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Sammanträdesdatum

Plats och tid

Stadshuset, kl 13.00

Deltagande

Beslutande

1

15.15

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

Övriga deltagande

Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef
Jörgen Hansson, ekonomichef
Pia Renman, kommunchef
Anders Boman, sekreterare

Utses att justera

Pierre R yden (s)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2008-04-

Underskrifter
Sekreterare
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
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Justerare
Pierre Ryden (s) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande
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Dagordning
Även ärendet "Sponsringsbidrag till Hjo Bowlingklubb" behandlas på sammanträdet.
Dagordningen godkännes i övrigt.
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2008-210

Ombudgetering av investeringsmedel från 2007 till 2008
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna ekonomienhetens förslag till ombudgeteringar av investeringsmedel
från 2007 till 2008.
Bakgrund
Ekonomienheten har i skrivelse 2008-03-12 utarbetat förslag till ombudgetering
av investeringsmedel från 2007 till 2008. Den önskade ombudgeteringen uppgår
till sammanlagt 7 678 809,22 kr. Ombudgeteringen innebär inte utökade anslag,
utan enbart en överföring av hela eller delar av föregående års investeringsanslag.
Handling
Ekonomienhetens skrivelse 2008-03 -12 inklusive bilagor.

Sida

SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2008-03-26

Au § 36

5

2008-211

Policy för lönebildning i Hjo kommun
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förvaltningens förslag till policy för lönebildning i Hjo kommun.

Yrkanden
Tore Nolberger (m), Eva-Lott Gram (kd) och Petter Jönsson (fp) yrkar att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
godkänna förvaltningens förslag till policy för lönebildning i Hjo kommun.
Bakgrund
Förvaltningen har utarbetat förslag till policy för lönebildning i Hjo kommun.
Förslaget till policy innefattar:
avgörande inriktningar för lönebildningen,
förtydligande av ansvar och rollfördelning mellan politik och förvaltning/chefsnivåer, samt
detaljerad beskrivning av årsvisa arbetsprocessen.
Handling
Förvaltningens förslag till policy för lönebildning i Hjo kommun.
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2008-79

Rutiner för möjlighet för förtroendevalda att bevista konferenser
mm
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att överlämna ärendet till fullmäktigeberedningen för
utvecklingsfrågor för vidare beredning.
Bakgrund
Allmänna utskottet beslutade § 18/07 att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till rutiner för möjlighet för förtroendevalda att bevista konferenser m m.
F örvaltningen har i skrivelse 2008-03 -10 utarbetat beslutsförslag i ärendet.
Handling
Personalchefens skrivelse 2008-03 -1 O.
Delges
Fullmäktigeberedningen för utvecklingsfrågor

Utdragsbestyrkande
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2008-172

Au § 38

Avgörande inriktningar och mål 2008 för miljö- och bygglovnämnden
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att inkommet förslag till avgörande inriktningar och mål 2008 för miljö- och bygglovnämnden skall ingå i
beslutad arbetsprocess i arbetet med utarbetande av budget och verksamhetsplan
2009 för Hjo kommun.

Bakgrund
Miljö- och bygglovnämnden har i § 28/08 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna förvaltningens förslag till avgörande inriktningar och mål
2008 för miljö- och bygglovnämnden.

Handling
Miljö- och bygglovnämndens § 28/08.

Utdragsbestyrkande
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2008-180

Ansökan om extra bidrag till pågående lokala naturvårdsprojekt
- tysk och engelsk edition av skriften "Hjoåns dalgång - ett naturreservat i en medeltida stad"
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
hos länsstyrelsen ansöka om 50 tkr i LON A-bidrag till produktion aven tysk
och en engelsk edition av skriften "Hjoåns dalgång - ett naturreservat i en
medeltida stad" i enlighet med projektledarens förslag 2008-03-17 till ansökan,
Hjo kommuns motfinansiering motsvarande 100 % av beviljat bidrag, dock
högst 50 tkr, skall belasta ID, samt
medel motsvarande 100 % av beviljat bidrag, dock högst 50 tkr, omfördelas
från ID21 13 (Ks utvecklingsanslag) till ID3120 (Stadsutveckling).
Bakgrund
Länsstyrelsen har i skrivelse 2008-03-11 meddelat länets kommuner om möjligheten att ansöka om extra bidrag till pågående lokala naturvårdsprojekt, s k LONAbidrag. Det är endast tidigare beviljade lokala naturvårdsprojekt som fortfarande
pågår som har möjlighet att ansöka.
Projektledare Per-Göran Ylander föreslår i skrivelse 2008-03-17 att Hjo kommun
ansäker om 50 tkr i LONA-bidrag för att producera en tysk och en engelsk edition
av skriften "Hjoåns dalgång - ett naturreservat i en medeltida stad".
Kostnaden för projektet beräknas till 100 tkr. Bidrag från länsstyrelsen kan ges
med maximalt 50 % av projektkostnaden, eller 50 tkr. Resterande del finansieras
av kommunen.
Förvaltningen har i skrivelse 2008-03-17 utarbetat beslutsförslag i ärendet.
Handling
Projektledarens skrivelse inkl bilagor.
Länsstyrelsens i Västra Götalands län meddelande 2008-03-11 om möjlighet att
ansöka om extra bidrag till pågående lokala naturvårdsprojekt.
Kommunchefens skrivelse 2008-03 -17.
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2008-160

Planprogram för Horsås trädgårdsstad
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
förorda att en undersökning genomförs gällande möjligheten att anslutningsväg byggs som förbinder riksväg 49 med Östra Leden, samt
i övrigt inte ha något att erinra mot föreliggande förslag till planprogram för
Horsås trädgårdsstad.
Bakgrund
Skövde kommun har upprättat föslag till planprogram för Horsås trädgårdsstad,
Skövde stad. Syftet med planprogrammet är att utifrån riktlinjerna i Framtidsplanen ta fram ett samlat underlag för Horsåsområdet.
Hjo kommun bereds möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Eventuella synpunkter skall vara Skövde kommun tillhanda senast 2008-04-04.
Handling
Skövde kommuns samråd för Horsås trädgårdsstad.
Miljöstrategens tjänsteutlåtande 2008-03-12.
Delges
Skövde kommun
Miljöstrategen
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2008-71

Sponsringsbidrag till Hjo Bowlingklubb
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Hjo Bowlingklubb beviljas ett sponsorbidrag motsvarande 100 tkr för verksamhetsåret 2008,
kostnaden belastar nyinrättade fonden för utveckling, samt
Hjo Bowlingklubb uppmanas återkomma med ansökan för kommande verksamhetsår.

Yrkanden
Eva-Lott Gram (kd), Petter Jönsson (fp) och Tore Nolberger yrkar att allmänna
utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Hjo Bowlingklubb beviljas ett sponsorbidrag motsvarande 100 tkr för verksamhetsåret 2008,
kostnaden belastar nyinrättade fonden för utveckling, samt
Hjo Bowlingklubb uppmanas återkomma med ansökan för kommande verksamhetsår.
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.
Allmänna utskottet beslutade § 26/08 att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
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forts Au § 41
Handling
Ansökan 2008-01-29 från Hjo Bowlingklubb.
Kommunchefens skrivelse 2008-02-20.
Protokoll från etableringsmöte 2008-03-17.
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Informa tionsärenden
Information från:
Presidiet
Kommunchefen
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Anmälningsärenden
1.

Kommunforskning i Västsverige: Moms på KFi:s medlemsavgifter.

2.

Regionala ägarrådet: Minnesanteckningar 2008-01-24.

3.

Länsstyrelsen Västra Götaland: Beslut om tillstånd för Swebus AB att använda övervakningskameror i bolagets bussar (2007-189 109).

4.

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

5.

Räddningsverket: Olyckor i siffror - 2007 års utgåva.

6.

Skaraborgs kommunalförbund: Protokoll 2008-01-25.

7.

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

8.

Länsfolkhälsorådet Gävleborg: Tack och inbjudan till studiebesök i Gävleborg.

9.

Mariestads kommun: Översiktsplan för Mariestads hamn- och strandområde
Sjöstaden.

10. Länsstyrelsen Västra Götaland: Förslag till program för att utveckla naturoch kulturturismen i Västra Götalands län (2008-l2) . .!
Il. Länsrätten i Mariestad: Dom 2008-03-11 - överklagandet avslås - Deltagande
i lärresa till Kina våren 2008 (2007-224 106). ,
12. Kollektivtrafiknämnden Hjo-Tibro-Karlsborg: Protokoll 2008-02-19.
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