HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2008-06-18

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Stadshuset, kl 08.30 - 10.45, 15.30 - 17.00

Deltagande

Beslutande

l

Catrin Hulmarker (m), ordförande
Tore Nolberger (m)
Britt-Marie Sjöberg (c)
Eva-Lott Gram (k d)
Pierre R yden (s)

Övriga deltagande

Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef, § 83
Lars-Inge Knutsson, plankonsult, § 85 - 86
Per-Åke Johansson, miljöstrateg, § 87 - 89
Pia Renman, kommunchef, §§ 81 83,85 - 95, 97
Anders Boman, kommunsekreterare

Utses at! Justera

Pierre R yden ( s)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

81 - 97

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Au § 81

Justerare
Pierre Ryden (s) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande
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Dagordning
Ärendet "Motion angående livsmedelsinköp i Hjo kommun" utgår. Dagordningen
godkännes i övrigt.

Utdragsbestyrkande
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Informationsärenden
Dialogmöte Miljö- och bygg
Samhällsutvecklingschej Calle Eliasson

Ajournering kl 10.45 - 15.30.
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2008-208

Lönerevision kommunchef
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att fastställa ny lön för kommunchef Pia Renman enligt följande:
från 2007-04-01: 53 000 kr/mån,
från 2008-01-01 med anledning av ny organisation med ökade ansvarsområden: 56 000 kr/mån, samt
från 2008-04-0 l: 58 000 kr/mån.

Anteckning
Till dagens protokoll noteras att beslutet är enhälligt.
Bakgrund
Allmänna utskottet har av kommunstyrelsen delegerats rätten att revidera lön till
kommunchefen.
Handling
Kommunalrådets skrivelse 2008-04-10.
Delges
Kommunchefen
Personalenheten

Utdrags bestyrkande
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2008-190

Ändring av detaljplan för del av Söder 2:1 (Björkviken), Hjo
kommun
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att förslag till ändring av detaljplan för del av Söder
2: 1 (Björkviken) sänds ut för samråd.
Föredragande
Plankonsult Lars-Inge Knutsson.
Bakgrund

Fastighetsägarna inom området har genom Björkvikens samhällighetsförening ansökt om att detaljplanen ändras för att möjliggöra större byggrätt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 215/07 att uppdra åt stadsbyggnad &
miljö att upprätta förslag till ändring av detaljplan.
Den gällande detaljplanen föreskriver att byggnadsarean för varje tomt tar uppgå
till högst 70 m2 för huvudbyggnaden och 20 m2 för uthus. Ändringen innebär att
de högsta tillåtna areorna ökas till 90 respektive 30 m2 , dock högst 15 % av tomtarean.
Planförslaget hanteras med enkelt planförfarande.
Samhällsutvecklingsenheten har utarbetat förslag till ändring av detaljplan.
Handling

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteutlåtande 2006-06-09.
Förslag 2008-05-19 till ändring av detaljplan för del av Söder 2: 1 (Björkviken),
Hjo kommun.
Delges

Samhällsutvecklingsenheten
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2008-268

Ändring av detaljplan för Korsgården 1:3 (Fågelås föräldrakooperativ) - Korsgården 1:1 m fl
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att förslag till ändring av detaljplan för Korsgården
1:3 (Fågelås föräldrakooperativ) - Korsgården 1: 1 m fl sänds ut för samråd.
F äredragande

Plankonsult Lars-Inge Knutsson.

Bakgrund
Fågelås föräldrakooperativ har till miljö- och bygglovnämnden kommit in med en
ansökan om permanent bygglov för förskole- och fritidsverksamhet på fastigheten
Korsgården 1: 3. Föräldrakooperativet är en ekonomisk förening som har bedrivit
sin verksamhet i 16 år. Verksamheten har under hela den tiden bedrivits i lokaler
som haft lov för tillfälligt annan användning.
Gällande plan föreskriver att området är avsett för bostadsändamål.
Miljö- och bygglovnämnden anser i beslut § 23/08 att en planändring måste till
stånd innan bygglov för den ansökta verksamheten kan beviljas.
Föräldrakooperativet uttrycker i brev daterat 2008-01-10 att det vore bra att det
görs en detaljplaneändring av fastigheten.
Allmänna utskottet beslutade § 49/08 att uppdra åt förvaltningen att upprätta förslag till ändring av detaljplan.
Syftet med ändringen av planen är att fastighetens användningssätt ändras från
bostadsändamål till barnomsorg.
Planförslaget hanteras med enkelt planförfarande.
Samhällsutvecklingsenheten har utarbetat förslag till ändring av detaljplan.

Handling
Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteutlåtande 2006-06-09.
Förslag 2008-05-19 till ändring av detaljplan för Korsgården 1:3 (Fågelås föräldrakooperativ) Korsgården 1: 1 m fl
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2008-87

Remiss: Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra
Östersjöns vattendistrikt
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att godkänna samhällsutvecklingsenhetens förslag till
kommunens synpunkter under rubriken "Kommunens ståndpunkt".
Yrkande
Pierre Ryden (s), Tore Nolberger (m) och Eva-Lott Gram (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Föredragande
Milj ö strateg Per-Åke Johansson.
Bakgrund
ED: s medlemsländer antog år 2000 det s k ramdirektivet för vatten. Den svenska
lagstiftningen har kompletterats genom ändringar i miljöbalken och att en särskild
vattenförvaltningsförordning har antagits för att hantera den svenska vattenförvaltningen.
Länsstyrelserna har ansvaret för att förvalta kvaliten på vattenmiljön. Fem av
länsstyrelserna är utsedda till vattenmyndigheter och ansvarar för samordning
inom respektive vattendistrikt.
Som ett led i arbetet med att involvera allmänhet och berörda intressen i vattenförvaltningen genomförs en serie med samråd innan varje förvaltningsplan beslutas. Översikt av Väsentliga Frågor är det andra arbetssteget med att ta fram förvaltningsplaner för vattendistrikten. Översikten skall beskriva vilka viktiga vattenområden och vattenfrågor vattenförvaltningen skall arbeta med i distriktet fram
till år 2015. Den skall också ange hur medborgare och andra intressenter kan påverka arbetet och dess innehåll.
Hjo kommun bereds att lämna synpunkter på Översikt av Väsentliga Frågor för
Förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt. Synpunkterna skall ha inkommit till Vattenmyndigheten senast den l augusti 2008.
Samhällsutvecklingsenheten har i tjänsteutlåtande 2008-05-28 utarbetat förslag till
ståndpunkter.
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2008-87

Handling

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikts missiv 2008-01-30.
Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteutlåtande 2008-05 -28.
Delges

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar län
Milj ö strategen
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2008-379

Remiss: Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Västerhavets vattendistrikt
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att godkänna samhällsutvecklingsenhetens förslag till
kommunens synpunkter under rubriken "Kommunens ståndpunkt".
Yrkande

Pierre Ryden (s) och Tore Nolberger (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Föredragande

Miljöstrateg Per-Åke Johansson
Bakgrund

EU:s medlemsländer antog år 2000 det s k ramdirektivet för vatten. Den svenska
lagstiftningen har kompletterats genom ändringar i miljöbalken och att en särskild
vattenförvaltningsförordning har antagits för att hantera den svenska vattenförvaltningen.
Länsstyrelserna har ansvaret för att förvalta kvaliten på vattenmiljön. Fem av
länsstyrelserna är utsedda till vattenmyndigheter och ansvarar för samordning
inom respektive vattendistrikt.
Som ett led i arbetet med att involvera allmänhet och berörda intressen i vattenförvaltningen genomförs en serie med samråd innan varje förvaltningsplan beslutas. Översikt av Väsentliga Frågor är det andra arbetssteget med att ta fram förvaltningsplaner för vattendistrikten. Översikten skall beskriva vilka viktiga vattenområden och vattenfrågor vattenförvaltningen skall arbeta med i distriktet fram
till år 2015. Den skall också ange hur medborgare och andra intressenter kan påverka arbetet och dess innehåll.
Hjo kommun bereds att lämna synpunkter på Översikt av Väsentliga Frågor för
Förvaltningsplan i Västerhavets vattendistrikt. Synpunkterna skall ha inkommit
till Vattenmyndigheten senast den 1 augusti 2008.
Samhällsutvecklingsenheten har i tjänsteutlåtande 2008-05-28 utarbetat förslag till
ståndpunkter.

Sida

HJO KOMMUN

SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2008-06-18

Sammanträdesdatum

forts Au § 88

12

2008-379

Handling
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikts kungörelse 2008-02-0 l.
Samhäl1sutvecklingsenhetens tjänsteutlåtande 2008-05-28.
Delges
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västra Götaland
Milj ö strategen
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2008-318

Förnyelse av nätkoncession för linje gällande del av 10 kV ledning
Hjo-Boda samt södra Hjo, TT1711-nätet, inom Hjo kommun
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
Hjo kommun har inget att erinra mot förnyad nätkoncession för linje gällande
del av 10kV ledning Hjo-Boda samt södra Hjo, TT1711 L02, inom Hjo
kommun, samt
samhällsutvecklings enheten får i uppdrag att ändra detaljplanen för Söder
12: l (Ekestugan) D 101 så att ledningens placering är förenlig med planens
bestämmelser.

Färedragande
Miljöstrateg Per-Åke Johansson.
Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB ansöker till Energimarknadsinspektionen om förnyelse av nätkoncessionen för linje för befintlig kabel mellan ställverket vid Herrängen och gränsen för områdeskoncession Skaraborg, Hjo kommun, vid Boda
samt i södra Hjo vid Borrbäck.
Ledningen betecknas TT1711 L02 och är ca 2,1 km lång mellan ställverket och
Boda samt ca 150 m i södra Hjo.
Tidigt samråd har genom brev hållits med Hjo kommun och med Länsstyrelsen
Västra Götaland. Kommunen hade inget att erinra mot fortsatt koncession för ledningen. Sökanden informerades dock om vad som anges i föreskrifterna för naturreservatet Hjoåns dalgång om grävning och schaktning.
Länsstyrelsen beslutade att en förnyelse av nätkoncessonen för den befintliga kabeln inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Energimarknadsinspektionen överlämnar ansökan till kommunen med en begäran
om yttrande. Synpunkter skall vara energimarknadsinspektionen tillhanda senast
2008-07-08.
Samhällsutvecklingsenheten har i tjänsteutlåtande 2008-05-23 utarbetat förslag till
Hjo kommuns ståndpunkter.
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Handling

Energimarknadsinspektionens remiss 2008-05-08.
Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteutlåtande 2008-05-23.
Delges

Energimarknadsinspektionen
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Milj ö strategen
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2008-397

Internationell samordnare i Hjo kommun
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
under 2008 bevilja 120 tkr för internationell samordnare för 2008 under förutsättning att projektmedel inte beviljas under hösten, samt
kostnaden belastar ID 2113 (KS utvecklingsanslag).
Yrkande
Eva-Lott Gram (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bakgrund
Hjo kommun har sedan våren 2007 samverkat med Folkhögskolan i Hjo omkring
EU-samordning och internationellt arbete. Kommunen har köpt tjänsten av folkhögskolan på halvtid. Uppdraget har varit att utveckla en internationell strategi
samt att stödja och stimulera verksamheterna till att ra ta del av internationellt arbetet och medlen härför.
Under vecka 23 meddelade folkhögskolan att de inte längre kan finansiera del av
tjänsten p g a den ekonomiska situationen.
Under augusti/september så rar Hjo kommun besked om medel beviljas för två
olika projekt som där internationella samordna-ren kommer att bli projektledare.
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2008-06-12 att Hjo kommun övertar anställningsansvaret på heltid från augusti månad 2008 och året ut. Genom att överta
tjänsten på heltid säkerställs att ovanstående två projekt inte äventyras.
Handling
Kommunchefens skrivelse 2008-06-12.
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2008-396

Finansiering av utredning heltidsarbete inom vård och omsorg
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
under 2008 bevilja 165 tkr för att utreda modell för heltidstjänster inom vård
och omsorg, samt
kostnaden skall belasta ID 2113 (KS utvecklingsanslag),

Yrkande
Pierre Ryden (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bakgrund
Sedan flera år tillbaka har ett utredningsuppdrag lagts gällande möjligheten till
heltidstjänster inom vård och omsorg. Diskussioner har pågått där man inte kommit fram till något gemensamt förslag. Nuvarande organisation och bemanning
har inte möjlighet att genomföra uppdraget.
För att ta fram ett förslag till lösning bildas en projektorganisation med ansvariga
chefer från verksamheten, verksamhetsdrivande chef och fackliga representanter.
Projektet bemannas med en ansvarig projektledare med PA-utbildning från ett
bemanningsföretag. Projektet beräknas pågå under augusti-oktober 2008. Kostnaden beräknas uppgå till 165 tkr.
Förvaltningen har i skrivelse 2008-06-12 utarbetat beslutsförslag i ärendet.
Handling
Kommunchefens skrivelse 2006-06-12.
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2006-11 331

Vårdprogram för Hjo stadspark och dess byggnader
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
uppdra åt förvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2008 inkomma med förslag till reviderad lydelse under avsnittet kap 7,
samt
föreslå kommunstyrelsen att i övrigt anta föreliggande förslag till vårdprogram.
Bakgrund
Hjo Stadspark är en kulturhistoriskt värdefull anläggning. Fråga om byggnadsminnesförklaring har väckts för flera år sedan. Ärendet vilar hos länsstyrelsen i
avvaktan på utredning och bättre kunskap om parkens värde i ett större parkhistoriskt sammanhang och hur parken ska vårdas, bevaras och utvecklas. Hjo kommun har därför, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland, beslutat att låta
utreda framtida vård, bevarande och utveckling av Hjo Stadspark.
Vårdprogrammet remissbehandlades av kommunstyrelsen § 62/06.
Handling
Förslag till vårdprogram för Hjo stadspark och dess byggnader.
Delges
Kommunchefen
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2008-237

Svar på skrivelse från Joakim Stier
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att överlämna kommunalrådets skrivelse 2008-06-18
som svar på skrivelse från Joakim Stier.
Bakgrund
Joakim Stier har 2008-05-05 inkommit med skrivelse till politiker i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade § 99/08 att uppdra åt allmänna utskottet att besvara
skrivelsen.
Handling
Skrivelse 2008-05-05 från Joakim Stier.
Kommunalrådets skrivelse 2008-06-18.
Delges
Joakim Stier
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2008-349

Motion angående ändring av socialbidragsnormen
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att överlämna motionen till förvaltningen för beredande handläggning.
Bakgrund
Fredrik Bellino (v) har 2008-05-21 inkommit med motion angående ändring av
socialbidragsnormen.
Kommunfullmäktige beslutade § 50108 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Handling
Motion 2008-05-21 från Fredrik Bellino (v).
Delges
Förvaltningen
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2008-357

Motion angående badplatsen i Blikstorp
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att överlämna motionen till förvaltningen för beredande handläggning.
Bakgrund
Fredrik Bellino (v) har 2008-05-22 inkommit med motion angående badplatsen i
Blikstorp.
Kommunfullmäktige beslutade § 51/08 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Handling
Motion 2008-05-21 från Fredrik Bellino (v).
Delges
Förvaltningen

Justerandes signatur
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2008-371

Frågor från revisorerna angående lönesättning av kommunchef
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att godkänna kommunalrådets skrivelse 2008-06-18
som svar på revisorernas frågor angående lönesättning av kommunchef.
Bakgrund
Kommunens revisorer har i skrivelse 2008-05-29 inkommit med frågeställningar
till kommunstyrelsen angående lönesättning av kommunchef. Revisorerna önskar
skyndsamt svar på frågeställningarna.
Kommunstyrelsen beslutade § 98/08 att uppdra åt allmänna utskottet att besvara
revisionens frågor.
Kommunalrådet har i skrivelse 2008-06-18 upprättat förslag till svar.
Handling
Revisorernas skrivelse 2008-05-29.
Kommunalrådets skrivelse 2008-06-18.
Delges
Kommunrevisorerna
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Anmälningsärenden
1.

Fiskeriverket: Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten, resurs- och miljööversikt 2008.

2.

Skaraborgs kommunalförbund: Styrelseprotokoll2008-04-2S.

3.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2008-03-27.

4.

Avfallshantering Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2008-03-31.

5.

Kollektivtrafiknämnden Hjo-Tibro-Karlsborg: Protokoll 2008-05-06.

6.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2008-0S-22.

7.

Vittnesstödsföreningen vid Skövde tingsrätt: Tack för bidraget (2008-206).

8.

Västtrafik AB: Årsredovisning 2007.

9.

HjoTiBorg Energi AB: Protokoll från ordinarie bolagsstämma och konstituerande sammanträde 2008-0S-22.

10. AB Hjo Småindustrier: Protokoll från ordinarie bolagsstämma och konstituerande sammanträde 2008-05-22.
11. Skaraborgs kommunalförbund: Styrelseprotokoll 2008-0S-30.
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