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Samrnanträdesdatum

2011-04-13
Kommunstyrelsen
P"IS"," Ud

Stadshuset, kl 13.15 - 17.45 (ajournering 15.00-15.15)

Beslutall<1e

ledamöter

T,anstgOrailde ers<'lttare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Anna Johansson (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Rune Larsson (M), §§ 54 - 77,79 - 81
Britt-Marie Sjöberg (C), §§ 54 - 70
Benkt-Eric Lindh (Fp)
Petter Jönsson (Fp), §§ 54 - 65
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S), §§ 54 - 67
Bodil Hedin (S)
Liselotte Karlsson (S)
Christer Haagman (Mp)

Marie Lindberg-Andersson (S) för Annelie Nilsson
(S)
Merja Wester (S) för Claes Hagström (S)
Kerstin Strandbergh (M) för Jaan Kello (M), §§ 54 -

77,79 - 81
Gert Franzen (C) för Britt-Marie Sjöberg (C), §§ 71

- 81
Marie Knutsson (Kd) för Petter Jönsson (Fp), §§ 66
- 81
Fredrik Bellino (Y) för Pierre Ryden (S), §§ 68 - 81
Anna-Karin Fredrikson (Mp) för Rune Larsson (M),

§ 78

Övriga deltagande

Se sida 2

Utses all justera

Pierre R yden (S) §§ 54 - 67 och Bodil Hedin (S) §§ 68 - 81

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2011-04- 26

Underskrifter
Paragrafer

Sekre terare

... E~.. ~
....... ........................ .
'

54- 81

Edvin E

Ordförande

Justerare

. . :. . . . ........................:... . .........................C>..9.&.tt~&~
. . . .... .
(§§
81)

Pierre Ryden (§§ 54 -

7)

Bodil Hedin

68 -

ANSLAG/BEVIS
Pr

Organ

Kommunstyrelsen

Sanvnanträdesdatum

2011-04-13

Da tum för

anslags uppsättande
Förvarin gsplats
för protokollet

Underskrift

OIlel ar justerat. Justeringen har ~lIkännagivits genom anslag.

Datum för

Lv
\tUm1J&.. .h. . . ............. ........... .

r~~~~~"M 'f'li
Christina Grahn

anslags nedtagande

2011-05-1 8
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Sammantradesdatum

2011-04-13
Kommunstyrelsen
Övriga deltagande

Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare, §§ 54 - 67
Anna-Karin Fredrikson (Mp), ej tjänstgörande ersättare, §§ 54 -77,79 - 81
Gert Franzen (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 54 - 70
Marie Knutsson (Kd), ej tj änstgörande ersättare, § § 54 - 65
Birgitta Georgii, facklig representant Kommunal
Per-OlofWestlin, VD AB Hjo Stadshus, § 55
Håkan Karlsson, VD Hjo Energi AB, § 55
Ann-Charlotte Josefsson, budget- och redovisningsansvarig, § 55
Thomas Gustafsson, servicechef, § 55
Håkan Karlsson, arbetsingenjör, § 55
Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt, § 55
Per-Åke Johansson, miljöstrateg, § 55
Per Johansson, personalchef, § 55
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 55
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Uldragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 54

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
beredningsärendet måluppf61jning per 31 mars 2011 tillkommer,
beredningsärendet budgetuppf61jning per 31 mars 2011 tillkommer, samt
i övrigt godkänna dagordningen.

Justerandes signatur

./

Uldragsbeslyrkande
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Sammanlrädesdatum

2011-04-13

Kommunstyl'elsen

Ks § 55
Föredragningar
Årsredovisning 2010 för Hjo kommuns bolag
VD AB Hjo Stadshus Per-Olof Westlin, VD Hjo Energi AB Håkan Karlsson
Årsredovisning 2010 får Hjo kommun
Budget- och redovisnings ansvarig Ann-Charlotte Josefsson
Ombudgetering av investeringsmedel från 2010 till 2011
Budget- och redovisningsansvarig Ann-Charlotte Josefsson, servicechefThomas
Gustafsson, arbetsingenjör Håkan Karlsson
Samfinansiering av projektering och byggnation av Ge-väg utmed väg nr 2879
mellan Hjo och Bengtstorp, samt bidrag till Vägsamfålligheten Bruket - Norra
Fågelås får upprustning av väg 26 456
Arbetsingenjör Håkan Karlsson
Detaljplan för del av fastigheten Klammern 1
Stadsarkitekt Camilla Ehrenflod
Ny plan- och bygglovtaxa
Miljöstrateg Per-Alw Johansson
Yttrande till Arbetsmiljöverket över krav vid eventuellt föreläggande
Personalchef Per Johansson
Budgetuppföljning per 31 mars 2011
EkonomichefJörgen Hansson
Måluppföljning per 31 mars 2011
KommunchefAlf-Göran Waldenvik

Justerandes signatur

Uldragsbeslyrkande
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Sammanlrädesdatum

2011-04-13

Kommuustyrelsen
Ks § 56

2011-219

Måluppföljning per 31 mars 2011
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna måluppföljningen
per 31 mars 2011.

Bakgrund
Förvaltningen har inkommit med måluppföljning per 31 mars 2011.

Handling
Måluppföljning per 31 mars 2011.

J""","d'~

Uldragsbeslyrkande
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Sammantrtldesdatum

2011-04-13
Kommunstyreiseu
Ks § 57

2011-219

Budgetuppföljning per 31 mars 2011
Kommuustyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder med anledning av underskottet inom berörda verksamhetsområden.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att föreslå kommunfullmäktige att godkäuna
budgetuppföljning per 31 mars 2011.
Bakgrund
Ekonomienbeten har inkommit med budgetuppföljning per 31 mars 2011.
Handling
Ekonomienbetens budgetuppföljningjanuari - mars 2011.
Delges
Ks förvaltning/ekonomi

Uldragsbeslyrkande
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Sammanlrädesdalum

2011-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 58

2011-130

Introduktionsprogram i gymnasieskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
de fem introduktionsprogrammen preparandautbildning, yrkesintroduktion,
individuellt alternativ, programinriktat individuellt val och språkintroduktion
erbjuds fr.o.m. hösten 2011,
erbjudande av, samt antagning till, preparandautbildning, individuellt val och
språkintroduktion hanteras av gymnasieutbildningen, samt
erbjudande av, samt antagning till, yrkesintroduktion och programinriktat individuellt val hanteras gemensamt av gymnasieutbildningen och berörd utbildningsanordnare i annan kommun.

Yrkande
Petter Jönsson (Fp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
de fem introduktionsprogrannnen preparandautbildning, yrkesintroduktion,
individuellt alternativ, programinriktat individuellt val och språkintroduktion
erbjuds fr.o.m. hösten 2011,
erbjudande av, samt antagning till, preparandautbildning, individuellt val och
språkintroduktion hanteras av gymnasieutbildningen, samt
erbjudande av, samt antagning till, yrkesintroduktion och programinriktat individuellt val hanteras gemensamt av gymnasieutbildningen och berörd utbildningsanordnare i annan kommun.

Bakgrund
I den nya skollagen (SFS 2010:800, gäller verksamheter med start från 2011-0701) är det nuvarande individuella programmet avskaffat och ersätts i nya gymnasieskolan av fem introduktionsprogram for de elever som inte är behöriga till de
nationella programmen. De fem introduktionsprogrammen är preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ
och språkintroduktion. De införs samtidigt som den nya gymnasieskolan börjar
gälla, alltså hösten 2011. Introduktionsprogrammen ska underlätta för elever att
bli behöriga till utbildning inom ett nationellt program, förbereda för arbetsmarknaden eller annan utbildning.

Utdragsbeslyrkande
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SammanlrMesdatum

2011-04-13

Komrnuustyrelseu
forts Ks § 58

2011-130

Elevens hemkommun ansvarar får att alla ungdomar i hemkommunen som uppfyller behörighetsvillkoren till respektive introduktionsprogram erbjuds preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.
Kommunen ansvarar även får att vissa ungdomar som inte uppfyller behörighetskraven till introduktionsprogrammen ändå erbjuds sådan utbildning. Dit hör elever
från grundsärskolan som önskar gå yrkesintroduktion eller individuellt alternativ i
gymnasieskolan.
Hemkommunen behöver inte alltid själv anordna introduktionsprogram. När det
gäller utbildningar som anordnas får en grupp elever kan kommunen sluta samverkansavtal med en annan kommun eller ett landsting. När det gäller utbildningar
som är utformade får enskilda elever kan en kommun fullgöra sitt ansvar genom
att åta sig att stå för kostnaderna får en utbildning som eleven får i en annan
kommun eller ett landsting.
Ärendet har beretts i barn- och ungdomsutskottet 2011-03-23.

Handling
Rektor får vuxenutbildningens skrivelse 2011-03-11.
Barn- och utbildningschefens skrivelse 2011-03-11.

Delges
Ks fårvaltning/barn och utbildning

Justerandes signat r

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdalum

2011-04-13
Kommunstyrelsen

Ks § 59

2011-9

Svar på motion angående barnomsorg på obekväma arbetstider
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Yrkande
Liselotte Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att anse motionen besvarad.
Bakgrund

Liselotte Karlsson (S) har 2011-01-10 inkommit med motion till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-07, § 87, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Ärendet har beretts i bam- och ungdomsutskottet 2011-03-23.
Handliug

Motion 2011-01-10 fi"ån Liselotte Karlsson (S).
Bam- och ungdomsutskottets ordförandes skrivelse 2011-03-09.

Utdragsbeslyrkande

Justerandes signatur
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Sammanlrädesdalum

2011-04-13

Kommunstyrelsen

Ks § 60

2009-178

Revidering av skolskjutsreglemente
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna fOrvaltningens förslag till revideringar av skolskjutsreglemente, att gälla fr.o.m. 2011-07-01.
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2009-04-27, § 39, skolskjutsreglemente för Hjo komun. I skolskjutsreglementet fastslås närmare bestämmelser om vilka skyldigheter
kommunen har att anordna skolskjuts, fårdvägslängder, samt hur och av vem beslut om skolskjuts fattas.
SkolsIgutsreglementet har reviderats för att bättre anpassas till den nya skollagen
(2010:800) som ska börja tillämpas på utbildningar och annan verksamhet från
och med den 1 juli 2011.
Förvaltningens fOrslag till revideringar är inskrivet i bifogat förslag till skolskjutsreglemente (tidigare lydelse i geasmslnlkea text och ny lydelse i kursiv stil).
Ärendet har beretts i barn- och ungdomsutskottet 2011-03-23.
Handling

Förslag till reviderat skolskjutsreglemente.
Barn- och utbildningschefens skrivelse 2011-03-10.

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdalum

2011-04-13
Kommunstyrelsen

Ks § 61

2009-437

Beslut om antagande för detaljplan Svebråta 1:7
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan Svebråta 1:7.
Bakgrund

Anette Olsson, ordförande i Svebråta Samfällighetsförening, inkom 2009-09-14
till Camilla Ehrenflod med muntlig önskan om att ändra detaljplan Svebråta 1:7.
Syftet med ändringen var i huvudsak att öka byggrätten inom områdets fastigheter
från dagens 80+20 till 110+30 m 2 . Inom området gäller detaljplan (byggnadsplan)
för fritidsbebyggelse på Svebråta 1:7 m fl från 1979.
Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2011-01-11 - 2011-01-31. Ärendet har behandlats med s.k. enkelt planförfarande, vilket innebär att någon formell
utställning inte kommer att anordnas.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2011-03-21.
Handling

Planbeskrivning.
Plankarta.
Sanrrådsredogörelse.
Stadsarkitektens skrivelse 2011-03-14.
Delges

Ks förvaltning/plan och mät

J~.

Justerandes SjgnatU

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-04-13

Kommuustyrelseu
Ks § 62

2010-448

Beslut om antagande för detaljplan Smedskogen 2:1

Kommunstyrelseus beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta ändring av detaljplan för Smedskogen 2: l.

Bakgrund
Olle Forseland, ordförande Stationsområdets Samhällighetsförening, inkom våren
2010 till P1an- och mätenheten med en önskan om ändring av detaljplan Smedskogen 2: 1. Syftet med ändringen av planen avsåg ge ökad byggrätt inom området,
från dagens 80+20 till 110+30 m 2 • Inom området gäller detaljplan (byggnadsplan)
från 1979.
Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2011-01-11 - 2011-01-31. Ärendet har behandlats med s.k. enkelt planförfarande, vilket innebär att någon formell
utställning inte kommer att anordnas.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2011-03-21.

Handling
Planbeskrivning.
Plankarta.
Samrådsredogörelse.
Stadsarkitektens skrivelse 2011-03-14.

Delges
Ks förvaltning/plan och mät

Utdragsbestyrkande
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2011-04-13
Kommunstyrelsen

Ks § 63

2010-039

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Klammern 1
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan får del av fastigheten Klammern l.
Yrkallde
Lars Glad (M) och Pierre Ryden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta
detaljplan för del av fastigheten Klammern l.
Protokollsanteckning
Christer Haagman (Mp) noterar tiII protokollet att denne inte deltar i beslutet:
"Jag deltar inte i beslutet, dels på grund av att jag inte fått ta del av beslutsunderlaget förrän ett par dagar innan styrelsemötet och dels på grund av att jag anser att
en ny detaljplan av detta slag, med syfte att uppfåra en högst 8 meter hög varuhall
med en Il meter hög skylt, inte ska tas av kommunstyrelsen genom enkelt planförfarande. "
Bakgrund

Livsmedelskedjan Netto har efterfrågat mark får att kunna uppfåra en varuhaII.
Matkedj an har fört fårhandlingar med ägaren till fastigheten Klammern l om att
förvärva del av fastigheten. Båda parter har inkommit med en muntlig begäran om
planändring.
GäIIande planer får området är faststäIIda 1964 samt 2004. Enligt gäIIande planer
är fastigheten avsedd får industriändamål. För att möjliggöra projektet har kommunstyrelsens allmänna utskott beslutat utarbeta ny detaljplan får den berörda delen av fastigheten.
Detaljplanen berör en begränsad sakägarkrets, är förenlig med översiktsplanen
och bedöms inte vara av principieII betydelse. Planärendet handläggs därför med
s.k. enkelt planfårfarande.
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2011-03-10 tiII och med
2011-03-23. För inkomna synpunkter redogörs i planfårfattarnas samrådsredogörelse med utlåtande.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2011-04-12.

Uldragsbeslyrkande

Justerandes 5i g n a &..

~

~

tlHJO

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14

Sammanträdesdalum

2011-04-13

Kommuustyrelsen
forts Ks § 63

2010-039

Handling
Plankarta.
Planbeskrivning.
Samrådsredogörelse med utlåtande.
Miljöstrategens skrivelse 2011-04-11.
Delges
Ks förvaltning/plan och mät

Justerandes signatur

Utdragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 64

2011-053

Beslut om samfinansiering av projektering och byggnation av Geväg utmed väg nr 2879 mellan Hjo och Bengtstorp

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till budgetberedningen för vidare handläggning.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till budgetberedningen för vidare handläggning.

Bakgrund
I den antagna infrastrukturplanen för Västra Götaland 2010-2021 gör Västra Götalandregionen en särskild satsning med regionala utvecklingsrnedel, totalt 37 miljoner kr, till en utbyggnad av cykelbanor längs regionalt/statligt vägnät. Västra
Götalandsregionens satsning förutsätter medfinansiering från kommunerna med
50 %. Trafikverket och Västra Götalandsregionen har arbetat fram en överenskommelse om hur arbetet ska läggas upp regionalt. Medlen kommer att fördelade
över perioden 2011 - 2013.
Kommunerna erbjuds att senast den 18 april inkomma med ansökan till Trafikverket om finansiering av lämpliga GC-vägar.
Vid en inventering av lämpliga sträckor utmed det statliga vägnätet inom Hjo
kommun har väg 2879 mellan Hjo tätort och Bengtstorp tagits fram som prioriterad för utbyggnad med GC-väg. Arbetet med planläggning av området kring
Mullsjön har gjort att antalet året runt boende har ökat och troligtvis kommer att
öka i framtiden. Utmed sträckan ligger rekreationsområdet Högaliden och Varpets
badplats. En GC-väg utmed sträckan skulle avsevärt öka säkerheten för cyklister
och gångare och främja trafiksäkerheten. Sträckan har en hög potential för skoloch arbetspendling med cykel, vilket är prioriterat skäl i anvisningarna från Trafikverket.
Den totala sträckan mellan rondellen vid v 194 och Bengstorp är 4,6 km och beräknas kosta ca 5 miljoner kronor. Med en samfinansiering där Hjo kommun bidrar med 50 % av kostnaden innebär det att kommunens del uppgår till 2,5 miljoner kronor.

Utdragsbestyrkande
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Sammantrtldesdatum

2011-04-13
Kommuustyrelseu
forts Ks § 64

2011-053

Sträckan kan delas upp i två etapper, dels Hjo - Högaliden längd 3,5 km och Högaliden - Bengtstorp längd 1,1 km. Detta möjliggör att även utförandet skulle
kunna delas på två år, 2012 och 2013, vilket även fördelar Hjo kommuns ekonomiska åtagande över två år.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2011-03-21.
Handling
Trafikverkets skrivelse 2011-01-28.
Karta.
Arbetsingenjörens skrivelse 2011-03-21.
Delges
Budgetberedningen
Ks ordförande
Arbetsingenjör

Utdragsbeslyrkande
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Sammantradesdatum

2011-04-13
Kommunstyrelsen
Ks § 65

2011-071

Beslut om bidrag till Vägsamfälligheten Bruket - Norra Fågelås för
upprustning av väg 26 456
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare
handläggning.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) och Bodil Hedin (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning.
Bakgrund
Vägsamfålligheten Bruket - Norra Fågelås ansvarar som väghållare fdr gamla
landsvägen mellan Norra Fågelås kyrka och Hjo tätort (Hagen).
För detta erhåller vägsamfälligheten ett årligt statsbidrag som för 2010 uppgick
till 23 160 kr. Utöver detta erhåller vägsamfälligheten ett kommunalt driftsbidrag
som 2010 uppgick tillS 964 kr.
Vägen är nu i ett sådant skick att en större upprustning bör ske. Vägsamfälligheten
har tagit in anbud på arbeten som omfattar ny beläggning, dikesrensning, utfyllning och rätning av kurva. Arbetena beräknas kosta ca 2 131 000 kr.
Vägsamfälligheten har efter kontakter med Trafikverket fått ett förhandsbesked
om ett särskilt driftbidrag på 1 598000 kr, vilket motsvarar 75 % av den totala
kostnaden. Vägsamfälligheten ansöker nu om ett investeringsbidrag på
533 000 kr från Hjo kommun, vilket motsvarar 25 % av den totala kostnaden.
Om inte Vägsamfålligheten bevilj as ett kommunalt bidrag fdr upprustningen av
vägen kommer denna enligt inkommen skrivelse att stängas för allmän trafik.
Vägen bedöms ha ett stort allmänvärde för Hjo kommun. Under sommaren har
enligt uppgift en trafikintensitet på 600 fordon per dygn uppmäts. Detta påvisar att
vägen till stor del nyttjas som genomfartsväg av både boende i Hjo och turister
som besöker Hjo.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2011-03-21.

Utdragsbestyrkande
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Sammantrtldesdalum

2011-04-13

Kommunstyrelsen

forts Ks § 65

2011-071

Handling

Ansökan om investeringsbidrag för väg nr 26 456, Hjo - Norra Fågelås kyrka.
Arbetsingenjörens skrivelse 2011-03-14
Delges

Arbetsingenjör
Ks ordförande

Justerandes Signat:___
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Sammantrtldesdatum

2011-04-13
Kommunstyrelsen

Ks § 66

2011-111

Ny plan- och bygglovtaxa
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen (SFS 2011:900) - nuvarande
11 kap. 5 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) - anta bilagda taxa fOr prövning enligt plan- och bygglagen att gälla från och med 2011-05-02, samt
ange justeringsfaktor n=0,8 enligt Sveriges Kommuner och Landstings förslag.
Bakgrund

Översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya plan- och bygglagen
(PBL) som träder i kraft den 2 maj 2011.
Taxeförslaget har utarbetats av Sveriges kommuner och Landstings (SKL) avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad och fOljer till stor del den taxa som togs
fram av Svenska KommunfOrbundet 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 en planavgift för att täcka kostnader för 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.
Ärendet har tidigare beretts i allmänna utskottet 2011-03-02 och i bygg lovnämnden 2011-02-22.
Kommunstyrelsen beslutade KS § 44/2011-03-16 att föreslå kommunfullmäktige
att anta taxeförslaget.
Kommunfullmäktige beslutade KF § 113/2011-04-04 alt återremittera ärendet till
förvaltningen fOr fortsatt handläggning.

1\

Utdragsbeslyrkande
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Sammanlrädesdatum

2011-04-13
Kommunstyrelsen

forts Ks § 66

2011-111

Förvaltningen har utarbetat ett nytt förslag till taxa för PBL-ärenden för den del
som berör planverksamheten.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2011-04-12.
Handling

Förslag till plan- och bygglovtaxa 2011-04-06.
Bygglovhandläggarens tjänsteskrivelse 2011-02-15.
Bygglovsnämnden § 13111.
Miljöstrategens skrivelse 2011-04-05.

Uldragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdalum

2011-04-13
Kommunstyreiseu
Ks § 67

2010-821

Årsredovisning 2010 för Hjo kommun

Kommunstyrelseus beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
fastställa årets resultat, samt
i övrigt fastställa Hjo kommuns årsredovisning för 2010.
Yrkallde

Pierre Ryden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar avslå förvaltningens förslag
till årsredovisning 2010 för Hjo kommun.
Beslutsgållg

Ordföranden ställer Pierre R ydens förslag mot förvaltningens förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
fastställa årets resultat, samt
i övrigt fastställa Hjo kommuns årsredovisning för 2010.
Protokollsallteckuing

Christer Haagman (Mp) noterar till protokollet att denne inte deltar i beslutet:
"Jag deltar inte i beslutet på grund av att jag inte fått redovisningen förrän ett par
dagar innan styrelsemötet och därför inte hunnit läsa hela materialet."
Bakgrund
Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2010 för Hjo kommun.
Handling
Årsredovisning 2010.
Hjo Stadshus AB årsredovisning 2010.
Hjo Energi AB årsredovisning 2010.
Hjo Energi Elhandel AB årsredovisning 2010.
AB Hjo Småindustrier årsredovisning 2010.

Uldragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

2011-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 68

2011-169

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2011
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan
för 2011.

Bakgrund
Enligt kommunens handbok för intern kontroll ska nämnden årligen ta fram en
internkontrollplan. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för
kommunstyrelsens samtliga verksamhetsområden. Internkontrollerna ska genomföras
under 2011.
När samtliga kontroller genomförts sammanställer förvaltningen resultatet av kontrollerna och presenterar vilka förbättringsåtgärder som har genomförts med anledning av resultatet, eller som bör genomföras med anledning av resultatet. Syftet
med internkontrollen är att öka kvaliteten och säkerheten samt få en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-03-29.

Handling
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2011.
Utredningssekreterarens skrivelse 2011-03-23.

Delges
Utsedda kontrollanter

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdalum

2011-04-13

Kommuustyrelsen
Ks § 69

2011-170

Redovisning av inte slutberedda motioner

Kommnnstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fdreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen
till handlingarna.

Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 35 redovisas de motioner som ännu
inte är slutberedda.
Ärendet har beretts i allmämm utskottet 2011-03-29.

Handling
Kommunsekreterarens skrivelse 2011-03-23.

1\ /

Uldragsbestyrkande
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Sammanlrädesdatum

2011-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 70

2010-417

Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor, samt
regler för flaggning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
anta förvaltningens förslag till riktlinj er får representation, uppvaktning och
minnesgåvor, samt regler för flaggning, samt
bifalla Liselotte Karlssons ändringsyrkande.

Yrkanden
Liselotte Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att stryka följande text
under underrubriken 'Alkoholhaltiga drycker':
För intern represeHtatioH gäller i llriHcill alkoholfrihet. Extern representatioH aH
llassas till gästerna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade § 118/10 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till riktlinjer för gratifikationer, uppvaktningar, minnesgåvor och begravnmgar.
Alla dessa delar finns riktlinjer uppdragna för i förslaget till styrdokumentet som
heter 'riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor, samt regler för
flaggning. Detta ska ersätta riktlinjer för gratifikationer, uppvaktningar, minnesgåvor och begravningar Kf § 93/85, samt policy för representation och representativ offentlighet KF § 4102.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-03-29.

Handling
Förslag till riktliner för representation, uppvaktning och minnesgåvor, samt regler
för flaggning.
Kommunsekreterarens skrivelse 2011-03-15.

fl ,
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Sammanlradesdatum

2011-04-13
Kommunstyrelsen

forts Ks § 70

2010-417

Delges

Kommunchef
Bam- och utbildningschef
Samhällsutvecklingschef
Vård- och omsorgschef
Ks förvaltning/kansli
Ks förvaltning/ekonomi
Ks förvaltning/personal
Ks förvaltning/information
Ks förvaltning/växeln
Ks förvaltning/kultur och fritid
VD i kommunala bolagen
Ordförande i kommunfullmäktige
Ordförande i bygglovsnämnden
Ordförande i tekniska utskottet
Ordförande i bam- och ungdomsutskottet
Ordförande i allmänna utskottet
Ordförande i omvårdnadsutskottet

Justerandes signatur l \ /

'1>1~

Utdragsbestyrkende
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Sammantradesdatum

2011-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 71

2011-144

Folkhälsorådets organisation

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till organisation för folkhälsorådet för mandatperioden 2011 - 2014.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade § 157/06 att folkhälsorådet skulle utgöras av, bland
annat, 1 ledamot från bam- och ungdomsnämnden, 1 ledamot från omvårdnadsnämnden och 1 ledamot från miljö- och byggnadsnämnden. Efter omorganisation
av Hjo kommun, där omvårdnadsnämnden och bam- och ungdomsnämnden tagits
bort, och miljö- och byggnadsnämnden blivit en bygglovsnärnnd, är folkhälsorådets organisation i behov av revidering. Dessutom har ett ömsesidigt intresse för
att integrera folktandvården i folkhälsorådet uttryckts. För att anpassa folkhälsorådets organisation föreslår förvaltningen vissa ändringar (tidigare lydelse i äwfstruken text, ny lydelse i kursiv stil).
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-03-29.

Handling
Kommunsekreterarens skrivelse 2011-02-09.
Folkhälsorådet § 1/11.

Delges
Folkhälsorådet
Folkhälsoplaneraren
Kommunchef

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

2011-04-13
Kommunstyrelsen
Ks § 72

2011-173

Ombudgetering av investeringsmedel från 2010 till 2011
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till ombudgetering från 2010 till 2011.
Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt verksamheternas begäran om
ombudgetering av investeringsmedel från 2010 till 2011. Totalt har kommunen
pågående projekt över årsskiftet 2010/2011 för ett budgeterat belopp om 24,3
mkr. I dessa projekt fiuns nedlagda kostnader fram till årsskiftet på totalt 17,6
mkr. Netto överskottet på 6,7 mkr önskas ombudgeterat till år 20 Il.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-03-29.
Handling
Ekonomienhetens skrivelse 2011-03-23 och sammanställningar av de aktuella investeringsprojekten.

JUSlerand.es Signatu~.
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$ammanträdesdatum

2011-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 73

2011-141

Patientsäkerhetsberättelse 2010

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens patientsäkerhetsberättelse
för 2010.

Bakgrund
Den l januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659) att gälla. Enligt lagen skall vårdgivaren varje år redovisa en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur värdgivaren arbetat med patientsäkerhet föregäende är. Förvaltningen har
upprättat ett förslag till patientsäkerhetsberättelse.
Ärendet har beretts i omvärdnadsutskottet 2011-03-23.

Handling
Patientsäkerhetsberättelse 2010.
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas skrivelse 2011-03-15.

Delges
Ks förvaltning/värd och omsorg

J"
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Justerandes Sig~.a:qr"'
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Sammanträdesdatum

2011-04-13

Kommunstyrelsen

Ks § 74

2011-121

Tillsynsplan för strandskyddade områden i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till budgetberedningen för vidare handläggning.
Bakgrund

När det gäller strandskyddet har kommunen, enligt huvudregeln, huvudansvaret
för den operativa tillsynen. Länsstyrelsen ansvarar endast för den operativa tillsyn
som behövs i fråga om verksamheter och åtgärder som kommer att dispensprövas
av länsstyrelsen.
Av förordningen om tillsyn enligt Miljöbalken (1998:900) framgår i 7 § att en
myndighet som tilldelats operativa tillsynsuppgifter ska för tillsynsarbetet avsätta
resurser som i tillräcklig grad motsvarar behovet av tillsyn enligt Miljöbalken.
Den kommunala nämnd som utövar den operativa tillsynen är den nämnd som ska
fatta beslut om behovsutredning och tillsynsplan. Nämnden ska avsätta resurser
som i rimlig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med tillräcklig
kompetens för tillsynsarbetet.
Hjo kommun har ansvaret fOr den operativa tillsynen av strandskyddsområdena
inom kommunen. Bygglovsnämnden har som myndighetsnämnd upprättat en behovsutredning samt en tillsynsplan avseende kommunens tillsyn av strandskyddet.
Handling

Behovsutredning för bygglovskontoret med anledning av tillsyn av strandskydd.
Förslag till tillsynsplan 2011 för strandskyddade områden inom Hjo kommun.
Bygglovsnämnden § 15111.
Delges

Budgetberedningen
Bygglovsnämnden
Bygglovskontoret
Kommunchef

Justerandes signatur-

Utdragsbestyrkande
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SammantrMesdalum

2011-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 75

2011-121

Behovsutredning för strandskyddade områden inom Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till budgetberedningen för vidare handläggning.

Bakgrund
Bygglovskontoret har inkommit med en behovsutredning med anledning av tillsyn
av strandskyddade områden inom Hjo kommun.

Handling
Behovsutredning för bygglovskontoret med anledning av tillsyn av strandskydd.
Bygglovsnämnden § 15/11.

Delges
Budgetberedningen
Bygglovsnämnden
Bygglovskontoret
Kommunchef

Justerandes signatur
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Sammanträdesdalum

2011-04-13
Kommunstyrelsen
Ks § 76

2011-176

Behovsutredning för bygglovskontoret

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till budgetberedningen fOr vidare handläggning.
Bakgrund
En ny plan- och bygglag har beslutats av riksdagen och börjar gälla från och med
maj månad 2011. Förändringarna är stora för bland annat bygglovhanteringen.
Krav ställs i den nya lagen om hanteringen av bygglovärenden som kommer att
medfOra mer arbete och förändrade rutiner vad gäller bygglov .
Enligt 12 kap 7 § i den nya Plan- och bygglagen (2010:900) ska byggnadsnämnden ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång
till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att
nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.
Handling
Bygglovschefens skrivelse 2011-03-14.
Bygglovsnämnden § 27111.
Delges
Budgetberedningen
Bygglovsnämnden
Bygglovskontoret
Kommunchef

Justerandes Signa~Ur
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Sammanträdesdatum

2011-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 77

2009-264

Yttrande till arbetsmiljöverket över krav vid eventuellt föreläggande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens yttrande till Arbetsmiljöverket.

Bakgrund
Arbetsmiljöverket genomförde 2009-05-27 en inspektion i Hjo kommun, vilken
resulterade i ett inspektionsrneddelande (2009111113). Inspektionen genomfördes
inom ramen för Arbetsmiljöverkets planerade tillsyn. Syftet med inspektionen var
att fä kännedom om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är organiserat i Hjo
kommnn. Resultatet av inspektionen medförde krav på åtgärder, vilka kommunstyrelsen har redovisat till Arbetsmiljöverket. Svar inlämnades den 9 oktober 2009
samt 19 maj 2010. Arbetsmiljöverket har genomfört uppföljning den 2 mars 2010,
samt under januari och februari 2011.
Vid dessa uppföljningar har det visat sig att vissa brister finns kvar. Med anledning av dessa brister överväger Arbetsmiljöverket att besluta om ett föreläggande
mot Hjo kommun.
Enligt § 17 förvaltningslagen har Hjo kommun möjlighet att yttra sig över de krav
som kan komma att ställas vid ett sådant föreläggande.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-04-13.

Handling
Arbetsmiljöverkets underrättelse 2011-03-10.
Personalchefens skrivelse 2011-03-23.

Delges
Arbetsmiljöverket
Personalchef

Justerandes signatur
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Sammantr::ldesdatum

2011-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 78

2011-199

Yttrande angående laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2011-03-07, § 107, remiss från länsstyrelsen gällande ansökan
om miljöfarlig verksamhet, gruppstation för vindkraftverk väster om
Norra Fågelås
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande.
Jäv

Rune Larsson (M) och Kerstin Strandbergh (M) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 107/11 att tillstyrka etableringen av vindkraftparken på Hökensås i Norra Fågelås i Hjo kommun.
Beslutet har överklagats genom laglighetsprövning till förvaltningsrätten. De två
överklagandena menar att beslutet inte tillkommit i laga ordning på grund av jäv.
Yttrande angående de båda överklaganden ska vara förvaltningsrätten tillhanda
senast 2011-04-28.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-04-13.
Handling
Begäran om yttrande från förvaltningsrätten i Jönköping
Kommunsekreterarens skrivelse 2011-04-08
Delges
Förvaltningsrätten i Jönköping

Justerandes signatur
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Sammanlrädesdatum

2011-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 79

2011-195

Årsredovisning 2010 för kollektivtrafiknämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2010 för kollektivtrafiknänmden.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att påpeka att målet om att bibehålla kollektivtrafiken i minst nuvarande omfattning enligt kommunstyrelsen i Hjo kommun inte
uppnåtts på ett tillfredsställande sätt.

Bakgrund
Kollektivtrafikenheten har upprättat förslag till årsredovisning 2010.

Handling
Kollektivtrafiknärnnden § 4/11, samt förslag till årsredovisning 2010.

Delges
Kollektivtrafiknämnden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-04-l3

Kommunstyrelsen
Ks § 80

2011-23

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.
Allmänna ärenden

Datum
2011-03-22

Delegat
Beslutsattestanter och ersättare får
verksamhetsområde Teknisk service
2011-01-01-2011-12-31

Kommunchef

Avslag på begäran om utlämnande av
personuppgifter

Kommunchef

Datum

Ärende

Delegat

2011-04-07

Avtal gällande skolskjutsar i Hjo
kommun

SU-chef

2011-03-31

Samhällsutveckling

Ba1'll- och utbildning

Delegationsbeslut skola/barnomsorg:

Justerandes signatur

t

Datum

Ärende

Delegat

2010-12-l3

Beslut om skolskjuts p g a funktionshinder

BU-chef

2011-03-22

Uppsägning av lokal

BU-chef

2011-03-14

Avtal med samordningsförbundet
SkövdeHjoTiBorg angående upp startsoch utredningsresurser

IFO-chef

Utdragsbeslyrkande
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Sammantradesdatum

2011-04-13

Kommuustyrelseu
forts Ks § 80

2011-23

Delegationsbeslut individ- ochjamiljeomsorgen mars 2011:
Att inleda utredning enligt II kap 1 § SoL ek
Barn och ungdom öppenvård SoL
Dialogen beviljas
Dialogen bevilj as efter omprövning
Dom, ej bifall överklagan
Egna medel, konto öppnas
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Faderskapsbekräftelse
Familjehem plac beviljas SoL 4:1 bou
Instvård vårdkostnad vuxna
Introduktionsersättning bevilj as
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 el 2 § SoL avslutas utan åtgärd
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds

10
1
1
3
2
I
148
8
11
4
1
2
I

7
I

3

Vård och omsorg

Delegationsbeslut mars 2011 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
3501
4000
4300
4302
4400
4500
4600
5000
5100
5101
6000
6100
6200
6400
6410
6700
6800
7600

Justerandes Signatr

'v

bti~'

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Bostadsanpassningsbidrag, delavslag
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Särskilt boende, avslag
Trygghetslarm, servicetj änst
Trygghetslarm, bifall
Närståendestöd
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats, delavslag
Personlig ass 9 § 2 LSS, bifall
Ledsagarserv 9 § 3 LSS, bifall
Kontaktperson 9 § 4 LSS, bifall
Korttidsvistelse 9 § 6 LSS, bifall
Stödfamilj 9 § 6 LSS, bifall
Dagcenter 9 § 10 LSS, bifall
LSS-korttidstilJsyn
Boendestöd 4 § 1 SoL, bifall
Avgiftsbeslut

Uldragsbeslyrkande
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Sammanlrädesdalum

2011-04-13
Kommunstyrelsen
forts Ks § 80

2011-23

Utskotten
Allmänna utskottet 2011-03-16, 2011-03-29.
Bam- och ungdomsutskottet 2011-03-23.
Omvårdnadsutskottet 2011-03-23
Tekniska utskottet 2011-03-21, 2011-04-12.

Uldragsbeslyrkande
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Sammanträdesdalum

2011-04-13

Kommuustyrelseu
Ks § 81

Anmälningsärenden
1.

Folkhälsorådet; Revidering av Verksamhetsplan 2011 (2011-146).

2.

Hökensås Golfklubb: Partnerskap 2011 (2011-156).
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