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Sammantrtldesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 -17.35 (ajoumeringI4.40 -15.00, 16.05 -16.10)

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande
Ewa F Thorstenson (M)
Rune Larsson (M)
J aan Kello (M)
Benkt-Eric Lindh (Fp)
Petter Jönsson (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Bodil Hedin (S)
Annelie Nilsson (S)
Claes Hagström (S)
Liselotte Karlsson (S)
Christer Haagman (Mp)

Lars Glad (M) för Catrin Hulmarker (M)
Kerstin Strandberg (M) för Anna Johansson (M),
§§ 16-25,27-32,34-37
Gert Franzen (C) för Anna Johansson (M), §§ 26,

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2011-02- 21

33

Underskrifter

r.

Sekreterare

Paragrafer
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Edvin Ekholm
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-02-16

Datum för
anslags uppsättande

2011-02- 21

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Christina Grahn

Datum för
anslags nedtagande

2011-03-15
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Sammantr!!desdatum

2011-02-16

Kommunstyrelsen
Övriga deltagande

Justerandes signatur

/')

Gert Franzen (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 16 - 25,27 - 32,33 - 37
Sture Anderson (Fp), ej tjänstgörande ersättare
Marie Knutsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare
Jörgen Fransson (S), ej tjänstgörande ersättare
Merja Wester (S), ej tjänstgörande ersättare
Marie Lindberg Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare
Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare, §§ 16 - 26
Anna-Karin Fredriksson (Mp), ej tjänstgörande ersättare
Maria Fast, säkerhets samordnare, § 17
Sabina Hualpa Blomgren, EU-samordnare, § 17
Jonas Engelbrektsson, vård och omsorgschef, § 17
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 17
Frida Wilgotson, utrednings sekreterare, § 17
Per-Åke Johansson, miljöstrateg, § 17
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande
Ewa F Thorstenson (M)
Rune Larsson (M)
J aan Kello (M)
Benkt-Eric Lindh (Fp)
Petter Jönsson (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Bodil Hedin (S)
Annelie Nilsson (S)
Claes Hagström (S)
Liselotte Karlsson (S)
Christer Haagman (Mp)

Övriga deltagande

Lars Glad (M) för Catrin Hulmarker (M)
Kerstin Strandbergh {M) för Anna
Johansson (M)

Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare
Gert Franzen (C), ej t j änstg;'ers.
Jörgen Fransson (S), ejtjänstg.· ers.
Sture Anderson (Fp. ej tjänstg. ers.
Merja Wester (S), ej tjänstg~ ers.
Marie Knutsson (Kd), ej tjänstg. ers
Marie Lindberg Andersson (S) ej tjänstg. ers.
Anna-Karin Fredriksson (Mp), ej t j änstg., er~'.'

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset

2011-02-16

Underskrifter
Paragrafer

27

Sekreterare

Ordförande

/

..... :.. ~l.. ............................................................................. .
ANSLAG/BEVIS
Protokol et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-02-16, § 27

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
tör protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

~ensk

.......................~..... .
Christina Grahn

2011-03-11
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Sammanträdesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen

Ks § 16
Dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen

Ks§17
Föredragningar
Säkerhetssamordnare Maria Fast
Information om enkätsvar till MSB i årlig uppföljning
EU-samordnare Sabina Hualpa Blomgren
Deltagande i West Swedens EU-projekt Analystjänst - WEPA
Ekonomichef Jörgen Hansson
Skatteprognos för 2011
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson
Översyn av socialpsykiatrin
Utredningssekreterare Frida Wilgotson
Omfattning av valfrihetssystemet inom hemtjänsten
Miljöstrateg Per-Ake Johansson
Detalplaner Rättvisan 10, Hamrum 3: 50, Bleckstorp 1:22, samt remiss från
Länsstyrelsen gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet, gruppstation för
vindkraftverk väster om Norra Fågelås
Kommunchef Alf-Göran Waldenvik
Uppföljning av brottsförebyggande rådets handlingsplan 2010, samt handlingsplan för brottsförebyggande rådet 2011
Budget- och redovisnings ansvarig Ann-Charlotte Josefsson
Bokslut 2010

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

5

Sammanträdesdatum

2011-02-16

Kommunstyrelsen
Ks§18

2009-734

Omarbetning av Hjo kommuns vindkraftplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, inom befintlig ram, reservera 200 tkr som motfinansiering vid ansökan om stöd till planeringsinsatser för vindkraft.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet (se bilaga A).

Yrkanden
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen for att arbeta fram policyriktlinjer för vindkraft.
Jaan Kello (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att, inom befintlig ram, reservera 200 tkr som motfinansiering vid ansökan om stöd till planeringsinsatser för
vindkraft.

Beslutsgång
Ordforanden ställer Christer Haagmans (Mp) yrkande om återremiss mot att ärendet ska behandlas idag, och finner att ärendet ska behandlas idag.
Ordföranden ställer sedan proposition på förvaltningens förslag och finner det bifallet.

Bakgrund
Kommunens vindkraftsplan antogs § 2612006. I planen anges områden som är prioriterade for vindkraft liksom områden där det finns anledning att inta en mer restriktiv
hållning. Sedan planen antogs har ett betydande antal ansökningar om tillstånd att
uppföra vindkraftverk inkommit till kommunen. Det finns ett stort intresse av att utnyttja potentialen for vindkraft i kommunen. Tillstånd att uppföra vindkraftverk har
vid mer än ett tillfälle 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16

Kommunstyrelsen
forts Ks § 18

2009-734

Vindkraftplanen utgör ett s.k. tematiskt tillägg och en fördjupning till den nyligen antagna översiktsplanen (§ 12010). En revidering kommer att kräva extra insatser från
kommunens sida. Extern personal kommer att anlitas och den totala kostnaden för
arbetet bedöms till 500 tkr. Hos Boverket söks 300 tkr som stöd till planerings insatser for vindkraft enligt SFS 2007: 160. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen
reserverar 200 tkr som motfinansiering vid ansökan om stöd hos Boverket.
Kommunstyrelsen beslutade § 21111 O att återremittera ärendet angående revidering
av vindkraftverksplanen till fOrvaltningen för vidare handläggning.
Kommunstyrelsens förvaltning har frågat bygglovsnämnden om de fortfarande
anser att vindkraftverksplanen ska omarbetas nu när försvarsmakten har beslutat
om ett stopp område som berör stora delar av Hjo kommun. Bygglovsnämnden
svarar § 7/11: ''bygglovsnämnden anser att det fortfarande är av stor betydelse att
vindkraftsplanen revideras".
Förvaltningen ser det som nödvändigt att vindkraftplanen omarbetas. De medel
som är tänkt att söka för detta finns endast tillgängliga under 2011. Tfbygglovchef, Tor Asbjörnsen har varit i kontakt med länsstyrelsen, som då har framhävt
att kommunen har skyldighet att planera för all mark inom kommunen. Hänsyn
ska dock tas till riksintresseområden. Eftersom Försvarsmaktens s.k. stopp område
inte är något riksintresse har kommunen skyldighet att planera även inom detta
område. Försvarsmaktens beslut, 2010-10-04, om stopp områden ska därför inte
hindra kommunen att revidera vindkraftsplanen.

Handling
Stadsarkitekten Camilla Ehrenflods skrivelse 2010-11-25 samt projektbeskrivmng.
Bygglovsnämnden § 7111 samt t fbygglovchefTor Asbjömsens skrivelse 201101-18.
Kommunchefens skrivelse 2011-01-26.

Delges
Bygglovsnämnden
Ks förvaltning! samhällsutveckling
Boverket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16

Kommunstyrelsen
Ks § 19

2010-710

Plan vid extraordinära händelser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
anta reviderad plan vid extraordinära händelser för Hjo kommun, samt
anta, enligt särskild förteckning, till planen bilagda handlingar i befintligt
skick.

Yrkanden
Christer Haagman (Mp) yrkar bifall till förvaltningens fdrslag.

Bakgrund
Hjo kommun upprättade under pågående mandatperioden en Plan vid extraordinärhändelse (senast uppdaterad 2007-02-14). Enligt Lagen (2006:544) ska kommunen fastställa en plan varje ny mandatperiod. Verksamheterna har övat och
upprättat en risk- och sårbarhetsanalys. Med utgångspunkt av detta har en reviderad plan tagits fram. Till planen hör ett antal bilagor enligt en särskild bilageförteckning. Dessa bilagor ska enligt planen "uppdateras vid behov och ses över
minst en gång årligen".
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

-2011-02-16

Kommunstyrelsen
forts Ks § 19

2010-710

Handling
Kommunchefens skrivelse 2011-01-20 samt förslag till plan vid extraordinär händelse för Hjo kommun, med bilageförteckning och bilagor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16

Kommunstyrelsen
Ks § 20

2010-558

Riktlinjer för marknadspaviljonger
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer och
avgifter för användandet av marknadspaviljonger.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 86/1 O att ge förvaltningen i uppdrag att införskaffa fyra marknadspaviljonger samt att uppdra riktlinjer och avgifter för användandet av marknadspaviljongerna.
I paviljongerna finns förutsättningar för försäljning av varor, anordnande av lotterier m.m. Förvaltningens förslag till riktlinjer tar upp de grundläggande instruktioner som gäller för paviljongerna. Dessa instruktioner omfattar bland annat ordningsregler och renhållningsskyldigheter. Dessutom utstakas ett praktiskt system
för bokning av paviljongerna; vilka tider paviljongerna kan hyras, vart nycklar
hämtas och lämnas, hur man ansöker om att få paviljongerna transporterade o.s.v.
Slutligen befåsts ett pris för hyra aven marknadspaviljong tilllOOkr/hyrd dag.

Handling
Kommunsekreterarens skrivelse 2011-01-26 samt förslag till riktlinjer för marknadspaviljonger.

Delges
Ks förvaltning/kansli
Ks förvaltning/samhällsutveckling
Kultur och fritid

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SammantrMesdatum

2011-02-16

Kommunstyrelsen
Ks § 21

2011-51

Beslut om deltagande i West Swedens EU-projekt Analystjänst WEPA

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
genomföra en WEPA (West Swedens EV-projekt Analystjänst),
godkänna att intresseanmälan skickas in till West Sweden, samt
tillskjuta en summa på 25 000 kr för att genomföra detta arbete.

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

Yrkanden
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå fOrvaltningens förslag.

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

Bakgrund
Hjo kommun är med som medlem i West Sweden och får genom dem expertishjälp gällande Eu:s sektorsprogram. West Sweden ansvarar också för att skicka ut
partnerförfrågningar från olika aktörer och länder i Europa. Genom dem fick vi
förfrågan att delta i det Daphne-projekt, som avslutades 31 december 2010. West
Sweden arrangerar NOD-möten och har kontinuerlig kontakta med alla medlemskommuners Eu-samordare, kommunutvecklare och kommunchefer. Nu har de
skapat ytterligare en tjänst för att underlätta för kommunerna att starta upp Euprojekt inom de olika fOrvaltningarna och det kallas fOr en WEPA - West Swedens Eu-projekt Analystjänst.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen
forts Ks § 21

2011-51

I det arbetet ska politikerna besluta sig för max 15 prioriteringsområden man villfokusera och inom vilka man vill starta upp Eu-projekt. Utifrån det gör West
Sweden en analys och sammanställer resultatet, d.v.s. ger svar på inom vilka av
Eu:s fonder och program man kan söka bidrag från. Efterarbetet är viktigt då man
måste sätta upp en plan för vilka projekt man ska satsa på eller inte och utifrån det
tillsätta resurser och tid för att göra dessa ansökningar. En person i kommunen utses som processledare och får i detta en processledarutbildning.
Då West Sweden lägger ner betydande resurser på en medlem i taget under arbetet
med WEPA-tjänsten har det beslutats att en ersättning skall tas ut. Merparten av
West Swedens arbete täcks av medlemsavgiften, men West Sweden kommer att ta
ut en ersättning från varje medlem som önskar genomföra en WEPA. För Hjo
kommuns del handlar det om 25 000 kr.
Handling
EU-samordnarens skrivelse 2011-01-18.
Delges
EU-samordnaren
Ks fårvaltning/ekonomi

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen
Ks § 22

2011-30

Riktlinjer för anhörigstöd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till riktlinjer för anhörigstöd.
Yrkanden
Ewa F Thorstenson (M), Benkt-Eric Lindh (Fp) och Petter Jönsson (Fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bakgrund
Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagens 5 kapitel 1O §.
Bestämmelsen lyder:
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar
en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående
som har funktionshinder.
Utifrån den nya lagen är det viktigt att kommunen tar fram en strategi, som
beaktar:
- att det är anhöriga inom hela socialtjänstlagens verksamhetsområdenomsorgen om personer med funktionsnedsättning, individ- och
familjeomsorgen samt äldreomsorgen - som berörs av bestämmelsen.
- att information om kommunens anhörigstöd ges till invånarna och att
samarbete inleds med hälso- och sjukvården för att nå anhöriga i ett tidigt
skede.
- att utveckla förhållningssättet till, och bemötandet av, anhöriga inom
socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
Förvaltningen har utarbetat förslag till riktlinjer för anhörigstöd utifrån de nya
krav som ställs i Socialtjänstlagen.
Handling
Vård och omsorgschefens skrivelse 2011-01-20 samt förslag till riktlinjer för anhörigstöd.
Delges
Ks fdrvaltninglvård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16

Kommunstyrelsen
Ks § 23

2011-34

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till reviderade riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen.

Yrkanden
Ewa F Thorstenson (M) yrkar bifall till fårvaltningens förslag.

Bakgrund
Vård och Omsorg har reviderat riktlinjerna för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen så att de överensstämmer med de nya riktlinjerna för anhörigstöd
samt förändringarna inom socialpsykiatrin. Vissa andra fårändringar och uppdateringar har också gjorts i dokumentet, exempelvis så har namnen på insatserna
uppdaterats får att förenkla införandet av kundvalssystem i hemvården.
Förvaltningens förslag till revideringar är inskrivna i bifogat förslag (tidigare lydelse i genomstruken text, ny lydelse i kursiv stil).

Handling
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2011-01-20 samt förslag till riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen.

Delges
Ks fårvaltning/vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen
Ks § 24

2011-35

Hjo kommuns avgiftstaxa för vård och omsorg - revidering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens
förslag till reviderad avgiftstaxa för vård och omsorg.
Bakgrund
Hjo kommuns avgiftstaxa för vård och omsorg måste revideras då förvaltningen
föreslår en rad ändringar i de insatser som erbjuds inom vård och omsorg.
Förvaltningen har gjort en översyn av kommunens socialpsykiatri samt utarbetat
förslag till förändringar i verksamheten. Förvaltningen föreslår att insatsen boendestöd och dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade införs i kommunens
riktlinjer för biståndshandläggning. Förvaltningen föreslår att dessa insatser ska
vara avgiftsfria. Förutsatt att kommunstyrelsen fattar beslut om att införa de båda
insatserna i riktlinjer och delegeringsordning bör även avgiftstaxan anpassas därefter.
Förvaltningen har också utarbetat nya riktlinjer för anhörigstöd utifrån en ändring
i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001 :453). Enligt de nya riktlinjerna ska biståndshandläggarna kunna bevilja anhörigstöd som en biståndsinsats. Förvaltningen har
utarbetat ett förslag till revidering av avgiftstaxan utifrån de nya riktlinjerna för
anhörigstöd.
Förvaltningens förslag till revideringar är inskrivet i bifogat förslag till avgiftstaxa
(tidigare lydelse i genomstruken text ny lydelse i kursiv stil).
Handling
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2011-01-20 samt förslag till reviderad avgiftstaxa för vård och omsorg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen
Ks § 25

2008-281

Omfattning av valfrihetssystem inom hemtjänsten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att valfrihetssystemet inom hemtjänsten ska omfatta
omvårdnads-, service- och delegerade/ordinerade HSL-insatser.
Yrkanden
Petter Jönsson (Fp), Eva-Lott Gram (Kd), Annelie Nilsson (S), Ewa F Thorstenson (M) och Benkt-Eric Lindh (Fp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att valfrihetssystemet inom hemtjänsten ska omfatta omvårdnads-, service- och delegerade/ordinerade HSL-insatser.
Protokollsanteckning
Christer Haagman (Mp) noterar till protokollet att denne inte deltar i beslutet (se
bilaga C).
Fredrik Bellino (V) noterar till protokollet att denne motsäger sig beslutet.
Socialdemokraterna noterar anteckningar till protokollet (bilaga D).
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-05-31 att införa ett valfrihets system enligt
lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att fatta övriga nödvändiga beslut gällande valfrihetssystemets utformnmg.
Förvaltningen har tillsatt en projektgrupp som arbetar med förberedelser inför införandet. Projektgruppens fortsatta arbete med utformning av förfrågningsunderlag, anpassningar av verksamhetssystem, beräkningar av ersättningsnivåer m.m. är
beroende av vilka insatser som ska ingå i valfrihetssystemet. Det är därför av vikt
att beslut tas i denna fråga innan hela fårfrågningsunderlaget tas upp för beslut.
Handling
Vård- och omsorgschefens skrivelser 2011-01-10 och 2011-01-14.
Delges
Ks förvaltning/vård och omsorg
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen
Ks § 26

2006-89210

Förlängning av samverkansavtal angående upprättande av detaljplan
inom område av Fågelås-Spakås 1:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga samverkans avtalet angående upprättande
av detaljplan inom område av Fågelås-Spakås 1: 1 till 2012-12-31.
Jäv
Kerstin Strandbergh (M) deltar inte i ärendets handläggning p g.ajäv.
Yrkanden
Lars Glad (M) yrkar bifall till förvalningens förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen § 31107 beslöt att godkänna samverkansavtalet för område av
Fågelås-Spakås 1:1, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att för Hjo kommuns räkning underteckna avtalet.
Avtalet syftar till att ange förutsättningarna för att upprätta program inför detaljplan och ange villkoren för detta och samarbetet i övrigt fram till dess att genomförandeavtal kan träffas mellan parterna eller till dess det klarlagts att genomförande avtal inte kan träffas.
Avtalet som undertecknades gäller till 2009-12-31. Kommunstyrelsen § 71110 beslöt att förlänga samverkansavtalet t o m 2011-01-31. Då processen dragit ut på
tiden föreslår förvaltningen att avtalet förlängs t o ill. 2012-12-31.
Handling
Samhällsutvecklingschefens skrivelse 2011-02-03.
Samverkansavtal 2007-02-12.

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur

/~
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SammantrMesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen
forts Ks § 26

2006-89210

Delges
Bengt Davidsson
Bendix Hennansson
Leif Holmblad
Anne Holmblad
Ks förvaltning! samhällsutveckling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2

Sammantr~desdatum

2011-02-16

Kommunstyrelsen
Ks § 27

2011-63

Inköp av del av fastigheten Hjo Klammern 1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
köpa in del av fastigheten Hjo Klammern 1, samt
förklara paragrafen omedelbart justerad

Bakgrund
Tomtindelningen av kvarteret Klammern 1 ska upphävas, för att göra det möjligt
att genomföra en pågående lantmäteriförrättning. Hjo kommun planerar att efter
tomtindelningen är upphävd förvärva del av fastigheten Hjo Klammern 1. Det är
den del som är rödmarkerad på den bifogade kartkopian som planeras köpa in.
Säljare är Josef Kihlberg AB.
Villkoren regleras i köpekontraktet. Bland annat befåsts köpesumman till
540 OOOkr och den del av fastigheten som förvärvas omfattar ca 9 000m2 .
Fastigheten köps in med syfte att användas för handel.

Handling
Köpekontrakt
Kartkopia
S:amhällsutvecklingsche43ens skrivelse 2011-02-04.

Delges
Samhällsutvecklingschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen
Ks § 28

2011-69

Brottsförebyggande rådet: Handlingsplan 2011
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till handlingsplan för 2011.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav § 216/1 O kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker i
uppdrag att underteckna förlängning av samverkansavtal mellan Hjo kommun och
polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg.
Tillhörande samverkansavtalet är en lokal handlingsplan som tagits fram för att
stävja den lokala brottsligheten. En sådan handlingsplan togs fram för 2010, vilken nu är utvärderad och har resulterat i en reviderad version för handlingsplan
2011.
Planen fungerar som ett övergripande styrdokument för det lokala brottsförebyggande arbetet medan samverkansavtalet reglerar parternas rollfördelning.
Handling
Kommunsekreterarens skrivelse 2011-02-08 samt handlingsplan 2011 för Brottsförebyggande rådet.
Delges
Polismyndigheten i Västra Götaland
Brottsförebyggande rådet i Hjo
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen
Ks § 29

. 2010-824

Ansökan om extra ekonomiskt stöd till vägsamfälligheten BruketNorra Fågelås
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå vägsamfälligheten Bruket - Norra Fågelås
begäran om extra ekonomiskt stöd.

Yrkanden
Lars Glad (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå vägsamfälligheten
Bruket - Norra Fågelås begäran om extra ekonomiskt stöd.
Bakgrund
Vägsamfälligheten Bruket - Norra Fågelås ansvarar som väghållare för gamla
landsvägen mellan Norra Fågelås kyrka och Hjo tätort (Hagen).
F ör detta erhåller vägsamfälligheten ett årligt statsbidrag som för 2010 upp gick
till 23 160 kr. Utöver detta erhåller vägsamfälligheten ett kommunalt driftsbidrag
som 2010 uppgick till 5 964 kr. Under de senaste åren har enligt inkomna skrivelser från vägsamfälligheten kostnaderna för väghållningen överstigit det årliga
driftsbidraget. Störst är underskottet för 2010 då kostnaderna för vinterväghållningen har varit exceptionellt höga.
Den nonnala hanteringen av ekonomiska underskott i en vägsamfällighet är att
debitera ut en extra kostnad till vägsamfällighetens medlemmar. Vägsamfälligheten Bruket - Norra Fågelås har idag 24st medlemmar, varav Hjo kommun är en.
I Hjo kommun finns 41st vägsamfälligheter som uppbär statligt och kommunalt
driftsbidrag. Detta måste beaktas då beslut om extra ekonomiskt stöd till en vägsamfällighet fattas.
Handling
Skrivelser från Magnus Gamberg 2010-12-01 och 2011-01-21.
Arbetsingenjörens skrivelse 2011-01-24.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen
forts Ks § 29

2010-824

Delges
Vägsamfålligheten Bruket - Norra Fåge1ås
Ks förvaltning/arbetsingenjören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SammantrMesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen
Ks § 30

2011-65

Upprättande av detaljplan på Rättvisan 10 i Hjo stad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att ändra detaljplan på
Rättvisan 10 i Hjo stad.
Bakgrund
I januari 2011 inkom Fredrik Ahlner till Plan- och Mätenheten med en begäran
om upprättande av ny detaljplan for Rättvisan 10. Anledningen till planändringen
är att han önskar uppföra ett enbostadshus på tomten. Rättvisan 10 ingår idag i
stadsplan S 1 från 1931. Området är utpekat som riksintresse (KR32) fOr sin kulturmiljö.
Handling
Stadsarkitektens skrivelse 2011-01-18.
Delges
Plan och mät

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16

Kommunstyrelsen
Ks § 31

2011-66

Ändring av detaljplan för Bleckstorp 1:22 m fl i Blikstorp, Hjo kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att ändra detaljplan Bleckstorp 1:22 i Blikstorp.

Bakgrund
Fastighetsägaren Joakim Sventoft inkom i januari 2011 till Plan- och mätenheten
med en begäran om ändring av detaljplan Bleckstorp 1 :22 m.fl. i Blikstorp. Syftet
med ändringen är att bygga om Blikstorps kvarn till bostad samt att stycka av 2-3
tomter för ytterligare enfamiljshus. Gällande plan från 1962 (rev. 1964) medges
endast småindustriändamål.

Handling
Stadsarkitektens skrivelse 2011-01-18.
Planskiss.

Delges
Plan och mät

Justerandes signatur

Uldragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16

Kommunstyrelsen
Ks § 32

2011-32

Ändring av detaljplan Hamrum 3:50 i Korsberga, Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att ändra detaljplan Hamrum 3:50 i Korsberga.

Bakgrund
Fastighetsägaren Martin Ekström inkom 2011-01-18 till Plan- och mätenheten
med en begäran om ändring av detaljplan Hamrum 3:50 i Korsberga. Enligt gällande plan från 1957 får fastigheten endast användas som samlings- och föreningslokal och därmed samhörigt ändamål. Ekström avser använda byggnaden för
bostadsändamål.

Handling
Stadsarkitektens skrivelse 2011-01-18.

Delges
Plan och mät

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammantrildesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen
Ks § 33

2010-734

Remiss: Ansökan att få uppföra vindkraftverk i en grupp väster om
Norra Fågelås (Vindkraftpark Fågelås)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka etableringen av vindkraftparken på Hökensås i Norra Fågelås i Hjo kommun.
Jäv

Kerstin Strandbergh (M) deltar inte i ärendets handläggning p g ajäv.
Yrkanden

Christer Haagman (Mp), Lars Glad (M), Rune Larsson (M), Benkt-Eric Lindh
(Fp) och Pierre Ryden (S) yrkar bifall till att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka etableringen av vindkraftparken på Hökensås i Norra Fågelås i Hjo kommun.
Bakgrund
Till länsstyrelsen har företaget Triventus AB inkommit med ansökan om tillstånd
enligt Miljöbalken (1998:808) att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft
med högst 23 vindkraftverk. Området är beläget på Hökensås i Norra Fågelås, ca
8 kilometer sydväst om Hjo stad. Vindkraftverken är var och ett på mellan 2 och
3 MW med en totalhöjd på 150 meter (navhöjd upp till 110 meter) och en rotordiameter upp till 115 meter. (Den tekniska utvecklingen inom vindkraftbranschen
går fort framåt, skriver Triventus AB, och det är därför inte önskvärt att ha
restriktioner på navhöjder eller rotorstorlekar i tillstånden.)
Av remissen från länsstyrelsen framgår att Försvaret, Tele2, Telia Sonera, Terraeom, Telenor, 3GIS och Skövde Flygplats är positiva till vindkraftparken. Luftfartsverket (numera Trafikverket) skriver att 5 av vindkraftverken innebär en
påverkan på radarledningshöjden till Karlsborgs Flygplats. Sökanden (Triventus
AB) förklarar att Luftfartsverket överlåtit till flygplatsen att bedöma konsekvenserna för sin verksamhet. Flygplatsen ligger under försvarsmakten som i sin tur
har ställt sig positiv till placeringen, varför det finns ett formellt godkännande från
flygplatsen. Utöver detta har dock Triventus AB kontaktat flygplatsen och
överenskommit att anpassa den slutliga utformningen av vindkraftparken till
flygplatsen.
Vägverket (numera Trafikverket) och Skogsstyrelsen är positiva under förutsättning dels att placeringar av vindkraftverk i skogliga naturreservat eller biotop

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Samrnanlrädesdalum

2011-02-16
Kommunstyrelsen

forts Ks § 33

2010-734

skyddsområden är uteslutet, dels att verken placeras på ett avstånd av minst verkets totalhöjd från vägområden.
Genom särskilda skrivelser ställer sig ägaren till Kronogården Norra Fågelås och
ägaren till Hjo Lilla Almö 1:6 sig negativa till vindkraftsparken.
Ansökt etablering definieras enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso skydd (1988:899) som en stor anläggning och är därmed tillståndspliktig enligt miljöbalkens 9 kapitel. Länsstyrelsen fattar, genom miljöprövningsdelegationen, beslut i ärendet.
Enligt Milj öbalken 16 kap 4 § får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast
ges om den kommun där anläggningen ska uppföras har tillstyrkt det.
Länsstyrelsen har remitterat ärendet till Miljöförvaltning Östra Skaraborg för
yttrande. I remissen anges att det av yttrandet ska framgå huruvida kommunen
enligt miljöbalken 16 kap 4 § tillstyrker ansökan.
Miljö- och bygglovnämnd har i beslut 2010-12-09 MBN § 142 beslutat att tillstyrka etableringen av rubricerad vindkraftpark under följande förutsättningar:
1. Bullerutredning utförs efter att verken har ställts på plats.
2. Skuggdetektorer monteras på de verk som kan medföra att skuggbelastningen inte överstiger den tid som anges i villkoren.
3. Villkor i tillståndet bör även omfatta vamingsåtgärder för förbipasserande
nära vindkraftverken.
Miljö- och bygglovnämnden har inte någon delegation från kommunfullmäktige
vad det gäller ställningstagande enligt 16 kap 4§ miljöbalken. Miljö- och bygglovnämnden har därför lämnat över ärendet till kommunstyrelsen för kommunens
beslut om eventuell tillstyrkan av vindkraftsetableringen enligt 16 kap 4§
Milj öbalken.
I översiktsplanen för Hjo kommun "Översiktsplan 2010" anges under riktlinjer
för energiförsöljning att "Kommunen är positivt inställd till en utbyggnad av
vindkraft. Etablering av vindkraftverk ska ske i överensstämmelse med ställningstaganden i gällande vindkraftsplan."
Det aktuella området omfattas inte av detaljplan och markanvändningen är i huvudsaksko gsbruk.
Området är lokaliserat till ett i kommunens vindkraftsplan (antagen 2006) prioriterat område för vindkraft (område P3). Under "Ställningstagande" i vindkraftsplanen anges att "Vindkraftverk bör lokaliseras till prioriterade eller viktiga områden
enligt vindkraftsplanen."

Juslerandes signalur

Uldragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen
forts Ks § 33

2010-734

Hjo kommun håller för närvarande på med att utarbeta en ny reviderad vindkraftsplan för kommunen. Tyngdpunkten i revideringsarbetet ligger på:

Lagstiftningen på området. En pedagogisk redovisning av gällande lagar
och förordningar skall tillföras planen.
Befintligaförhållanden. En översyn med hänsyn till befintliga verk, elnät
och kommunens nya översiktsplan ÖP lOska göras.
Motiv och bedömningsgrunder för de olika områdena skall förtydligas och
kompletteras. Möjligheterna att tillskapa områden där vindkraft inte får förekomma (Vätterstranden och/eller större orörda områden) ska utredas.
Landskapsanalys. En tydligare landskapsanalys ska ligga till grund för en
förståelig motivation för planens slutsatser.
Gällande vindkraftsplan bedöms dock inte ändras väsentligen avseende prioriterade områden rör vindkraft.
Handling
Länsstyrelsen Västra Götalands remiss 2010-11-17.
Miljö- och bygglovnämnden § 142/10 samt miljöförvaltningens förslag till beslut.
Stadsarkitektens skrivelse 2011-01-17.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16

Kommunstyrelsen
Ks § 34

2011-15

Val av ordförande i pensionärsrådet 2011 - 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Ewa F Thorstenson (M) till ordförande i pensionärsrådet.

Delges
Ewa F Thorstenson
Pensionärsrådet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16

Kommunstyrelsen
Ks § 35

2011-16

Val av ordförande i rådet för funktionshinderfrågor 2011 - 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Britt-Marie Sjöberg (C) till ordförande i rådet
för funktionshinderfrågor .

Delges
Britt-Marie Sjöberg
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16

Kommunstyrelsen
Ks § 36

2011-23

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Brådskande ärenden
Datum

Arende

Delegat

2011-01-20

Beslut om korttidsplats

KS ordförande

Datum

Arende

Delegat

2011-01-26

Beslutsattestanter och ersättare för
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamheter 2011-01-01 2011-12-31

Kommunchef

Beslutsattestanter och ersättare för
verksamhetsområde Vård och omsorg
2011-01-01 - 2011-12-31

Kommunchef

Allmänna ärenden

2011-01-26

Anställningsbeslut
Januari 2010:
1
4
2
5

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

Samhällsutveckling

Justerandes signatur

Datum

Arende

Delegat

2011-01-11

9 st parkeringstillstånd rörelsehindrad

Arbetsingenj ör

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16

Kommunstyrelsen
forts Ks § 36

2011-23

Barn- och utbildning
Delegations bes lut s kola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2011-01-26

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgenjanuari 2011:
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Avtal umgänge godkänns
Avtal vårdnad godkänns
Dialogen beviljas
Egna medel, konto öppnas
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL, avslag
Ekonomiskt bistånd förskott fdrmån
Ekonomiskt bistånd insats bevilj as
Faderskapsbekräftelse
Instvård vårdkostnad vuxna
Introduktionsersättning bevilj as
Kontaktperson/fam omprövning
Kontaktperson/fam beviljas
Råd och stöd b o u omprövning
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds
V årdkostnad kontaktfamilj

11
2
1
3
1
122
8
1
9
4
1
2
4
l
l
7
3
l

Vård och omsorg
Delegationsbeslutjanuar 2011 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4400
4700
5000
5100
5200
6700

Justerandes signatur

/',

'L--

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtj änst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, servicetj änst
Dagverksamhet, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats i väntan på Säbo
Dagcenter 9 § 10 LSS, bifall
Avgiftsbeslut

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen

forts Ks § 36

2011-23

Utskotten
Allmänna utskottet 2011-02-02.
Bam- och ungdomsutskottet 2011-01-26.
Omvårdnadsutskottet 2011-01-26.
Tekniska utskottet 2011-01-24.

Justerandes signatur

;'·'0
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen
Ks § 37

Anmälningsärenden
1.

Justerandes signatur

Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg: Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011 (2011-43).

Utdragsbestyrkande
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SammantrMesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen

Bilaga A
Reservation från Christer Haagman (Mp) gällande KS § 18/11
"Jag anser att det är synnerligen olämpligt att med nuvarande kunskapsläge om
försvarsmaktens eventuella blockering av luftrummet i Hjo kommun lägga en
halvmiljon skattekronor på ett tematiskt tilägg till översiktsplanen angående vindbruk. Då rättsläget troligen kommer att vara oklart under året, med en mängd
överklaganden runt om i Sverige, är det nödvändigt att avvakta utvecklingen.
Under tiden kan kommunfullmäktige anta en enkel policy i enlighet med nedanstående tre punkter. Dessa tre punkter ger tillräcklig ledning för bygglovnämnden
och för kommunstyrelsen, att med existerande vindkraftsplan som bas, handlägga
de ärenden som kommer upp på dagordningen.
Punkt 1. Restriktivt område utgörs av det sammanvägda intresset för natur-, fritids- och kulturmiljö, landskapsbild och strategiska områden så som det redovisas
i vindkraftsplanen. Restriktivt område innebär att inom denna markering ska stora
vindkraftverk, dvs. verk med en totalhöjd på över 50 meter, inte uppföras om det
inte finns särskilda och starka skäl att frångå vindkraftsplanen i det specifika
ärendet.
Punkt 2. Förutom normal hänsyn till buller- och skuggpåverkan ska ett minsta respektavstånd på fyra gånger vindkraftverkets totalhöjd mellan bostäder och kraftverk, tillämpas. Undantag kan göras för små gårdsverk. Avståndet till detaljplanelagda områden, dör människor vistas ska utgöras av minst 1 000 meter.
Punkt 3. Stora vindkraftverk, dvs. verk med en totalhöjd på över 50 meter, ska
utanför 'viktiga' respektive 'prioriterade' områden alltid placeras i grupper om
minst tre verk. Anledningen är att inte i onödan fragmentera landskapet och att
styra vindbruket till samlade områden."

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen

Bilaga B
Reservation från Christer Haagman (Mp) gällande KS § 21/11
"Kommunen betalar årligen mellan fyrtio och femtio tusen kronor till West Sweden och har gjort så i många år. Vi har dessutom särskild, kommunalt anställd
personal för att driva verksamhet inom området. Att då lägga ut ytterligare tjugofem tusen kronor för att få ihop ett prioriteringsarbete mellan politiker och chefstjänstemän om tre, fyra år, anser jag vara en felprioritering av resurser."

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-02-16

Kommunstyrelsen

Bilaga C
Protokollsanteckning från Christer Haagman (Mp) gällande KS § 25/11
"Privatiseringen av hemtjänsten drivs nu vidare utan någon kostnadsanalys. Den
så kallade LOVEN passar särskilt dåligt i liten kommun, typ Hjo. Kostnaderna för
kontroll och uppföljning riskerar att dra resurser från själva omsorgen om de äldre. Förvaltningen ger kommunstyrelsen nu möjlighet att välja mellan två alternativ. Det är som att välja mellan pest och kolera. Det påpekas i beslutsunderlaget
att behovet av administration mellan de olika alternativen skiljer sig, men beslutsfattarna varken får eller kräver en uppskattning av det ökande administrativa resursbehovet. Det är tydligt att LOVEN framförallt är en ideologisk fråga som
handlar om att montera ned den offentliga sektorn. Eftersom jag inte får yrka avslag i ärendet deltar jag inte i beslutet."

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-02-16
Kommunstyrelsen

Bilaga D
Protokollsanteckning från Socialdemokraterna gällande Ks § 25/11

"Vi i Socialdemokraterna vill poängtera att vi är emot att Hjo kommun inför LOV
och röstade därför emot när frågan var upp i kommunfullmäktige. Då vi nu är i
minoritet och lagen ändå ska genomföras i Hjo så förordar vi alternativ 2 - där
både service och omsorg ska kunna läggas ut på privata företag, detta för att:ra
bästa kontinuitet för våra omsorgstagare som annars kan riskera att :ra väldigt
många personer som ska sköta om dem.
Vi vill poängtera vikten av att det samtidigt som LOV införs också utformas bra
och höga kvalitetskrav för hur vård och service ska skötas, kontrollformer som
gör att krav och mål kan följas upp samt att alla de privata aktörer som eventuellt
kan tänkas sköta hemtjänst m.m. är seriösa arbetsgivare med kollektivavtal och
som följer svensk arbetsrätt. Detta för att verksamheten ska vara så säker och bra
som möjligt."

Justerandes signatur
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