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Sammantrt!desdatum

2011-03-16
Kommunstyrelsen

(

Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 - 17.20 (ajournering 15.30 - 15.45)

Beslutande

ledamöter

Tjänstgörande

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Rune Larsson (M)
Jaan Kello (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Benkt-Eric Lindh (Fp)
Petter Jönsson (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Bodil Hedin (S)
Annelie Nilsson (S)
Claes Hagström (S)
Liselotte Karlsson (S)
Christer Haagman (Mp)

Kerstin Strandberg (M) för Ewa F Thorstens on (M), §§ 38 - 44,46 - 53
Ann-Christine Fredriksson (M) för Ewa F
Thorstenson (M), § 45
Lars Glad (M) för Anna Johansson (M)
Marie Lindberg Andersson (S) för Pierre
Ryden (S)

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Marie Lindberg Andersson (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2011-03-18

ers~ttare

Underskrifter

Sekreterare

. . -e.............. :~..........................

Paragrafer

38 - 53

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillk~nnagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-03-16

Datum för
anslags upps~ttande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

L
~....~....... 0. .......................... .
2011 - 03 - 2 l

(1mmntensk
Christina Grahn

2011-04-12
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Sammanträdesdatum

2011-03-16

Kommunstyrelsen
Övriga deltagande

Justerandes signatur

Gert Franzen (C), ej tjänstgörande ersättare
MeIja Wester (S), ej tjänstgörande ersättare
Sture Anderson (Fp), ej tjänstgörande ersättare
Anna-Karin Fredriksson (Mp), ej tjänstgörande ersättare, §§ 38 - 39
Ann-Christine Fredriksson (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 38 - 44,46 - 53
Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Georgii, facklig representant Kommunal
Håkan Karlsson, arbetsingenjör, § 39
PG Ylander, projektledare, § 39
Per-Åke Johansson, miljöstrateg, § 39
Lars Lindström, bygglovhandläggare, § 39
Annica Carter, utredningssekreterare, § 39
Hannele Nikula-Raneryd, avdelningschef hemvården, § 39
Marita Johansson, avdelningschef sÄBo, § 39
Birgit Bårring, sjuksköterska, § 39
Lars Persson, undersköterska, § 39
Jonas Engelbrektsson, vård och omsorgschef, § 39
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 39
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utdragsbestyrf<ande
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Sammanträdesdatum

2011-03-16
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 - 17.20

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

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

Kerstin Strandbergh (M) för Ewa F Thorstenson (M)
Lars Glad (M) för Anna Johansson (M)
Marie Lindberg-Andersson (S) för Pierre
Ryden(S)

Övriga deltagande

Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare
Ann-Christine Fredriksson (M), ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Georgii, :facklig representant ,Kommunal
Gert Franzen (C), ej tjänstgörande ersättare
"
Merja Wester (S), ej tjänstgörande ersättare
Sture Anderson (Fp), ej tjänstgörande ersättare
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Edvin Ekholm, kommun sekreterare

Utses att justera

Marie Lindberg-Andersson (S)

Justertngens
plats och tid

Stadshuset 2011-03-16

Underskrtfter

,

Sekreterare

Ordförande

. H
...~~...y.r..~~...............................

51
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Justerare

Paragrafer

...................................

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justertngen har tillkännagivits genom anslag,
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-03-16, § 51

Datum för
anslags uppsättande

2011-03- 17

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrttt

Flmm~n:ens ns~~

Datum för
anslags nedtagande

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

2011-04-08
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Sammanträdesdatum

2011-03-16

Kommunstyrelsen
Ks § 38

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-16

Kommunstyrelsen
Ks § 39

Föredragningar
Arbetsingejör Håkan Karlsson och projektledare PG Ylander
Infonnation om ombyggnationen av Stora torget.

Utredningssekreterare Annica Carter
Redovisning av inkomna synpunkter 2010.

Bygglovhandläggare Lars Lindström och miljöstrateg Per-Ake Johansson
Ny plan- och bygglovstaxa.

Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson, avdelningschef SABO Marita Johansson, sjuksköterska Birgit Bårring, undersköterska Lars Persson
Socialstyrelsens oanmälda inspektion - redovisning av vidtagna åtgärder.

Avdelningschefhemvården Hannele Nikula-Raneryd
Redovisning av hemvårds enkät 20 l O

Ekonomichef Jörgen Hansson
Preliminärt resultat bokslut 20 l O, info om boksluts- och budgetkonferens 31
mars, samt budgetförutsättningar 2012 - 2014.

KommunchefAlf-Göran Waldenvik
Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland och
samverkansfonner kring kollektivtrafikens utveckling.

Utdragsbestyrkande

4
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Sammanträdesdalum

2011-03-16

Kommunstyrelsen
Ks § 40

2011-1

Firmatecknare för Hjo kommun 2011-03-16 - 2014-12-31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Hjo kommun tecknas av kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker
(M), eller vid förfall för henne, kommunstyrelsens l:e vice ordförande BrittMarie Sjöberg (C) i förening med antingen kommunchef Alf-Göran Waldenvik,
personalchef Per Johansson eller ekonomichef Jörgen Hansson samt i de fall
tecknandet avser köp/försäljning av fastigheter, även samhällsutvecklingschef
Carl-Gustaf Eliasson,
övriga av kommunstyrelsens utfårdade kvitton, inkomstdeklarationer,
bankanvisningar och dylika handlingar undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (m), kommunstyrelsens l:e vice ordförande
Britt-Marie Sjöberg (C), kommunchef Alf-Göran Waldenvik, personalchef
Per Johansson, ekonomichef Jörgen Hansson och budget- och redovisningsansvarig Ann-Charlotte Josefsson, två i förening. Samma teckningsrätt har
ekonomisekreterare Ingrid Johansson, ekonomisekreterare Mona Johansson och
samhällsutvecklingschef Carl-Gustaf Eliasson i förening med någon av de tidigare nämnda,
skattedeklarationer undertecknas av antingen kommunstyrelsens ordförande
Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsens l:e vice ordförande Britt-Marie
Sjöberg (C), kommunchef Alf-Göran Waldenvik, personalchef Per Johansson,
ekonomichef Jörgen Hansson eller budget- och redovisnings ansvarig
Ann- Charlotte Josefsson i förening med personalhandläggare Irene Axell, samt
leverantörsbetalningar via post- och bankgiro undertecknas av antingen ekonom
Tony Wilgotson, ekonom Stina Lennartson, ekonom Lena Persson,
ekonomisekreterare Margaretha Ohlin, ekonomichef Jörgen Hansson eller
budget- och redovisningsansvarig Ann-Charlotte Josefsson i förening med
ekonomisekreterare Ingrid Johansson eller ekonomisekreterare Mona Johansson.

Delges
Catrin Hulmarker
Britt-Marie Sjöberg
Alf-Göran Waldenvik
Per Johansson
Jörgen Hansson
Carl-Gustaf Eliasson
Ann-Charlotte Josefsson

Utdragsbestyrkande
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Sammantrildesdatum

2011-03-16
Kommunstyrelsen

forts Ks § 40

2011-1

Ingrid Johansson
Mona Johansson
Irene Axell
Tony Wilgotson
Stina Lennartson
Lena Persson
Margaretha Ohlin
Swedbank, Hjo (samt bilaga)
Inskrivningsmyndigheten Skaraborg, 575 82 Eksjö
Ks förvaltning/ekonomi (5 ex)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-16

Kommunstyrelsen
Ks § 41

2011-99

Medlemskap i Kräftriket
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ansluta Hjo kommun som medlem i projektet Kräftriket.

Bakgrund
Destination Kräftriket är ett 1eaderprojekt som syftar till att skapa näringsverksamhet baserad på resurserna i och runt Vätterbygden. Projektet är tänkt att verka
på regional och lokal nivå och gagna landsbygdsutvecklingen. Resultatet av det
här ska vara ett ökat intresse för regionen runt Vättern, och att öka uppmärksamheten för entreprenörerna och producenter.
Kräftriket har som mål att samla alla parter kring Vättern som har ett intresse, och
förankra detta med Vätterbygdens kommuner. Vid slutet av 2010 hade 50 medlemmar anslutit sig till kräftriket, däribland kommunerna Habo, Tidaholm, Ödeshög, Vadstena och Motala. Från Hjo kommun deltar bland annat följande medlemmar: Hotell Bellevue, Röda Stallet B & B, Hjordnära mejeri, Hjällö slott m.fl.
Kostnaden för en kommun att gå med i detta projekt är 10 OOOkr exkl. moms, vilket ger en plats i Kräftrikets marknadsgrupp.

Handling
Kort sammanfattning av fas 1 till Hjo kommun.
Näringslivschefens skrivelse 2011-02-17.

Delges
Näringslivschef
Kräftriket

Justerandes signat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-16

Kommunstyrelsen
Ks § 42

2011-100

Dokumenthanteringsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till dokumenthanteringsplan, samt upphäva dokumenthanteringsplaner antagna av kommunstyrelsen
§§ 200/99, 7/00 och 8/00.

Bakgrund
Arkivbildning och gallring inom kommunal verksamhet styrs avarkivlagen
(1990:782 senast ändrad 2004:787). Enligt denna lag ska det finnas en arkivmyndighet. I Hjo kommuns är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Kommunstyrelsen
ska följaktligen utöva tillsyn så att kommunens nämnder och enheter sköter arkiveringen i enighet med arkivlagen.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till dokumenthanteringsplan som omfattar
hela kommunstyrelsens verksamhet.
Dokumenthanteringsplanen beskriver de handlingar som behandlas i verksamheten och hur dessa ska hanteras - huruvida de ska gallras eller bevaras, hur länge
de ska bevaras, samt var och hur. Planen tar sikte på handlingar som är huvudexemplar. Övriga exemplar och kopior som finns i verksamheten kan gallras vid
inaktualitet.
Syftet med planen är att underlätta och effektivisera dokument- och ärendehanteringen, samt att skapa enhetlighet inom organisationen.
Dokumenthanteringsplanen bör ses över minst en gång årligen.

Handling
Förslag till dokumenthanteringsplan.
Kommunsekreterarens skrivelse 2011-02-23.

Delges
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks

Justerandes signatur

förvaltning/kansli
förvaltning/ekonomi
förvaltning/personal
förvaltning/information
förvaltning/samhällsutveckling
forvaltning/plan & mät
forvaltning/vård och omsorg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-16
Kommunstyrelsen
forts Ks § 42

2011-100

Ks förvaltning/bam och utbildning
Ks förvaltning/kultur och fritid

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SammantrMesdatum

2011-03-16
Kommunstyrelsen
Ks § 43

2011-95

Avtal och fullmakt med Pulsen angående personuppgiftsbiträde
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avtalet med tillhörande fullmakt med Pulsen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen är enligt kommunstyrelsens reglemente § 18 personuppgiftsansvarig för de personregister som styrelsen för sin verksamhet förfogar över.
Då Hjo kommun och Pulsen har avtal om system inom vård och omsorg kommer
Pulsen att behandla personuppgifter för kommunens räkning. Därmed blir Pulsen
enligt personuppgiftslagens definition personuppgiftsbiträde.
Personuppgiftslagen anger att skriftligt avtal ska föreligga mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, och Pulsen föreslår därför att ett sådant träffas, som ska utgöra en integrerad del av det huvudavtal som finns mellan Hjo
kommun och Pulsen gällande system inom vård och omsorg.
Detta avtal ger även Pulsen fullmakt att som avtalstecknande part och personuppgiftsbiträde företräda kommunstyrelsen gentemot Försäkringskassan.
Handling
Förslag till avtal avseende behandling av personuppgifter och fullmakt för hantering av personuppgifter.
Kommunsekreterarens skrivelse 2011-02-22.
Delges
Pulsen
Kommunstyrelsens ordförande.
Ks förvaltning/vård och omsorg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-16
Kommunstyrelsen
Ks § 44

2011-111

Ändring av taxa enligt plan- och bygg lagen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen (SFS 2011 :900) - nuvarande
11 kap. S § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) - anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen att gälla från och med 2011-0S-02,
ange justeringsfaktor n=0,8 enligt Sveriges Kommuner och Landstings förslag, samt
ge bygglovsnämnden rätt att ändra i taxans tabeller i de delar som är beroende
av den ännu ej beslutade plan- och byggförordningen.
Bakgrund
Översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya plan- och bygglagen
(PBL) som träder i kraft den 2 maj 2011. I och med lagändringen får bygglovsnämnden flera nya uppgifter att hantera.
Taxeförslaget har utarbetats av Sveriges kommuner och Landstings (SKL) avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad och följer till stor del den taxa som togs
fram av Svenska Kommunförbundet år 2004.
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. PBL (2010:900). Där anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:
beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked och ingripandebesked,

Justerandes signatur

1.

beslut om lov,

2.

tekniska samråd och slutsamråd,

3.

arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,

4.

upprättande av nybyggnadskartor,

S.

framställning av arkivbeständiga handlingar,

6.

kungörelser enligt 9 kap 41 § tredje stycket, och

7.

andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-16

Kommunstyrelsen
forts Ks § 44

2011-111

Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader
får att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser.
Det framgår direkt av 12 kap 10 § PBL att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna för hur taxan ska beräknas.
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av fullmäktige. Om kommunen
beslutar att inte avgiftsbelägga viss prövning innebär det att den verksamheten i
princip får skattefinansieras. Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet
enligt lagen (1962:382) om allmän försäkring.

Handling
Förslag till plan- och bygglovstaxa 2011-02-22.
Bygglovshandläggarens, skrivelse 2011-02-15.
Bygglovsnämndens § 13/11.
Kommunsekreterarens skrivelse 2011-02-23.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SammantrMesdatum

2011-03-16
Kommunstyrelsen
Ks § 45

2011-17

Upphävande av tomtindelning för kvarteret Klammern i Hjo stad, Hjo
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tomtindelningen av kvarteret Klammern i
Hjo stad, Hjo kommun.
Jäv

Kerstin Strandbergh (M) deltar inte i ärendets handläggning p.g.a. jäv.
Bakgrund
Tekniska utskottet beslutade § 4/11 att sända ut upphävandet av tomtindelning för
kvarteret Klammern på samråd. Under samrådet har inga synpunkter inkommit.
Handling
Stadsarkitektens skrivelse 2011-02-11.
Delges
Ks fcirvaltning/ samhällsutveckling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-16

Kommunstyrelsen
Ks § 46

2009-68

Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland
och samverkansformer kring kollektivtrafikens utveckling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra Götalandsregionen
från den 1 januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en
skatteväxling med 43 öre genomförs för att möjliggöra detta,
att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten: Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland,
att under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för den regionala kollektivtrafiken uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse av
samtliga av Hjo kommun innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen med tillträdesdag den 1 januari 2012 mot en köpeskilling som
för respektive kommun uppgår till kommunens andel av bolagets nominella
aktiekapital enligt kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen, samt
utse kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M) att underteckna avtalet; "Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands
län". Ersättare är kommunstyrelsens l:e vice ordförande Britt-Marie Sjöberg
(C).

Bakgrund
Den 1 januari 2012 böljar en ny kollektivtrafiklag att gälla. I denna föreskrivs att
det i valje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. I maj 2010 fattade
Västra Götalandsregionen och kommunerna ett inriktnings beslut om att regionen
från och med den 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafiken i Västra
Götalands län, samt att en skatteväxling ska genomföras för att möj liggöra en sådan förändring. Västtrafiks regionala ägarråd har initierat och lett ett arbete med
syfte att ta fram förslag till avtal mellan regionen och kommunerna, principer för
tillköp av trafik samt samverkansformer. Tillsammans med Västkom har ett underlag för beräkning av konsekvenserna aven skatteväxling arbetats fram. Dessa
förslag skickades ut till kommuner och region i slutet av 2010. Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg behandlade materialet vid sammanträde i
januari 2011 och meddelade därefter till Västtrafiks regionala ägarråd att nämnden
inte har några invändningar mot förslaget i sin helhet. Dock lämnades några synpunkter på materialet, i likhet med flera andra kommuner. Regionala ägarrådet har
därefter gjort en sammanställning över de frågeställningar som bedöms vara av
intresse för samtliga parter, samt kommentarer till dessa. Vissa små justeringar
har också gjorts i huvudavtalet.

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-16

Kommunstyrelsen
forts Ks § 46

2009-68

Som regional kollektivtrafikrnyndighet kommer Västra Götalandsregionen att ha
ansvaret, och därmed beslutsrätten, för kollektivtrafikens utveckling. Dock understryks att utveckling och planering av kollektivtrafiken även fortsättningsvis är en
gemensam angelägenhet, vilket kräver samverkan mellan kommuner, region och
Västtrafik.
Avtalet innehåller i stort samma principer som nu gällande aktieägaravtal, dock
med en del omskrivningar eftersom trafiken är regionens ansvar. Ett särskilt avsnitt i avtalet rör former för samverkan. Även här är principerna väl kända, dock
används nya benämningar såsom samverkansforum på regional respektive delregional nivå. Fristående från avtalet finns ett dokument som närmare beskriver
samverkansformerna. I dokumentet presenteras vilket inflytande och ansvar de
olika parterna har samt hur samverkan kommer att ske. De delregionala forumen
består av representanter från samtliga ingående kommuner samt regionens kollektivtrafiknämnd. Det regionala forumet består av representanter från de delregionala forumen samt regionens kollektivtrafiknämnd.
Trafikförsörjningsprogrammet kommer att utgöra ett viktigt styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Baserat på den regionala målbilden förbereder regionen
ett underlag till Trafikförsörjningsprogram. Underlaget behandlas i det regionala
forumet som i samråd enas kring ett förslag till strategisk inriktning inför regionens beslut om programmet. Regionen fattar beslut om Trafikförsöljningsprogram
vart fjärde år. Under pågående programperiod kommer en årlig remiss till samtliga kommuner att genomföras. Remissperioden planeras så att synpunkter kan beaktas i Västra Götalandsregionens budget- och trafikplaneringsprocess.
Till avtalet hör två bilagor. Bilaga 1 redovisar vad som gäller ifråga om den skatteväxling som principöverenskommelsen förutsätter. För att kompensera regionen
för övertagandet av kostnadsansvaret för kollektivtrafiken görs en skatteväxling
med 43 öre mellan kommunerna och regionen. Bilaga 2 reglerar vad som ska gälla
vid tillköp av trafik eller fårdbevis. Konceptet med gratis resor till personer som är
75 år och äldre är ett tillköp. Därmed ska ett särskilt avtal om 75+ med giltighet
från och med 1 januari 2012 upprättas och ersätta nu gällande avtal för Hjo, Tibro
och Karlsborgs kommun.
Gemensamt undertecknande sker i samband med Västtrafiks årsstämma den 27
maj 2011.

Handling
Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län och
samverkansformer kring kollektivtrafikens utveckling.
Kommunchefens skrivelse 2011-02-21.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammantr.!!desdatum

2011-03-16
Kommunstyrelsen
Ks § 47

2011-102

Deltagande i LONA-projekt - regional samverkan för skyddsvärda
träd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Hjo kommun deltar i LONA-projektet "Regional samverkan för skyddsvärda
träd", samt
medfinansiera projektet med ca 260 tjänstetimmar.
Bakgrund
Sverige har ett internationellt ansvar för grova lövträd. Träden hyser en mängd
arter, lever länge och är viktiga för den kulturhistoriska kopplingen och landskapsbilden. Beståndet av grova lövträd har kraftigt reducerats under åren, vilket
får negativa konsekvenser för såväl biologisk mångfald som kulturvärden.
Länsstyrelsen genomför en inventering av särskilt värdefulla träd i länet. Det finns
god kunskap om förekomsten av grova lövträd och att det finns behov av åtgärder
för att bevara värdena. Hjo kommun är ett av de områden i länet med de högsta
tätheterna av skyddsvärda träd.
Kommunerna har stor påverkan på naturmiljön genom sin planering och förvaltning och har ofta kontakt med kommuninvånare i frågor kring värden och eventuella risker med träd i miljöer där folk rör sig.
Syftet med projektet är att sprida kunskaplinformation om grova träds värde och
behov av skydd och skötsel. Projektet kommer att genomföras under perioden oktober 2011 till september 2014.
Handling
Miljöstrategens skrivelse 2011-02-22.
Delges
Milj ö strategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SammantrMesdatum

2011-03-16

Kommunstyrelsen
Ks § 48

2011-103

Bolagsordning för Bredband Östra Skaraborg AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna fcirslag till bolagsordning för Bredband Östra Skaraborg AB.

Bakgrund
Enligt gällande bolagsordning för Bredband Östra Skaraborg AB skall respektive
ägares kommunfullmäktige godkänna ändringar av bolagsordningen för bolaget.
Hjo kommun äger 25%.
På grund av ny lagstiftning från 2010-01-01 avseende förändringar i konkurrenslagstiftningen (konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet) föreslår styrelsen i
BÖSAB att årsstämman ändrar"§ 3 Verksamheten" i bolagsordningen (ny lydelse
i kursiv stii):
§ 3 Verksamhet
Bolaget har till fciremål för sin verksamhet att bedriva nätverksamhet och genom
tjänsteleverantärer tillhandahålla tjänster för data- och telekommunikation samt
idka annan därmed förenlig verksamhet inom i huvudsakligen Östra Skaraborg
och i synnerhet inom ägarnas kommuner.

Handling
Förslag till bolagsordning för Bredband Östra Skaraborg AB.
Hjo Energis VDs skrivelse 2011-02-24.
Kommunsekreterarens skrivelse 2011-02-25.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SammantrSdesdatum

2011-03-16

Kommunstyrelsen
Ks § 49

2011-78

Barnomsorg på obekväma arbetstider

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att:
utreda hur många som är i behov av barnomsorg på andra tider än de som erbjuds idag,
utreda vilka tider det finns behov av barnomsorg utöver de som erbjuds idag,
utreda alternativa möjligheter att tillhandahålla barnomsorg på obekväma tider samt vilka kostnader detta skulle medföra för kommunen.

Bakgrund
I den nya skollagen (2010:800) som ska tillämpas från och med den 1 juli 2011
anges att kommunen inte har någon skyldighet att erbjuda förskola eller fritidshem under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger (8 kap. 3 §
SL, 14 kap. 8 § SL). Kommunen ska dock enligt lagen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning
som behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt (25 kap. 5 § SL).
Under hösten 2010 gj ordes en enkätundersökning för att undersöka behovet av
barnomsorg på andra tider än de som erbjuds idag, till exempel nattetid eller under
helger. Enkäten skickades ut till samtliga vårdnadshavare som har barnomsorg
och vårdnadsbidrag i Hjo kommun och resultatet av enkäten redovisades på barnoch ungdomsutskottets sammanträde 2010-10-26. Resultatet av enkäten visar att
det finns önskemål om att kommunen ska tillhandahålla barnomsorg på obekväma
tider.
Med anledning av resultatet av enkätundersökningen bör en närmare utredning
göras av hur många som är i behov av barnomsorg på obekväma tider, vilka tider
det finns behov av barnomsorg utöver de som erbjuds idag, vilka möjligheter som
finns att tillhandahålla barnomsorg på obekväma tider samt vilka kostnader det
skulle innebära för kommunen.

Handling
Barn- och utbildningschefens skrivelse 2011-02-10.

Delges
Ks förvaltninglbarn och utbildning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SammantrMesdatum

2011-03-16

Kommunstyrelsen
Ks § 50

2011-87

Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till riktlinj er för
skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg.

Protokollsanteckning
Christer Haagman (Mp) noterar följande till protokollet:
"J ag instämmer i beslutet att godkänna förvaltningens förslag till riktlinj er men
vill framföra att möj ligheten till viss personalförstärkning kvällstid bör övervägas,
åtminstone under en övergångsperiod."

Bakgrund
Socialstyrelsen beslutade den 15 juni 2010 att upphäva gällande föreskrifter om
tvångs och skyddsåtgärder, Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidsvård (SOSFS 1980:87) och Socialstyrelsens allmänna råd om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad (SOSFS 1992:17). Dessa kommer
inte att ersättas av nya föreskrifter och allmänna råd. Bakgrunden till dessa föreskrifters upphävande är att det saknas lagstöd för dess tillämpning.
Socialstyrelsen har natten mellan den 8 och 9 november 2010 utfört en oanmäld
inspektion på Sigghusbergs äldreboende. Syftet har varit att granska om personer på
boendet får sina behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda. Inspektionerna har
begränsats till förhållanden avseende inlåsning och personalbemanning nattetid.
Med anledning av identifierade brister i verksamheten Sigghusberg ska kommunstyrelsen i Hjo Kommun säkerställa att de boende är skyddade mot påtvingat frihetsberövande. Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av ovanstående
ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 1 mars 2011. En av de åtgärder som vård
och omsorg nu vidtagit är att förvaltningen utarbetat ett förslag till riktlinjer för
skydds- och begränsnings åtgärder.

Handling
Förslag till riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder.
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2011-02-16.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-16

Kommunstyrelsen
forts Ks § 50

2011-87

Delges
Ks förvaltning/vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-16
Kommunstyrelsen
Ks §

~l

2010-690

Socialstyrelsens oanmälda inspektion - Redovisning av vidtagna åtgärder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av
inspektionen vid Sigghusbergs äldreboende samt svaret till Socialstyrelsen,
samt
förklara paragrafen omedelbart justerad
Bakgrund
Socialstyrelsen har natten mellan den 8 och 9 november 2010 utfört oanmälda inspektioner på särskilda boenden för personer med demenssjukdom. Syftet har varit att granska om personer på sådana boenden får sina behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda. Inspektionerna har begränsats till förhållanden avseende inlåsning och personalbemanning nattetid.
Inspektioner har slumpmässigt genomförts i 48 kommuner. Mellangården på
Sigghusbergs äldreboende i Hjo kommun är ett av de boenden som inspekterats
under den aktuella natten.
Med anledning av identifierade brister i verksamheten Sigghusberg ska
kommunstyrelsen i Hj o kommun säkerställa att de boende är skyddade mot
påtvingat frihetsberövande. Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av ovanstående ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 1 mars 2011.
Förvaltningen har i en skrivelse sammanfattat vilka åtgärder man vidtagit för att
komma tillrätta med bristerna.
Handling
Redovisning av vidtagna åtgärder, med bilagor
Socialstyrelsens oanmälda inspektion - beslut 2010-12-21.
Delges
Socialstyrelsen

JuS!erande~

U!dragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

21

Sammantradesdatum

2011-03-16
Kommunstyrelsen
Ks § 52

2011-23

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Brådskande ärenden
Datum

Arende

Delegat

2011-02-22

Uppdrag åt kommunchefen att inkomma
med yttrande till Skolinspektionen ang
anmälan om kränkande behandling

KS ordförande

Datum

Arende

Delegat

2011-03-01

Yttrande angående tillstånd till
allmän kameraövervakning

KS ordförande

Beslutsattestanter och ersättare för
verksamhetsområde Miljö och Bygglov 2011-01-01 - 2011-12-31

Kommunchef

Godkännande att använda kommunens
vapen

Kommunchef

Datum

Arende

Delegat

2011-02-23

Utbetalning av driftbidrag för enskilda
vägar

Arbetsingenj ör

7 st parkeringstillstånd rörelsehindrad

Arbetsingenj ör

Allmänna ärenden

2011-03-11

2011-03-15

Samhällsutveckling

2011-03-07

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-16

Kommunstyrelsen
forts Ks § 52

2011-23

Barn- och utbildning

Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2010-11-10

Beslut om anpassad studiegång

Rektor

2011-02-23

Bevilj ande av vårdnadsbidrag

BU-chef

2011-03-08

3 st beslut angående ansökan om modersmålsundervisning i engelska

BU-chef

Avtal med samordningsförbundet
SkövdeHjoTiBorg angående
ungdomscenter

IFO-chef

Avtal med samordningsförbundet
SkövdeHjoTiBorg angående upp startsoch utredningsresurser

IFO-chef

2011-03-14

2011-03-14

Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen februari 2011:
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Att inleda utredning
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Dialogen avslutas
Dödsboanmälan inges
Egna medel, konto öppnas
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL, avslag
Ekonomiskt bistånd insats bevilj as
Faderskapsbekräftelse
Familjehem plac beviljas SoL 4:1 bou
Instvård vårdkostnad vuxna
Introduktionsersättning bevilj as
Kontaktperson/fam omprövning
Kontaktperson/fam bevilj as
Medgivande kontaktperson
Råd och stöd b o u omprövning
Råd och stöd vuxna
Utredning enl11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds med stöd av 11:2
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds

Utdragsbestyrkande

8
1
1
1
2
1
138
8
6
2
1
2
1
1
1
2
1
1
15
1
5
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Sammanträdesdatum

2011-03-16
Kommunstyrelsen

forts Ks § 52

2011-23

Vuxna öppenvård missbruk SoL
Överklagat beslut omprövas ej, överlämnad till rätt
Övriga kostnader

3
1
1

Vård och omsorg
Delegationsbeslut februari 2011 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4400
4700
5000
5100
5500
6200
6400
6700
6800

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtj änst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, servicetjänst
Dagverksamhet, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Ledsagarservice SoL, bifall
Kontaktperson 9 § 4 LSS, bifall
Korttidsvistelse 9 § 6 LSS, bifall
Dagcenter 9 § 10 LSS, bifall
LSS-korttidstillsyn
Avgiftsbeslut

Utskotten
Allmänna utskottet 2011-03-02.
Bam- och ungdomsutskottet 2011-02-23.
Omvårdnadsutskottet 2011-02-23
Tekniska utskottet 2011-02-21.

Utdragsbestyrkande
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3
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3
1

7
1
5
1
1
1
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Sammanträdesdatum

2011-03-16
Kommunstyrelsen
Ks § 53

Anmälningsärenden
1.

Skrivelse 2011-03-03 från Hans Althaus ang vindkraftsetablering i Hjo kommun samt kommunalrådets svar (2010-734).

2.

Kommumevisionen: Stiftelser förvaltade av Hjo kommun - granskning räkensksåret 2009 (2011-142).

Utdragsbestyrkande

