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HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2008-02-27

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Stadshuset, kl 08.30 - 12.00 och 13.00 - 15.15

Deltagande

Beslutande

1

Catrin Hulmarker (m), ordförande
Tore Nolberger (m)
Petter Jönsson (fp)
Eva-Lott Gram (kd)
Pierre R yden ( s)
Tina Jensen (s)

Övriga deltagande

Per-OlofWestlin, VD Hjo Stadshus AB, § 21
Per-Göran Ylander, projektledare, § 21
Håkan Hendeby, personalchef, § 27
Marie-Louise Fahlström-Lindblad, kultur/fritidschef, § 28
Pia Renman, kommunchef
Anders Boman, sekreterare

Utses att justera

Pierre R yden (s)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset ~008-03"="1i.,
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Underskrifter
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Sekreterare

Paragrafer
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Justerande
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2008-02-27

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2008-04-02
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Justerare
Pierre Ryden (s) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
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Dagordning
Även ärendena "Bidrag till Hjo Orienteringklubb
klubbstuga" . Dagordningen godkännes i övrigt.

Standardhöjande åtgärder vid
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Informationsärenden
Hjo Stadshus AB
VD Per-Olof Westlin

Stadsutvecklingsprojekt
Projektledare Per-Göran Ylander

Söder 2: 1 (vid Varpet)

Ändring av detaljplan: Samrådsprocessen

Kanslichef Anders Boman

Arbetsmiljö och arbetsgivarpolicy
Kommunchef Pia Renman

~ignatur

Utdragsbestyrkande
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2007-160 100

Budget 2008 för Hjo kommun
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreliggande förslag till kompletterad budget 2008 för Hjo kommun.
Allmänna utskottet beslutar fOr egen del

Allmänna utskottet beslutar för egen del att:
översända föreliggande förslag till budget 2008 till miljö- och bygglovnämnden på remiss, samt
remissvar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2008-03-07.
Bakgrund

Budgetberedningen har utarbetat förslag till budget 2008 för Hjo kommun. Beredningen har i sitt arbete med budget 2008 utgått från ett antal dokument och utredningar som grund för sina bedömningar, framförallt planeringsförutsättningar
2008-2010, samt preliminärt delårsbokslut per 2007-08-31.
Kommunfullmäktige beslutade § 195/07 att:
driftbudget 2008 samt preliminär driftbudget för perioden 2009 - 20 l O fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
investeringsbudget 2008 samt investeringsplan för perioden 2009 - 2012 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
resultatbudget för 2008 samt preliminär resultatbudget för perioden 2009 2010 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
finansieringsbudget 2008 samt preliminär finansieringsbudget för perioden
2009 20 l Ofastställs enligt föreliggande förslag till budget,
balansbudget 2008 samt preliminär balansbudget för perioden 2009
fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

2010

kommunstyrelsen äger rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under
år 2008 med totalt 5 mkr,
i budgeten angivna finansiella mål fastställs,
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i budgeten angivna avgörande inriktningar och mål för fullmäktige, styrelse
och övrig nämnder fastställs,
uppdra åt kommunstyrelsen att efter gängse berednings- och samverkansprocesser genomföra åtgärderna enligt förslag till minskade kostnader med anledning av genomförda utredningar,
uppdra åt kommunchefen att verkställa i budgeten angivna tillkommande utredningsuppdrag till förvaltningen,
investeringsstoppet enligt arbetsutskottets beslut § 93/07 hävs fr o m 200801-01,
till kommunchefen delegera rätten att upphäva anställningsstoppet enligt arbetsutskottets beslut § 93/07,
uppdra åt fullmäktigeberedningen för utvecklingsfrågor att utreda kommunfullmäktiges framtida arbetssätt och sammanträdeslokalisering,
möjligheten till inbetalning av pensionsskulden årligen prövas, i samband
med delårsbokslut 2, med beaktande av bibehållet resultat.
arvoden till förtroendevalda skall uppräknas fr o m 2008-0 l-O l enligt föreskrifter i gällande arvodesreglemente dock ej tidigare, samt
uppdra åt kommunchefen att efter fastställande av ny förvaltningsorganisation
för Hjo kommun, utifrån fastställda budgetramar utarbeta förslag till detaljbudget för kommunstyrelsens förvaltning.
Förvaltningen har utarbetat förslag till reviderad budget innebärande att driftbudgetramar specificeras för kommunens verksamheter, i enlighet med de politiska
prioriteringar som formulerats i budgetdokumentet.
Handling
Förslag till kompletterad budget 2008 för Hjo kommun.
Delges
Miljö- och bygglovnämnden
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2008-144

Samverkan omkring myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskydd
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
översända ärendet på remiss till miljö- och bygglovnämnden, samt
remissvar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2008-04-01.
Anteckning
Petter Jönsson (fp), Pierre Ryden (s), Catrin Hulmarker (m), Eva-Lott Gram (kd)
och Tina Jensen (s) ställer sig bakom kommunchefens skrivelse 2008-02-25.
Bakgrund
Skaraborgssamverkans styrelse initierade under 2004-2005 en utredning om förutsättningarna för ett samarbete kring de kommunala myndighetsuppgifterna inom
miljö- och hälsoskyddet. Utredningsförslaget som presenterades remisshanterades
under 2005.
Hjo kommun beslutade 2006-03-27, § 21, att avslå förslaget om myndighetssamverkan.
Därefter har kommunerna i Skaraborg fortsatt att jobba för myndighetssamverkan,
men då i olika konstellationer. För att Hjo kommun ska kunna utreda framtida
förutsättningar för en myndighetssamverkan krävs ett principiellt ställningstagande från Hjo kommuns sida som innebär att man är beredd på att:
ha en gemensam nämnd för berörda kommuner,
ha gemensamma avgifter för berörda kommuner.
Kommunchefen har i skrivelse 2008-02-25 inkommit med beslutsförslag i ärendet.
Handling
Kommunchefens skrivelse 2008-02-25.
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2008-131

Försäljning av fastigheten Anden 5 (Regeringsgatan 6 A-F), jämte
planändring
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
uppdra åt samhällsutvecklingsenheten att förbereda en försäljning av fastigheten Anden 5, samt
uppdra åt samhällsutvecklings enheten att utarbeta ny detaljplan för fastigheten i enlighet med intentionerna i samhällsutvecklingsenhetens skrivelse
2008-02-21.

Anteckning
Pierre Ryden (s) och Petter Jönsson (fp) förordar att bakgrunden i samhällsutvecklingsenhetens skrivelse kompletteras med ett förtydligande att flytten av turistbyrån är en tillfållig lösning.
Bakgrund
I samband med utarbetande av förslag till Budget 2008 för Hjo kommun har tekniska kontoret utrett möjligheten till en flytt av kommunens verksamheter på Regeringsgatan 6 A-F (fastighetsbeteckning Anden 5) till andra lokaler, samt även
en försäljning av den aktuella fastigheten.
Kommunfullmäktige har i budget 2008 fastslagit att Hjo kommun under år 2008
skall sänka sina driftkostnader för lokalerna på Regeringsgatan med 400 tkr, innebärande att kommunen inte kan ha någon egen verksamhet i fastigheten.
Samhällsutvecklingsenheten har i skrivelse 2008-02-21 utarbetat förslag till beslut
i ärendet.
Handling
Samhällsutvecklingsenhetens skrivelse 2008-02-21.
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Jämställdhets- och mångfaldspoIicy för Hjo kommun
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
godkänna föreliggande förslag till jämställdhets- och mångfaldspolicy för Hjo
kommun, samt
-

jämställdhets- och mångfaldsplan skall årligen upprättas som del av planeringsförutsättningar för Hjo kommun.

Bakgrund
Kommunledningskontoret har i skrivelse 2007-10-24 överlämnat förslag till jämställdhets- och mångfaldspolicy, samt jämställdhets- och mångfaldsplan till kommunfullmäktige för godkännande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade §§ 158 och 159 att återremittera såväl
policy som plan till kommunledningskontoret för att förtydliga målformuleringarna i båda dokument med särskild fokusering på mångfaldsaspekten.
Kommunchefen har i skrivelse 2008-02-21 utarbetat ett reviderat förslag till jämställdhets- och mångfaldspolicy för Hjo kommun. I detta dokument har dels hänsyn tagits till de krav på förtydligande av mångfaldsaspekten som formulerades i
arbetsutskottets beslut om återremiss, dels har dokumentet disponerats om för att
uppnå en ökad tydlighet - bl a avseende Hjo kommuns roll som arbetsgivare.
Därtill föreslås att jämställdhets- och mångfaldsplanen skall ingå som en del i dokumentet "Planeringsförutsättningar för Hjo kommun". Det är förvaltningens bedömning att jämställdhetsfrågorna genom detta tillvägagångssätt införlivas i det
löpande planeringsarbetet på ett tillfredsställande sätt.

Handling
Kommunchefens skrivelse 2008-02-21.
Förslag 2008-02-12 till jämställdhets- och mångfaldspolicy för Hjo kommun.
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Ansökan om sponsringsbidrag från Hjo Bowlingklubb
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Jäv

Tore Nolberger (m) deltar inte i handläggningen av ärendet p g a jäv.
Bakgrund
I Hjo bildades under 2007 en bowlingförening. Föreningen har därefter arbetat
med att hitta alternativa lösningar tilllokalplacering och finansiering av verksamheten. Hjo kommun har under året haft diskussioner och möten med representanter för föreningen som nu hittat lösningar på lokalfrågorna mm.
Föreningen har 2008-02-01 inkommit med en ansökan om reklambidrag. Ansökan
avser 100 tkr årligen i tre år.
Kommunchefen har i skrivelse 2008-02-20 inkommit med beslutsförslag i ärendet.
Handling
Ansökan 2008-02-01 från Hjo Bowlingklubb.
Kommunchefens skrivelse 2008-02-20.

Uldragsbestyrkande

Sida

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2008-02-27

Sammanträdesdatum

Au § 27

12

2008-117

Avtal avseende" Ädelpensionerna "
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bilagda förslag
till avtal avseende" Ädelpensionerna".

Färedragande
Personalchef Håkan Hendeby.
Bakgrund
Det nya pensionsavtalet KAP-KL har föranlett behovet aven reglering av kostnadsfördelningen avseende den s k Ädelpersonalen. Sveriges Kommuner och
Landsting har utarbetat förslag till lösning av frågan (Cirkulär 2006:64) samt ett
förslag till reviderat avtal om pensionskostnadsfördelning med anledning av Ädelreformen.
VästKom och Västra Götalandsregionen har överenskommit om avtalsinnehåll
parterna emellan. Avtalet följer principerna i SKL:s förslag.
Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund har § 9/08 beslutat att rekommendera
medlemskommunerna att sluta avtal med Västra Götalandsregionen.
Kommunen bör ha godkänt avtalet senast 2008-03-31.
Personalenheten förordar att Hjo kommun ställer sig bakom föreliggande förslag
till avtal.
Handling
Styrelsens för Skaraborgs kommunalförbund § 9/08.
Förslag till avtal om pensionskostnadsfördelning med anledning av Ädel-reformen
samt övriga huvudmannaskapsbyten mellan Västra Götalands läns landsting och
länets kommuner.
Personalenhetens skrivelse 2008-02-25.

Utdragsbestyrkande
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Bidrag till Hjo Orienteringklubb - Standardhöjande åtgärder vid
klubbstuga
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att bevilja Hjo Orienteringklubb ett investeringsbidrag
motsvarande 30 % av från Boverket godkända kostnader, dock högst 73 000 kr.

Föredragande
Kultur- och fritidschefMarie-Louise Fahlström-Lindblad.

Bakgrund
Hjo Orienteringsklubb har 2007-12-20 inkommit med ansökan om kommunalt
bidrag för att konvertera till pelletsuppvärmning med komplettering av solffingare
vid klubbstugan vid Högaliden. Även åtgärder på driften av värme, ventilation,
varmvatten och belysning planeras.
Orienteringsklubben har sökt bidrag hos Boverket för åtgärderna. Klubben kan ffi
ett beviljat bidrag med 50 % av kostnaden från Boverket om Hjo kommun lämnar
ett bidrag med 30 % av kostnaderna.
Kultur- och fritidschefen har i skrivelse 2008-02-22 utarbetat förslag till beslut i
ärendet.

Handling
Ansökan 2007-12-20 från Hjo Orienteringsklubb.
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2008-02-22.

Delges
Hjo Orienteringsklubb
Boverket
Kultur- och fritidsenheten

Justerand~
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Yttrande: Kommunalbesvär över Kf beslut § 195/07
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
notera informationen till protokollet, samt
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktiges beslut § 195/07 om budget 2008 för Hjo kommun har överklagats till länsrätten.
Kommunen skall yttra sig över överklagan.
Yttrande skall vara Länsrätten i Mariestad tillhanda senast 2008-03-17.
Handling
Överklagan 2007-12-06.
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2008-47

Ansökan om bidrag för utgivning av fotobok om ån Tidan
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att avslå ansökan från Holms förlag om bidrag till utgivande av fotobok om ån Tidan.
Bakgrund
Holms förlag avser att ge ut en fotobok med fårg- och svartvita bilder och texter
om ån Tidan som rinner genom orter som bär dess namn såsom Tidaholm, Tiarp,
Tamaden, Tibro, Tiberg, Tidan och Tidavad. Boken ska bl a innehålla övergripande industrihistoria, ortsnamnsförklaringar, illustrera landskapet samt lyfta fram
gömda och glömda texter.
Förlaget har i skrivelse 2008-01-18 inkommit med ansökan om 7 100 kr i bidrag
för utgivande av nämnda fotobok.
Kultur- och fritidsenheten föreslår i skrivelse 2008-02-21 allmänna utskottet besluta att avslå Holms förlag, Kungsgatan 51 i Umeå ansökan om bidrag då kommunen inte ger bidrag till enskilda företag annat i särskilda undantagsfall.
Handling
Kultur-och fritidsenhetens skrivelse 2008-02-21.
Ansökan 2008-01-21 från Holms Förlag.
Delges
Holms Förlag
Kultur- och fritidsenheten
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2008-130

Ekonomisk rapport - förändrade ekonomiska förutsättningar
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt kommunchefen att utarbeta beslutsförslag med anledning av ekonomisk rapport 2008-02-25.
Bakgrund
Rådgivare Stefan Tengberg har i skrivelse 2008-02-25 inkommit med ekonomisk
rapport i vilken beskrivs förändrade ekonomiska förutsättningar med anledning av
hur SKL:s bedömer utvecklingen av skatteunderlaget. Sammantaget innebär den
förändrade prognosen för skatteintäkterna en total förändring år 2008 för Hjo
kommun om totalt -2 335 tkr, innebärande en resultatförsämring enligt budget
från +7 464 tkr till +5 132 tkr. Därmed klarar inte Hjo kommun det finansiella
målet och god ekonomisk hushållning.
Handling
Rådgivare Stefan Tengbergs skrivelse 2008-02-25.
Delges
Kommunchefen
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Anmälningsärenden
1.

Länsstyrelsen Västra Götaland: Beslut 2008-01-31 tillstånd att använda övervakningskameror - Swebus AB (2007-189 109).

2.

Kollektivtrafiknämnden Hjo-Tibro-Karlsborg: Protokoll 2008-01-24.

3.

Räddningsverket: Olyckor i siffror - 2007 års utgåva.

4.

Skaraborgs kommunalförbund: Styrelseprotoko1l2008-01-2S.

S.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2008-01-31.

6.

Länsfolkhälsorådet Gävleborg: Tack och inbjudan till studiebesök i Gävleborg.

7.

Mariestads kommun: Fördjupad översiktsplan för Mariestads hamn- och
strandområde - Sjöstaden.
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