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Sammantradesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 9.00 - 17.20 (ajournering 9.30 - 9.50, 12.00 - 13.15, 14.35 - 15.00)

Beslutande

Ledamöter

Tj~nstgörande

ersSttare

Catrin Hulmarker (M), ordförande, §§
Kerstin Strandbergh (M) för Ewa F Thorstenson
82-84
(M), §§ 82-84
Anna Johansson (M)
Kerstin Strandbergh (M) för Catrin Hulmarker (M),
Ewa F Thorstenson (M), §§ 85-107
§§ 85-107
Marie Lindberg Andersson (S) för Annelie Nilsson
Rune Larsson (M)
Jaan Kello (M)
(S)
Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande, §§ Sture Anderson (Fp) för Petter Jönsson (Fp), §§ 10285-107
107
Benkt-Eric Lindh (Fp)
Petter Jönsson (Fp), §§ 82-101
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Bodil Hedin (S)
Claes Hagström (S)
Liselotte Karlsson (S)
Christer Haagman (Mp)
Övriga deltagande

Se sida 2

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2011-06- 14

Underskrifter
Paragrafer

82 - 107

Sekreterare

Ordförande

Justerare

pi~;;~'Ryd6;;""""

..............................................................................................
ANSLAG/BEVIS
Protokollet ~r justerat. Justeringen har tillkSnnagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammantradesdatum

2011-06-01

Datum för
anslags uppsSttande

2011 - 06 - 14

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

..
~
. . . . . . .:. . . k . . . .0:.......................

\];tlsenSkan~
Christina Grahn

2011- 07-06
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Sammanträdesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
Övriga deltagande

;

","",
\/

~""

"',

Lars Glad (M), ej tjänstgörande ersättare
Sture Anderson (Fp), ej tjänstgörande ersättare, §§ 82-101
Jörgen Fransson (S), ej tjänstgörande ersättare
Merja Wester (S), ej tjänstgörande ersättare
Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare
Anna-Karin Fredriksson (Mp), ej tjänstgörande ersättare
Per-OlofWestlin, VD AB Hjo Stadshus, § 83
Maria Fast, säkerhetssamordnare, § 83
Hans-Göran Hansson, nätverkstekniker, § 83
Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef, § 83
Stein-Erik Norderhaug, chef individ- och familjeomsorg, § 83
Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef, § 83
Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt, § 83
Per-Åke Johansson, miljöstrateg, § 83
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 83
Lisbeth Göthberg, tillträdande kommunchef
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 11.45 - 11.50

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

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

Kerstin Strandbergh (M) för Ewa F Thorstenson (M)
Marie Lindberg-Andersson (S) för Annelie Nilsson
(S)
Sture Anderson (Fp) för Petter Jönsson (Fp)

Övriga deltagande

Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare
Anna-Karin Fredriksson (Mp), ej tjänstgörande ersättare
Lars Glad (M), ej tjänstgörande ersättare
Jörgen Fransson (S),ej tjänstgörande ersättare
Merja Wester (S), ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Göthberg, tillträdande kommunchef
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2011-06-01

Underskrifter
Paragrafer

,~?

Sekreterare

Ordförande

92

Edvin EkholM
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Justerare
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Pierre Ryden

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-06- 01

Datum för
anslags uppsättande

2011 06- 07.
~~

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för

.~",,,_,.",.

~~~t.qh.~. . . . . . . .
Christina Grahn

2011-06-29
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Sammanträdesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
Ks § 82

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att beredningsärendet budgetuppföljning per 30 april
2011 tillkommer, samt i övrigt fastställa dagordningen.

Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att tillägga ärendet
motion om klimatsmart torg.

ä'_ . .....s_te_."""
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Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

2011-06-01
Kommunstyrelsen

Ks § 83

Föredragningar
Styrel
Säkerhetssamordnare, Maria Fast, VD AB Hjo Stadshus Per-OlofWestlin
Information: Program för Hjo kommuns äldreomsorg 2011 - 2020
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson
Proj ekt Öring i hela Hj oån
Samhällsutvecklingschef Calle Eliasson, nätverkstekniker Hans-Göran Hansson
Yttrande över revisorernas rapport avseende granskning av försötjningsstöd
Chefindivid- ochfamiljeomsorg Stein-Erik Norderhaug
Yttrande över tillståndsprövning för Karlsborgsmålet Hammaren
Miljöstrateg Per-Åke Johansson
Antagande av program till detaljplan för Hallonet 4 och Söder 5:21 i Hjo stad
Stadsarkitekt Camilla Ehrenjlod
Budgetuppföljning per 30 april 2011, och planeringsforutsättningar 2012 - 2014
Ekonomichef Jörgen Hansson
Översyn av kommunstyrelsens förvaltning
Kommunchef Alf-Göran Waldenvik

Uldragsbeslyrkande

4
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Sammantr~desdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
Ks § 84

2010-671

Antagande av detaljplan Bengtstorp 1 :19 m.fl.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan Bengtstorp 1: 19 m.fl.
Yrkande

Pierre Ryden (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Jäv

Britt-Marie Sjöberg (C) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv.
Bakgrund
Den 31 augusti 2009 antogs en ny detaljplan för Bengtsrotp 1: 19. Detaljplanens
syfte var att reglera befintlig bebyggelse samt möjliggöra uppförandet av ytterligare ett trettiotal bostadshus till de nuvarande cirka femtio. Planområdet består
idag av ett femtiotal befintliga bostads- och fritidshus. Marken är i enskild ägo
och exploateringen sker i enskild regi.
I oktober 2010 inkom Lars Ask, Hjo-Bengtstorps VA-anläggning Ekonomisk förening, till plan- och mät enheten med en önskan om ändring av detaljplanen. Detta eftersom man önskade öka den nuvarande byggrätten på 90+30m2 till
110+30m2.
Ändringen av detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2011-04-12 - 201104-26.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2011-05-09.
Handling
Planbeskri vning.
Plankarta.
Samrådsredo görelse.
Stadsarkitektens skrivelse 2011-04-29.
Delges
Ks förvaltning/plan och mät

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
2010-416

Ks § 85

Översyn av kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna rapporten till budgetberedningen och utvecklingsberedningens
nästa sammanträde, samt
att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra nödvändiga förändringar i
samband med budget- och verksamhetsplaneringen inför 2012.

Protokollsanteckning
Christer Haagman (Mp) antecknar följande till protokollet (se bilaga A).

Bakgrund
I samband med budgetarbetet inför 2011 gav kommunstyrelsen kommunchefen i
uppdrag att göra en översyn av kommunstyrelsens förvaltning - i första hand
verksamheterna bygglov, planering, mät och hållbar utveckling. Översynen, som
skulle omfatta verksamhet, resurser och organisation, skulle vid behov också beröra andra delar av förvaltningen. I uppdraget ingick följande punkter:

Justerandes signatur

1.

Redovisa möjligheter till högre verkningsgrad mellan plan, mät och bygglovverksamheten genom effektivisering av organisation och bemanning.

2.

Föreslå alternativa organisationslösningar som inte innebär att kommunen är
jävig när kommunen själv söker bygglov eller ska granskas av kommunen
som myndighet.

3.

Visa hur kommunen kan möta de krav som nya PBL ställer på förvaltningen.

4.

Beskriva hur Hjos kulturhistoriska värden och särprägel fortsättningsvis kan
säkerställas.

5.

Ange miljöstrategens arbetsuppgifter och omfattningen av dessa.

6.

Redovisa alternativa organisationslösningar för näringsliv ink!. turism, kultur,
fritid och information så att bästa möjliga verkningsgrad och samarbete kan
uppnås

7.

Undersöka möjligheter till samverkan med andra kommuner.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
forts Ks § 85

2010-416

Översynen, som nu är genomförd, redovisas i denna rapport. Förslag, åtgärder och
synpunkter, som presenteras tar sin utgångspunkt i ovanstående uppdrag och en
del andra frågor och synpunkter som framkommit under min tid som kommunchef. De förslag till åtgärder som presenteras är i mångt och mycket mina egna
tankar och överväganden, men jag har fört en löpande dialog med berörd personal
och andra med goda insikter om hur dessa frågor hanteras i andra kommuner.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-05-18.

Handling
Översyn av kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunchefens skrivelse 2011-05-11.

Delges
Kommunchefen
Utvecklingsberedningen
Budgetberedningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
Ks § 86

2010-428

Styrel

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
anta föreliggande prioritering av samhällsviktig verksamhet i Hjo kommun
för styrel
delegera åt säkerhetssamordnaren att i samråd med Hjo Energi AB löpande
under mandatperioden revidera prioriteringarna vid förändrade eller nya uppgifter inom Styrelsprocessen. Förändringar ska informeras kommunstyrelsen.
Bakgrund
För att kunna prioritera e1användare vid elbrist har regeringen uppdragit åt Energimyndigheten att utveckla ett nytt system. Systemet kallas för "Styrel" som står
för "Styrning avel till prioriterade användare vid bristsituationer". Arbetet sker i
samverkan med bland andra Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen,
Svensk Energi, Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Styrel bygger på att kommuner och elnäts företag tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga e1användare ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen initierar och leder arbetet i det egna länet och fattar det myndighetsbeslut
som ska ligga till grund för frånkoppling. Svenska Kraftnät fattar beslut om när
Styrel ska användas i det svenska elnätet.
Just nu pågår förberedelser för införande av Styrel i hela Sverige.
De grundläggande kriterierna för prioritering avelanvändare iStyrelplaneringen
är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden. Utöver denna prioritering kan verksamhet som omfattar särskilt
stora ekonomiska värden vara motiverad att prioritera under ett första skede. Olika
samhällsviktiga verksamheter påverkar varandra genom beroenden, ofta i flera
led. Det innebär att sårbarhet i en enskild verksamhet inte är en isolerad företeelse
utan påverkar även andra samhällsviktiga verksamheter och därmed samhället på
olika sätt. Dessa beroenden måste beaktas i prioriteringsarbetet.
Styrel kommer att revideras löpande under den här mandatperioden och sedan inför vaIje ny mandatperiod.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-05-18.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
forts Ks § 86

2010-428

Handling
Säkerhetssamordnarens skrivelse 2011-04-19.

Delges
Säkerhetssamordnaren
Hjo Energi AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
Ks § 87

2011-270

Behov av boende enligt LSS i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna underlaget om behov av boende enligt
LSS i Hjo kommun till budgetberedningen för vidare handläggning.
Bakgrund
Under 2011 har kommunen beviljat två yngre personer boende med särskild service enligt LSS i form av gruppbostad. Besluten ska verkställas inom tre månader,
dvs. senast 2011-07-01. Kommunen saknar möjlighet att verkställa besluten inom
befintliga gruppbostäder och åtgärder måste vidtas för att snarast kunna verkställa
besluten.
Ytterligare ansökningar om boende enligt LSS är under utredning respektive väntas inkomma.
Förvaltningen har i en tjänsteskrivelse lämnat förslag på åtgärder för att kunna
verkställa besluten enligt LSS samt kostnadsberäknat dessa.
Ärendet har beretts i omvårdnadsutskottet 2011-05-11.
Handling
Behov av boende enligt LSS i Hjo kommun.
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2011-04-28.
Delges
Budgetberedningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
Ks § 88

2011-205

Rutin för egenvård, gemensam för Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta rutin för egenvård enligt Kommunalförbundets
rekommendation.

Bakgrund
Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter (SOSFS 2009:06) för bedömning av om en
hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Föreskriften innebär att Socialstyrelsen tydliggör vad som gäller vid dessa bedömningar och ställer krav på
att hälso- och sjukvården utgår från vad som är patientsäkert i varje enskilt fall.
Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinen ska ingå i det ledningssystem för kvalitet som ska finnas enligt Socialstyrelsens föreskrifter hos respektive huvudman.
En arbetsgrupp med företrädare för regionen och kommunerna har i oktober 2010
färdigställt ett förslag till rutin. Skaraborgs Kommunalförbund har i beslut 201103-11 § 28 rekommenderat medlemskommunerna i Skaraborg att anta rutinen om
egenvård enligt förslaget.
Ärendet har beretts i omvårdnadsutskottet 2011-05-11.

Handling
Skaraborgs Kommunalförbunds beslut 2011-03-11 § 28.
Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälsooch sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2011-04-29.

Delges
Skaraborgs kommunalförbund

Justerandes signatur

Utdrags best yrkande
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Sammantrtldesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
Ks § 89

2010-638

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till revidering av
kommunstyrelsens delegeringsordning att gälla från och med 2011-07-01.

Bakgrund
Ikraftträdandet av nya lagar som plan- och bygglagen och skollagen kräver en revidering av berörda delar i kommunstyrelsens delegeringsordning.
Förvaltningen föreslår följande ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning
(ny lydelse i kursiv stil, tidigare lydelse i genomstruken text).
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-05-18.

Till kommunstyrelsens sammanträde föreslår förvaltningen dessutom följande nytillkomna ändringar (ny lydelse i kursiv stil):
Nr 4.7 - delegat: kommunchef
Nr 11.7 - område: boende i familjehem eller bostad med särskild service för
barn eller ungdomar som behöver bo utanför familjehemmet
Nr 11.26 - delegat: enhetschef

Handling
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning.
Kommunsekreterarens skrivelse 2011-05-11.

Delges
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks

Justerandes signatur

förvaltning/kansli
förvaltning/plan och mät
förvaltninglbam och utbildning
förvaltning/vård och omsorg
förvaltning/individ och familjeomsorg
förvaltning/kultur och fritid
förvaltning/samhällsutveckling

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
Ks § 90

2010-821

Yttrande över revisorernas anmärking mot kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande över
revisorernas anmärkning, samt bifalla Pierre Rydens (S) tilläggsyrkande.

Yrkande
Pierre Ryden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar tillägga följande till yttrandet: kommunstyrelsens förvaltning ska ta fram åtgärdsförslag för att säkerställa
internkontrollen framgent.
Bakgrund
Hjo kommuns revisorer har under 2010 avlämnat följande skriftliga rapporter:
rapport avseende granskning projekt omvårdnadsutskottets budgetram och
dess uppföljning,
rapport avseende Hjo kommuns ägarstyming och riskexponering mot de
kommunala bolagen,
delårsrapport 2010-08-31, samt
årsredovisning 2010 samt "Merno" beträffande avstämning av moms för Hjo
kommun.
Den 16 maj 2011 överlämnades revisionsberättelse för år 2010. Revisorerna gör
följande bedömning av årsredovisningen för Hjo kommun 2010:

"Arsredovisningen för Hjo kommun uppvisar ett gott resultat och att de finansiella målen har uppfyllts"
Samtidigt riktas i revisionsberättelsen anmärkning mot kommunstyrelsen för att
inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att delårsbokslutet blev korrekt.
Kommunfullmäktiges ordförande har inkommit med skrivelse, i vilken kommunstyrelsen medges möjligheten att, i enlighet med KL 5 kap § 31, avge yttrande
över den anmärkning som revisorerna riktar mot kommunstyrelsen.

Justerandes Signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
forts Ks § 90

2010-821

Yttrande
Med anledning av det som inträffat under året i samband med byte av affårssystem har förvaltningen genomfört en utredning. En extern konsult har anlitats för
att vidimera detta utredningsarbete samt se över att nuvarande rutiner är tillfredställande.

Delges
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

15

Sammantr~desdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
Ks § 91

2011-249

Säkerhetsskyddschef för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
upphäva Ks beslut 1997: 15 O(Anders Bäfman säkerhetsskyddschef),
utse säkerhetssamordnare Maria Fast till säkerhetsskyddschef för Hjo kommun, samt
utse personalchef Per Johansson till säkerhetsskyddschefens ersättare för Hjo
kommun.
Bakgrund
Säkerhetsskyddslagen (1996:627) föreskriver att det säkerhetsskydd som behövs
med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter ska finnas. Säkerhetsskyddet ska utformas med beaktande av den enskildes rätt att ta del
av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen § 5.
Med säkerhetsskydd avses skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan
hota rikets säkerhet, skydd mot terroristbrott samt skydd mot andra fall av uppgifter som omfattas av sekretesslagen och som rör rikets säkerhet (§ 6).
Enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska det "om det inte är uppenbart
obehövligt finnas en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll av säkerhetsskyddet. Vid myndigheter skall säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef. Det skall finnas en ersättare för säkerhetsskyddschefen. Om det
behövs skall det finnas en biträdande säkerhetsskyddschef' (§ 6).
Säkerhetsskyddschefen ska kontrollera att kommunen efterföljer bestämmelserna
angående säkerhetsskyddet i säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-05-18.
Handling
Kommunchefens skrivelse 2011-04-20

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
forts Ks § 91

2011-249

Delges
Säkerhetssamordnare
Personalchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammantrtidesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
Ks § 92

2011-215

Yttrande över tillståndsprövning för Karlsborgsmålet Hammaren
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande över
tillståndsprövning för Karlsborgsmålet Hammaren, med följande tilläggs under
rubriken 'Övrigt':
"1 informationen till medborgarna på ett offentligt samrådsmöte och i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen bör den totala påverkan från militär aktivitet i området beskrivas."
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande
Christer Haagman (Mp), Benkt-Eric Lindh (Fp), Sture Anderson (Fp) och Rune
Larsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande över tillståndsprövning för Karlsborgsmålet Hammaren, med följande tillägg under rubriken
'Övrigt':
"1 informationen till medborgarna på ett offentligt samrådsmöte och i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen bör den totala påverkan från militär aktivitet i området beskrivas."

Protokollsanteckning
Fredrik Bellino (V) antecknar till protokollet att Vänsterpartiet ställer sig bakom
Christer Haagmans (Mp) m.fl. yrkande.
Bakgrund
Hjo kommun bereds tillfälle att yttra sig över samrådsunderlag Karlsborgsmålet
Hammaren daterat 2011-05-02. Synpunkter på underlaget ska enligt begäran vara
Försvarsmakten tillhanda senast 2011-05-26. Kommunen har begärt och beviljats
förlängd svarstid till 2011-06-08. Förvaltningen har utarbetat förslag till yttrande.
Handling
Miljöstrategens skrivelse 2011-05-17.
Vätternvårdsförbundets yttrande 2011-04-26.
Samrådsunderlag Karlsborgsmålet Hammaren 2011-05-02.

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3

Sammanträdesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen

forts Ks § 92

2011-215

Delges

Försvarsmakten

Justerandes f~natur

'1(". '
~-~
\

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
Ks § 93

2011-283

Nya avgifter för Hjo Stadsbibliotek
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
fastställa nya avgifter för fjärrlån, kopiering, DVD-lån och reservationer samt
förkomna böcker vid Hjo Stadsbibliotek att gälla från 1 juli 2011, samt
avgifterna ersätter tidigare avgifter och infogas under rubriken 'låneregler och
avgifter' i Hjo kommuns biblioteksplan bilaga 1.

Bakgrund
Tidigare översyn av bibliotekets avgifter gjordes 2001. Sedan dess har kostnader
ökat för kopiering, reservationer och fjärrlån. En kopiator med möjlighet till fårgkopiering har anskaffats 2010. Fjärrlån av böcker har ökat så att det påverkar personalkostnader orimligt mycket. Förslaget har jämförts med andra kommuner.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-05-18.

Handling
Underlag avgifter vid Hjo Stadsbibliotek.
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2011-05-03.

Delges
Ks förvaltning/kultur och fritid
Hjo Stadsbibliotek

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

gHJO

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
Ks § 94

2011-288

Projekt Öring i hela Hjoån
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna att Hjo kommun som huvudman ansöker om medel från SvenskaNaturskyddsföreningen för att genomföra projekt "Öring i hela Hjoån", samt
ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en detaljerad projektbeskrivning, tidplan och kostnadsberäkning.

Yrkande
Pierre Ryden (S) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Bakgrund
Hjoån och Hjoåns dalgång utgör såväl ett Natura 2000-område som ett område av
riksintresse för naturvården. Vätterns öring, harr och flodnejonögon använder
Hjoån som lek- och uppväxtområde. Åtgärder har genomförts för att förbättra vattenkvaliten och biotoperna för fiskarna vilket har lett till att Vätterns lekvandrande
fiskar nu når upp till Herrekvam, strax nedströms väg 195.
Ännu återstår dock hinder vid Herrekvarn, Stampens kvarn och Stämmorna vid
Mullsjön för att fisken ska nå de ursprungliga lekområden, inklusive tillflödena.
Om fiskvägar anläggs vid Herrekvarn, Stampens kvarn och Stämmorna vid Mullsjön kommer betydande arealer att göras tillgängliga för Vätterns öring, vilket
gynnar naturvärdena i Hjoån och Vättern.
Hjoåns Fiskevårdsområdesförening har genomfört inventeringar och förberedande
åtgärder för att klargöra om det är biologiskt motiverat att anlägga fiskvägar förbi
de återstående hindren. Inventeringen visar att det är motiverat att fortsätta anlägga fiskvägar hela vägen upp till Mullsjön.
En detaljerad beskrivning av föreslagna åtgärder, inkl tekniska beskrivningar,
återfinns i rapporten "HJOAN - förslag på fiskvägar vid Herrekvarn, Stampens
kvarn och vid stämmorna vid Mullsjön" som utarbetats på uppdrag av Teknisk
Service. Totalt uppskattas åtgärderna kosta ca 2 300 tkr. För att möjliggöra ett
framtida genomförande av projektet har möjligheten att ansöka om bidrag undersökts. Naturskyddsföreningen har gett ett positivt förhandsbesked och förklarat sig
villiga att gå in och stödja projektet med hela den uppskattade projektkostnaden.
Innan medel kan sökas kräver dock Naturskyddsföreningen att en realistisk tidplan utarbetas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammantr~desdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
forts Ks § 94

2011-288

Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-05-18.

Handling
Rapport Hjoån - förslag på fiskvägar vid Herrekvarn, Stampens kvarn och Stämmorna vid Mullsjön, skrivelse av Robert Versa på uppdrag av Teknisk service december 2010.

Delges
Ks förvaltning/samhällsutveckling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
Ks § 95

2011-182

Svar på motion angående försvarets utökade användning av Vättern
som övningsfält
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
bifalla motionens första att-sats, samt
anse motionens andra att-sats besvarad.

Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Bakgrund
Christer Haagman (Mp), Fredrik Bellino (V), Pierre Ryden (S), Göran Svensson
(M), Rune Larsson (M), Jeanette Berglund (M), Ann-Christine Fredriksson (M),
Anders Thornblad (Mp), Knut Indebetou (M) och J aan Kello (M) har 2011-04-04
inkommit med en motion till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade
§ 115/11 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Kommunalråd Catrin Hulmarker (M) har 2011-05-17 inkommit med motions svar.
Handling
Kommunalrådets skrivelse 2011-05-17.
Motion 2011-04-04 från Christer Haagman (Mp) m fl.

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande

Sida
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SammantrMesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
Ks § 96

2011-70

Svar på motion angående införande av kultur- och fritidsnämnd eller
kultur- och fritidsråd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet får vidare handläggning.

Yrkande
Pierre Ryden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för vidare handläggning.

Bakgrund
Göran Banck (Mp) har 2011-02-07 inkommit med en motion till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade § 105111 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Kommunalråd Catrin Hulmarker (M) har 2011-05-09 inkommit med motionssvar.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-05-18.

Handling
Kommunalrådets skrivelse 2011-05-09.
Motion 2011-02-07 från Göran Banck (Mp) m fl.
Delges
Kommunalrådet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
Ks § 97

2011-32

Antagande av detaljplan Hamrum 3:50 i Korsberga, Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av 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 dänned samhörigt ändamål. Ekström avser använda byggnaden för
bostads ändamål. Plan- och mätenheten fick 2011-02-16 i uppdrag av kommunstyrelsen att ändra detaljplanen.
Ändring av detaljplan har varit ute på samråd under tiden 2011-04-11 - 2011-0426.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2011-05-09.
Handling
Planbeskrivning.
Plankarta.
Samrådsredo görelse.
Stadsarkitektens skrivelse 2011-04-29.
Delges
Ks förvaltning/plan och mät

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammantrildesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
Ks § 98

2008-715

Antagande av program till detaljplan för Hallonet 4 och Söder 5:21 i
Hjo stad

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta program till detaljplan för Hallonet 4 och Söder 5:21.

Bakgrund
Andersfors Handelsträdgård inkom den 10 oktober 2008 med en ansökan om
planändring för Hallonet 4 och Söder 5 :21. Den 17 december 2008 gav kommunstyrelsens allmänna utskott i uppdrag åt Samhällsutveckling att upprätta förslag
till program för området. Syftet med programmet var att detta skulle utgöra underlag för ställningstaganden till en eventuell ändring av detaljplan för området.
Planprogrammet undersöker i första hand möjligheterna till exploatering av bostäder.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2011-05-09.

Handling
Förslag till program Hallonet 4 och Söder 5:21.
Samrådsredo görelse
Stadsarkitektens skrivelse 2011-04-29.

Delges
Ks förvaltning/plan och mät

Justerandes Signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
Ks § 99

2011-234

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för vidare handläggning.

Yrkande
Petter Jönsson (Fp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till
kommunstyrelsens förvaltning för vidare handläggning.
Bakgrund
I den nya skollagen (2010:800) som ska bölja tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2011
förtydligas bestämmelserna om prövning inför godkännande av fristående fOrskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Den som vill driva en fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska ha godkännande av
den kommun där verksamheten ska bedrivas. Godkännande ska lämnas om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande
kommunal verksamhet (2 kap § 5 SL).
Förvaltningen har utarbetat nya riktlinjer för godkännande av fristående fOrskolor,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet utifrån den nya skollagen. Riktlinjerna har skickats på remiss till de tre förskolor som idag bedrivs i enskild regi i
Hjo kommun och hänsyn har tagits till deras synpunkter.
Ärendet har beretts i barn och ungdomsutskottet 2011-05-11.
Handling
Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.
Barn- och utbildningschefens skrivelse 2011-04-27.
Delges
Ks förvaltninglbarn och utbildning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
Ks § 100

2011-196

Yttrande angående revisorernas rapport avseende granskning av
försörjningsstöd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande
angående revisorernas rapport avseende granskning av försöIjningsstöd.
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hjo kommun har Deloitte AB
granskat kommunstyrelsens arbete med försöIjningsstöd. Uppdraget har varit att
bedöma om arbetet med försöIjningsstöd sker på ett ändamålsenligt sätt och om
det finns tillräcklig intern kontroll inför beslut om ekonomiskt bistånd.
Revisorerna önskar kommunstyrelsens synpunkter på det som framförts i rapportens sammanfattning.
Ärendet har beretts i barn och ungdomsutskottet 2011-05-11.
Handling
Yttrande angående revisorernas granskning avseende försöIjningsstöd.
Individ- och familjeomsorgschefens skrivelse 2011-05-10.
Delges
De förtroendevalda revisorerna i Hjo kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTQKOLL
Sammantrildesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
Ks § 101

2011-294

Planeringsförutsättningar 2012 - 2014

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
ta bort målet om årlig befolkningsökning om 50 personer,
godkänna Socialdemokraternas tilläggsyrkande, samt
i övrigt fastställa planeringsförutsättningar 2012 - 2014 för Hjo kommun.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Yrkande
Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till föreliggande förslag, samt att målet om årlig
befolkningsökning om 50 personer tas bort.
Christer Haagman (Mp) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Socialdemokraterna genom Pierre Ryden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
godkänna följande tillägg till planeringsförutsättningar 2012 - 2014 för Hjo
kommun: fortsatt arbete för rättighet till heltid och möjlighet till deltid.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Eva-Lott Grams (Kd) förslag, samt godkänna Socialdemokraternas tilläggsyrkande.

Bakgrund
Enligt Hjo kommuns plan för budget och budgetuppföljning ska kommunfullmäktige under juni månad fastställa planeringsförutsättningar (PFÖ) för budgetarbetet.
PFÖ-dokumentet ska innehålla:
övergripande finansiella mål,
den totala investeringsramen,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

27

Sammantrtldesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
forts Ks § 101

2011-294

ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå, samt
avgörande inriktningar.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-05-18.
Handling
Planeringsforutsättningar 2012 - 2014 for Hjo kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SammantrSdesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
Ks § 102

2011-220

Årsredovisning 2010 för samordningsförbunden Skövde och HjoTiBorg

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2010
för samordningsförbunden Skövde och HjoTiBorg

Bakgrund
Samordningsförbunden Skövde och HjoTiBorg har upprättat årsredovisning för
2010.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-05-18.

Handling
Årsredovisning 2010 för Samordningsförbunden Skövde och HjoTiBorg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrl<ande

Sida
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SammantrMesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
Ks § 103

2011-221

Årsredovisning 2010 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2010
for Räddningstj änsten Östra Skaraborg

Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2010.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-05-18.

Handling
Årsredovisning 2010 fOr Räddningstj änsten Östra Skaraborg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-06-01

Kommunstyrelsen
Ks § 104

2011-281

Årsredovisning 2010 för Avfallshantering Östra Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fåreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2010
för Avfallshantering Östra Skaraborg

Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning får 2010.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-05-18.

Handling
Årsredovisning 2010 får Avfallshantering Östra Skaraborg.
Avfallshantering Östra Skaraborg, direktionens § 4/11.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammantrildesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
Ks § 105

2011-219

Budgetuppföljning per 30 april 2011
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna budgetuppföljningen per 30 april 2011.
Bakgrund
Ekonomienheten har inkommit med budgetuppföljning per 30 april 2011.
Handling
Budgetuppföljning per januari - april 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammantrildesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
Ks § 106

2011-23

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Allmänna ärenden
Datum

Arende

Delegat

2011-05-26

Beslutsattestanter och ersättare för
verksamhetsområde Vård och omsorg
2011-06-01 - 2011-12-31

Kommunchef

Uppdrag åt bam- och utbildningschefen
att avge yttrande till Skolinspektionen

KS ordförande

Datum

Arende

Delegat

2011-05-30

Godkännande av förrättning

SU-chef

2011-05-23

Samhällsutveckling

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2011-04-13

Beviljade föreningsbidrag 2011

IFO-chef

2011-04-26

Avtal skolläkartjänst

BU-chef

2011-05-03

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

2011-05-09

Beslut angående ansökan om modersmålsundervisning

BU-chef

Beslut angående ansökan om modersmålsundervisning

BU-chef

Beslut om skolskjuts p g a funktionshinder

BU-chef

2011-05-09
2011-05-09

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
forts Ks § 106

2011-23

2011-05-13

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

2011-05-23

Beslut om skolskjuts p g a funktionshinder

BU-chef

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen april 2011:

Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Dialogen beviljas efter omprövning
Dödsboanmälan inges
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Faderskapsbekräftelse
Introduktionsersättning bevilj as
Kontaktperson fam! förordn vux
Medgivande kontaktperson
Medgivande utredning enligt 6 kap 6 o 12 §§ SoL
Råd och stöd barn/ungdom
Råd och stöd vuxna
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enlll kap 1 § SoL inleds

13
2
2
129
7
12
8
1
1
1
1
1
1
2

1

Vård och omsorg
Delegationsbeslut vård och omsorg:
Datum

Arende

Delegat

2011-04-13

Beviljade f6reningsbidrag 2011

VO-chef

Delegationsbeslut april 2011 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:

3500
4000
4300
4302
4400
4500
4600
4700
5100
5200
5501
6000
Justerandes signatur

G
\1...--/

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Särskilt boende, avslag
Trygghetslarm, s ervic etj änst
Trygghetslarm, bifall
Närståendestöd
Dagverksamhet, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats i väntan på Säbo
Ledsagarservice, SoL, delavslag
Personlig ass 9 § 2 LSS, bifall
Utdragsbestyrkande

4
24
6
1
4
1
2
6
14
1
1
1

Sida
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Sammantrildesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen

forts Ks § 106
6002
6200
6202
6400
6600
7600

2011-23

Personlig ass 9 § 2 LSS, avslag
Kontaktperson 9 § 4 LSS, bifall
Kontaktperson 9 § 4 LSS, avslag
Korttidsvistelse 9 § 6 LSS, bifall
Boende vuxna, särskild service
Boendestöd 4 § 1 SoL, bifall
Avgiftsbeslut

Utskotten
Allmänna utskottet 2011-04-13,2011-05-18.
Bam- och ungdomsutskottet 2011-04-26,2011-05-11.
Omvårdnadsutskottet 2011-04-27, 2011-05-11.
Tekniska utskottet 2011-05-09.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1

4
1
1
1
1

9

Sida
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Sammantr~desdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen
Ks § 107

Anmälningsärenden

Justerandes signatur

1.

Skrivelse till Swedbank angående framtida service vid Swedbank, Hjo (2011253).

2.

Swedbank: Svar angående framtida service vid Swedbank, Hjo (2011-253).

3.

Sveriges kommuner och landsting: Kallelse till ordinarie kongress med SKL.

4.

Luft i Väst: Rapport - Mätningar av luftfdroreningar i Västra Götaland 2010.

5.

Kommunal/Lärarfdrbundet: Se förskolans hela uppdrag!

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammantrlldesdatum

2011-06-01
Kommunstyrelsen

Bilaga A
Protokollsanteckning Ks § 85
Precis om näringslivs frågorna är miljö- och hållbarhetsfrågorna strategiska i högsta grad. Placeringen av miljöstrategen i planenheten har undenninerat det miljöstrategiska arbetet. Planarbetet prioriterar alltid sig självt före miljöarbetet genom
kravet på fasta tidsgränser och tränger dänned undan det miljöstrategiska arbetet
som till sin karaktär är långsiktigt och måste utvecklas successivt.
Det är bra att återupprätta en p1an- och byggenhet. Det är också bra att återskapa
en byggnadsnämnd som ger möjlighet till ökad kompetens och ett politiskt helhetsgrepp.
För att påbörja arbetet med de avgörande inriktningarna krävs både kommunekologiska och miljöstrategiska resurser. När övrig miljökompetens idag ligger i
MÖS med hård prioritering av kontrollfrågorna skulle det vara naturligt att ha
både en miljöstrateg och en kommunekolog anställd i kommunen. Det är olika
kompetenser som inte alltid kan förenas i samma person.
I dagsläget är dock det realistiska att hålla fast vid att miljöarbetet bör omfatta 1,0
tjänst. Genom att till den nuvarande miljöstrategens uppgifter tillföra tillsynen av
strandskyddet (som hänger nära samman med det kommunekologiska perspektivet) underlättas en klok och effektiv användning av resurserna. Det innebär ingen
utökad tid utan endast en omfördelning.
Precis som ansvaret för närings livs frågorna bör placeras direkt under kommunchefen med nära kontakt med politiken bör det miljöstrategiska arbetet också underställas kommunchefen direkt. Vi kan då dessutom få en kreativ samverkan
mellan näringslivsutvecklare, miljöstrateg och infonnatör till nytta för både det
externa och interna arbetet.
Åtgärdsförslag 7 bör alltså lyda
Det miljöstrategiska arbetet bör omfatta 1,0 tjänst och placeras i kommunstyrelsens förvaltning. Arbetsuppgifterna fastställs av kommunchefen och innefattar 0,3
tjänst strandskyddstillsyn. Prioriteten bör vara 1, samma som inrättandet aven
p1an- och bygglovenhet.
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