelsens intemkontrollplan för 2010 - slutresultat och sammanfattning av förbättringsåtgärder".
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att målen uppfylls, att förvaltningen är
effektiv, att redovisningen är tillförlitlig och att kommunens tillgångar skyddas
mot förlust och förstörelse samt att bidra till att beslut vilar på korrekt underlag.
Intemkontrollen kan bidra till att allvarliga fel upptäcks på ett tidigt stadium och
kan elimineras.
Handling
Kommunchefens skrivelser 2010-11-30.
Delges
Kommunchefen

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum

2010-12-15
Kommunstyrelsen
Ks § 211

2009-734

Ansökan om statligt stöd för planeringsinsatser för vindkraft i Hjo
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare
handläggning.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremitera ärendet
till förvaltningen fdr vidare handläggning.
Bakgrund
Kommunens vindkraftsplan antogs § 2612006. I planen anges områden som är
prioriterade för vindkraft liksom områden där det finns anledning att inta en mer
restriktiv hållning. Sedan planen antogs har ett betydande antal ansökningar om
tillstånd att uppfdra vindkraftverk inkommit till kommunen. Det finns ett stort intresse av att utnyttja potentialen för vindkraft i kommunen. Tillstånd att uppfdra
vindkraftverk har vid mer än ett tillfålle lämnats inom restriktiva områden. Kommunstyrelsen beslöt § 226/2009 att ge Samhällsutveckling i uppdrag att omarbeta
vindkraftplanen, samt att vid omarbetningen lägga särskild vikt vid specificering
av sakskäl där det enligt planen finns anledning att inta en mer restriktiv hållning
mot vindkraftutbyggnad.
Vindkraftplanen utgör ett s.k. tematiskt tillägg och en fördjupning till den nyligen
antagna översiktsplanen. En revidering kommer att kräva extra insatser från
kommunens sida. Extern personal kommer att anlitas och den totala kostnaden fdr
arbetet bedöms till 500 tkr. Hos Boverket söks 500 tkr som stöd till planeringsinsatser för vindkraft enligt SFS 2007:160. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen reserverar 200 tkr som motfinansiering vid ansökan om stöd hos
Boverket.
Handling
Stadsarkitektens skrivelse 2010-11-25 samt projektbeskrivning.
Delges
Ks fdrvaltning/samhällsutveckling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

2010-12-15
Kommunstyrelsen
Ks § 212

2010-713

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
anta riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument, samt
upphäva föreskrifter för hantering av Hjo kommuns styrdokument (2006209100).
Bakgrund
Förvaltningen har utarbetat förslag till riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument.
Idag finns ett stort antal styrdokument, men ingen gemensam struktur eller enhetlig terminologi för styrdokumenten. Den stora mängden skapar oöverskådlighet
och risk för överlappning, vilket leder till att dokumentens styrförmåga minskar.
Syftet med riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument är att definiera vad som är
ett styrdokument, skapa en enhetlig terminologi och struktur för de olika dokumenten samt ange beslutsnivå. Riktlinjerna syftar till att klargöra styrdokumentens
förhållande till varandra och förväntas underlätta planering, genomförande och
uppföljning av kommunens verksamhet.
Handling
Kommunchefens skrivelse 2010-12-01 samt förslag till riktlinj er.

Uldragsbeslyrkande
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SammantrSdesdatum

2010-12-15

Kommunstyrelsen
Ks § 213

2010-311

Revisionsreglemente för kommunalförbundet Miljösamverkan Östra
Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till revisionsreglemente för kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Bakgrund
I kommunfullmäktiges beslut för ombildning av den gemensamma Miljönämnden
Östra Skaraborg till ett kommunalförbund framgår att det ska finnas ett revisionsreglemente.

Handling
Skrivelse 2010-11-15 från Revisorerna för nuvarande Miljönämnden Östra Skaraborg samt förslag till reglemente.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-12-15

Kommunstyrelsen
Ks § 214

2010-638

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna förvaltningens förslag till revideringar av kommunstyrelsens delegeringsordning, att gälla fr o m 2011-01-01, samt
godkänna Catrin Hulmarkers (M) ändringsyrkande.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med följande ändring (tidigare lydelse i genomstruken text, ny
lydelse i kursiv stil):
6.15

Utfärdande av parkeringstillstånd
för rörelsehindrade

19 kap 1 §
13 kap 8 §
Trafik F

Arbetsingenjör

Bakgrund
Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst
ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning.
Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i
ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Nämnden har redovisningsansvaret men delegaten har det juridiska ansvaret (t ex
tjänstefel, skadestånd).
Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten skall
delegeras. Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 34
§KL.
Efter utvecklingsberedningens utvärdering av den nya politiska 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SammantrMesdatum

2010-12-15

Kommunstyrelsen
forts Ks § 214

2010-638

I samband med översynen av delegeringsordningen har en del förändringar gjorts
för att anpassa delegeringsordningen till ny lagstiftning och en effektivare arbetsgång.

Förvaltningens förslag till revideringar är inskrivet i bifogat förslag till delegeringsordningen (tidigare lydelse i genomstruken text ny lydelse i kursiv stil).

Handling
Kommunchefens skrivelse 2010-12-01 med förslag till reviderad delegeringsordnmg.

Delges
Ks förvaltning/kansli

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-12-15
Kommunstyrelsen
2010-667

Ks § 215
Ändring av detaljplan för kv Kometen (Hjo Energi)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan Kometen.
Bakgrund

Hjo Energi AB inkom i maj 2009 med begäran om planändring för kv Kometen,
Hjo Norr 7:8 och Hjo Norr 7:18. Syftet med planändringen var att det under några
år funnits brist på parkeringsplatser för verksamheten på Norr 7:8.
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft visade det sig att Skanovas telekabel var
felinritad på deras karta, att kabeln inte alls låg inom planområdet. P-O Westlin
skickade 2010-06-17 in en bygglovsansökan gällande byggnation av ett garage.
För att inte äventyra den byggda trävillan på tomten, avsåg man att bygga detta till
viss del över detta felaktigt inritade u-ledningsornråde. För att möjliggöra denna
byggnation behövdes därför gällande detaljplan revideras med ett tillägg där uledningsområdet utgått.
Planen har varit utsänd på samråd för berörda sakägare och myndigheter under
tiden 2010-11-15 - 2010-11-29.
Handling
Stadsarkitektens missiv 2010-12-03
Sarnrådshandling Plankarta/Tillägg till planbeskrivning.
Stadsarkitektens skrivelse 2010-12-03, Särskilt utlåtandelinkomna synpunkter.
Delges
Ks förvaltning/plan o mät

Justerandes signat r

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-12-15
Kommunstyrelsen
2010-40

Ks § 216

Förlängning av samverkansavtal mellan Hjo kommun och polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna en förlängning av samverkansavtalet mellan Hjo kommun och polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg.
Bakgrund
I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan
polis och kommun -för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Handlingsplanen ska användas som stöd för att den lokala polisverksamheten långsiktigt ska kunna utvecklas i landets kommuner.
Hjo kommun och polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg
ska gemensamt identifiera en problembild över brottsligheten i Hjo kommun i syfte att stödja ett effektivare gemensamt arbete för ökad trygghet och minskad
brottslighet. Därefter ska en lokal handlingsplan tas fram för att stävja den lokala
brottsligheten.
Ett samverkansavtal som reglerar vilka åtaganden som respektive part förbinder
sig till ska tas fram.
Det tidigare samverkansavtalet med tillhörande handlingsplan gäller till 2010-1231. En handlingsplan för 2011 är under revidering och ska sedan tas upp i kommunstyrelsen för beslut.
Handling
Kommunsekreterarens skrivelse 2010-12-09.
Delges
Polismyndigheten i Västra Götalands län
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-12-15
Kommunstyrelsen
2010-518

Ks § 217

Kostpolicy med riktlinjer för måltidsverksamheten i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
anta förslag till kostpolicy med riktlinjer för måltidsverksamhet inom Hjo
kommun, samt
riktlinjerna revideras vid behov av kommunstyrelsen.

Yrkande
Pierre Ryden (S), Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (Fp), Christer Haagman
(Mp) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till kostpolicy med riktlinjer for måltidsverksamhet inom Hjo kommun.
Riktlinjerna revideras vid behov av kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kostchefen och folkhälsoplaneraren har gemensamt utarbetat ett förslag till kostpolicy med tillhörande riktlinjer för måltidsverksamheten. Kostpolicyn och riktlinjer for måltidsverksamhet inom Hjo kommun är framtagen på uppdrag av Folkhälsorådet och Tekniska utskottet.
Syftet med policyn och riktlinjerna är:
• att vidta åtgärder för goda matvanor.
• att klargöra rättigheter och ansvar kring måltids- och kostfrågor inom den kommunala verksamheten.
• att tydliggöra vilka krav och förväntningar som är realistiska att ställa på måltider och måltidssituationen.
• att underlätta och ge förutsättningar för att erbjuda likvärdiga måltider vad gäller
innehåll och omfattning för de olika måltidsverksamheterna.
• att använda måltiden/maten som en viktig del i verksamheterna ur både socialt
och pedagogiskt perspektiv.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-12-15
Kommunstyrelsen
2010-518

forts Ks § 217
Handling

Kostchefens skrivelse 2010-10-19 samt förslag till kostpolicy och riktlinjer för
måltidsverksamhet inom Hjo kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

gHJO

Sida
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Sammantr~desdatum

2010-12-15

Kommunstyrelsen
Ks § 218

Information
Pierre Ryden (S) infonnerar om Hammarskolans satsning på hälsofrämjande.
Även ordföranden, kommunchefen samt utskottsrepresentanter infonnerar om aktuella ärenden.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-12-15

Kommunstyrelsen
Ks § 219

2010-26

Delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Anställningsbeslut
November 2010:
Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

7
10
3
4

Allmänna ärenden
Datum

Arende

Delegat

2010-12-03

Beslutsattestanter och ersättare för
verksamhetsområde Samhällsutveckling
tillväxt 2010-12-09 - 2010-12-31

Kommunchef

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2010-11-23

Tilldelningsbesked upphandling ramavtal för läromedel
Avtal interkommunala elever
Anpassad studiegång enl 5 kap 10 § Grf

BU-chef
BU-chef
Rektor

2010-11-29
2010-12-10

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen november 2010:
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Dialogen beviljas
Dialogen beviljas efter omprövning
Egna medel konto öppnas
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL, avslag
Ekonomiskt bistånd f6rskott förmån

Utdragsbestyrkande

18
2
2
1
148

3
1

Sida
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Sammantrildesdatum

2010-12-15
Kommunstyrelsen
2010-26

forts Ks § 219
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Ekonomiskt bistånd återkrav 9 kap 2 § SoL
Faderskapsbekräftelse
Förlängning av placering
Introduktionsersättning beviljas
Kontaktperson/fam avslag
Kontaktperson/fam beviljas
Medgivande enl 6 kap 6 § SoL familjehem
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds med stöd av 11:2
Utse utredare enl 6 kap 19 § FB
Verkställande dom
Övriga kostnader

15
1
6
1
3
1
1
1
11

3
1
1
2

Vård och omsorg
Delegationsbeslut november 2010 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4400
4700
5000
5100
5500
6000
6200
6400
6600
6700

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtj änst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, servicetj änst
Dagverksamhet, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Ledsagarservice SoL, bifall
Personlig ass 9 § 2 LSS, bifall
Kontaktperson 9 § LSS, bifall
Korttidsvistelse 9 § 6 LSS, bifall
Boende vuxna, särskild service
Dagcenter 9 § 10 LSS, bifall
Avgiftsbeslut

Utskotten
Allmänna utskottet §§ 57 - 58, 59 - 63, 64 - 65, 66 - 72.
Barn- och ungdomsutskottet §§ 58 - 61,62 - 67,68 -73.
Omvårdnadsutskottet §§ 26 - 27,28 - 30,30 - 31,32 - 35.
Tekniska utskottet §§ 36 - 41,42 - 45,46 - 48.
Utdragsbestyrkande

4
43

3
6
2
2
18
2
1
2
1
1
1
12
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SammantrMesdatum

2010-12-15

Kommunstyrelsen
Ks § 220

Övriga frågor
Bo Svensson (S) undrar hur det går med utformningen av riktlinjer för marknadspaviljonger som uppdragits åt förvaltningen att ta fram, och yrkar att
uppdra åt förvaltningen att inkomma med förslag till riktlinjer till nästa kommunstyrelsesammanträde (2010-558).
Catrin Hulmarker (M) föreslår angående risk- och sårbarhetsanalysen att uppdra åt förvaltningen att återkoppla till kommunstyrelsen planerade åtgärder,
särskilt i frågan om vatten- och elförsörjning, samt kommunikation (2010712).

Delges
Räddningstj änsten Östra Skaraborg
Säkerhetssamordnaren

Utdragsbestyrkande
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SammantrMesdatum

2010-12-15

Kommunstyrelsen
Ks § 221

Avtackning
Kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M) tackar samtliga l~damöter
för samarbetet under den senaste mandatperioden och önskar alla en god jul. Ett
särskilt tack riktas till de som vid årsskiftet avslutar sin medverkan i kommunstyrelsen.

UtdragSbestyrkande

HJO KOMMUN

Bilaga A

KOMMUNSTYRELSEN
Närvaro- och voteringslista den 15 december 2010
Närvarande

Namn

Votering avseende
§ 208 i protokollet

Votering avseende
§ i protokollet

Ja

Ja

Nej

LEDAMÖTER
1.

Catrin Hulmarker, ordf

M

1

1

2.

Tore Nolberger

M

1

1

3.

Ewa F Thorstenson

M

1

1

4.

Jaan Kello

M

1

5.

Anna Johansson

M

1

6.

Britt-Marie Sjöberg

C

1

7.

Petter Jönsson, 1:e vice ordf

Fp

1

1

8.

Eva-Lott Gram

Kd

1

1

9.

Rutger Gram

Kd

10

Pierre Ryden, 2:e vice ordf

S

1

1

11.

Bo Svensson

S

1

1

12.

Roger Krona

S

13

Annelie Nilsson

S

14.

Claes Hagström

S

1

1

15.

Christer Haagman

Mp

1

1
1
1

1

ERSÄTTARE
16.

Rune Larsson

M

17.

Lars Glad

M

18.

Malin Carlbom

M

19.

Kerstin Strandbergh

M

20.

Benkt-Eric Lindh

Fp

21.

Kerstin Lindell

Fp

22.

Gert Franzen

C

23.

Lars-Erik SondelI

C

N

24.

David Olsson

Kd

1

1

25.

Ida Hägne

S

26.

Bodil Hedin

S

1

1

27.

Charlotte Karlsson

S

28.

Liselotte Karlsson

S

29.

Bertil Ask

S

1

1

30.

Fredrik Bellino

V

N

ANTAL

N

15
l

12

3

Avstår

Nej

Avstår

