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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2008-08-27

Plats och tid

Stadshuset, kl 08.30 - 11.40

Deltagande

Beslutande

l

Catrin Hulmarker (m), ordförande
Tore Nolberger (m)
Britt-Marie Sjöberg (c)
Petter Jönsson (fp)
Eva-Lott Gram (kd)
Pierre R yden ( s)
Tina Jensen (s)
Övriga deltagande

Carl-Gustaf Eliasson, samhällsutvecklingschef, §§ 104 - 108, 111
Jörgen Hansson, ekonomichef, §§ 104, 110 - 111
Gert Franzen (c), ordförande barn- och utbildningsutskottet, § 104
Ida Hägne (s), vice ordförande barn- och utbildningsutskottet, § 104
Ewa F Thorstenson (m), ordförande omvårdnadsutskottet, § 104
Jörgen Fransson (s), vice ordförande omvårdnadsutskottet, § 104
Marita Malmberg, Chef Vård och Omsorg, § 104
Alf-Göran Waldenvik, Chef Barn och Utbildning § 104
Marie-Louise Fahlström, Kultur- och fritidschef §§ 107 109
Lena Persson, ekonom, § 110
Sabina Hualpa Blomgren, EU-samordnarelProjektledare, § 112
Pia Renman, kommunchef, §§ 104, 109, 111 - 112, 115, 117
Annica Carter, sekreterare

Utses att justera

Pierre R yden ( s)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2008-09-12

Underskrifter
Paragrafer

~~~

102 - 117

..."!"L"1··· ... " ..............................................................................

Pierre R yden

l

t

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2008-08-27

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2008- 10-04
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Au § 102

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

Utdragsbestyrkande
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Au § 103

Dagordning
Även ärendet "Avyttring av Fastigheten Anden 5" behandlas på dagens sammanträde. I övrigt godkänns förslaget till dagordning.

Utdragsbestyrkande
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Au § 104

Diskussionsärende: Revisorernas ansvarsprövning
Diskussionen noteras till dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande
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2008-508

Detaljplan för delar av kv Norrskenet och Regnbågen
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att förslag till detaljplan för delar av kvarteren Norrskenet och Regnbågen sänds ut för samråd.
Föredragande

Samhällsutvecklingschef Calle Eliasson.
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att ny detaljplan skall upprättas för delar av kv Norrskenet och Regnbågen.
Detaljplanens syfte är att bilda ett område för parkering med rätt att uppföra garage. Parkeringsområdet ska upplåtas till ägarna till i planområdet ingående bostadsfastigheter.
L I Knutsson Arkitektkontor har på uppdrag av samhällsutvecklingsenheten utarbetat förslag till detaljplan området.
Handling
Samrådshandling: Förslag till detaljplan för delar av kv Norrskenet och Regnbågen.
Delges
Samhällsutvecklingsenheten
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2008-412

Ansökan om bidrag for 2008 - Konstfrämjandet Västra Götaland
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att inte lämna något anslag till Konstfrämjandets
verksamhet för 2008.
Bakgrund
Konstfrämjandet Västra Götaland har inkommit med ansökan om bidrag för 2008.
Kultur- och fritidschefen har i skrivelse 2008-06-17 inkommit med förslag till beslut i ärendet.
Handling
Ansökan om bidrag för 2008 - Konstfrämjandet Västra Götaland.
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2008-06-17.
Delges
Konstfrämjandet Västra Götaland
Kultur- och fritidschefen

Utdragsbestyrkande

Sida

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2008-08-27

Sammanlrädesdalum

Au § 107

7

2008-308

Ansökan investerings bidrag träningsbommar och tävlingshinder Hjo hästsportklubb
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
bevilja investeringsbidrag till Hjo Hästsportklubb för träningsbommar och
tävlingshinder med 12600 kr (75 %) och högst med (16800 kr), samt
kostnaden skall belasta ID 4054.

Föredragande
Kultur- och fritidschefMarie-Louise Fahlström.

Yrkande
Pierre Ryden (s), Petter Jönsson (fp) Tore Nolberger (m) och Britt-Marie Sjöberg
( c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Bakgrund
Hjo Hästsportklubb har inkommit med ansökan om investeringsbidrag för träningsbommar och tävlingshinder.
Kultur-och fritidschefen har i skrivelse 2008-07-10 inkommit med förslag till beslut i ärendet.

Handling
Hjo Hästsportklubbs ansökan 2008-04-22.
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2008-07-10.

Delges
Hjo Hästsportklubb
Kultur- och fritidschefen
Ekonomienheten
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2008-307

Ansökan investeringsbidrag staket och entre - Hjo hästsportklubb
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
bevilja investeringsbidrag till Hjo Hästsportklubb för staket och entre med
21 000 kr (75 %) och högst med (28 000 kr), samt
kostnaden skall belasta ID 4054.

Föredragande
Kultur- och fritidschefMarie-Louise Fahlström.

Yrkande
Pierre Ryden (s), Petter Jönsson (fp) Tore Nolberger (m) och Britt-Marie Sjöberg
(c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Bakgrund
Hjo Hästsportklubb har inkommit med ansökan om investeringsbidrag för bland
annat staket och entre.
Kultur- och fritidschefen har i skrivelse 2008-07-10 inkommit med förslag till beslut i ärendet.

Handling
Hjo Hästsportklubbs ansökan 2008-04-22.
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2008-07-10.

Delges
Hjo Hästsportklubb
Kultur- och fritidschefen
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande
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2008-202

Arbetsmiljöverkets inspektion av kultur- och fritidsenheten,
Stadsbiblioteket och Hjo Kulturskola
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2008-09-10 inkomma med förslag till reviderat svar till Arbetsmiljöverket.
Föredragande
Kultur- och fritidschefMarie-Louise Fahlström.

Bakgrund
Arbetsmiljöverket har 5-6 mars 2008 genomfört inspektion av kultur- och fritidsenheten, Stadsbiblioteket och Hjo Kulturskola.
Hjo kommun skall före den 1 oktober 2008 informera Arbetsmiljöverket vilka åtgärder som genomförts med anledning av de brister och krav som redovisats i
verkets inspektionsrneddelande.

Handling
Arbetsmiljöverkets inspektionsrneddelande 2008-03-26.
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2008-07-0 1.

Delges
Kultur- och fritidschefen

Utdragsbestyrkande

Sida

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2008-08-27

Sammanträdesdatum

Au § 110

10

2007-160 100

Budget 2008: Fördelning av centrallönepott
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fördela del av den centrala lönepotten avseende övriga fackförbund samt oorganiserade enligt ekonomienhetens förslag till fördelning. Totalt belopp att fördela är 4 545 tkr.
Föredragande

Ekonomichef Jörgen Hansson och ekonom Lena Persson.

Bakgrund
I budgeten för 2008 har kompensation för löneökningar inte fördelats ut på verksamheterna utan budgeterats i en centrallönepott under Kommunstyrelsen, med
avsikten att kompensera för ökade lönekostnader efter avslutade förhandlingar.
För att få en bra ekonomistyrning bör kompensationen från den centrala lönepotten komma i så nära anslutning till när kostnaden uppkommer som möjligt. Samtliga fackförbund utom Vårdförbundet har avslutat sina förhandlingar lokalt. Vårdförbundets lönepott har beräknats preliminärt och kan komma att justeras något
efter avslutade lokala förhandlingar. Även oorganiserades löneökningar ingår i
beräkningarna.
Fördelningen enligt bifogad tabell bygger på följande beräkningar:
Kostnaden för ökad månadslön är beräknad per kostnadsställe (ID) för fast
anställd personal. Avstämning har gjorts mot budgeterad bemanning, för att
inte kompensera ev. överanställningar eller underkompensera vakanta tjänster
vid förhandlingstillfållet.
Timlönekompensation har endast beräknats för avsatt semestervikariebudget
(gäller endast Vårdförbundet/sjuksköterskor).
Kompensation för ökade kostnader för OB-tillägg from 1 juli har beräknats
motsvarande budgeterade timmar enligt schema (gäller endast Vårdförbundet!sjuksköterskor).

Handling
Ekonomichefens skrivelse 2008-08-21.

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2008-131

Avyttring av fastigheten Anden 5
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
avyttra fastigheten Anden 5 till marknadspris, samt
ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med förslag på hur inkomsten från
försäljningen ska hanteras.
Föredragande

Ekonomichef Jörgen Hansson och samhällsutvecklingschef Calle Eliasson.
Yrkande

Pierre Ryden (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bakgrund
I samband med utarbetande av förslag till Budget 2008 för Hjo kommun har sahällsutvecklingsenheten utrett möjligheten till en flytt av kommunens verksamheter på Regeringsgatan 6A-F till andra lokaler, samt även en försäljning av den
aktuella fastigheten. Kommunfullmäktige har i budget 2008 fastslagit att Hjo
kommun under 2008 skall sänka sina driftskostnader för lokalerna på Regeringsgatan med 400 tkr innebärande att kommunen inte kan ha någon egen verksamhet
i fastigheten. Kommunstyrelsen beslutade §3S/08 bland annat att uppdra åt samhällsutvecklingsenheten att förbereda en försäljning av fastigheten Anden 5.
Handling
Ekonomienhetens skrivelse 2008-08-27.
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2008-516

Medfinansiering av Leader-ansökan kallbadhus
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskott beslutar att:
föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom projekt Vätterns Kallbadhus och
ge kommunchefen i uppdrag att underteckna medfinansieringsintyget, samt
ge förvaltningen i uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde 2008-0910 sammanställa ett skriftligt beslutsunderlag i ärendet.
Föredragande
EU- samordnarelProjektledare Sabina Hualpa Blomgren.
Yrkande

Pierre R yden (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bakgrund
Leader som arbetsmetod har funnits inom EU sedan 1991 och i Sverige sedan
1995. Leader gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta
med lokallandsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn. Syftet är
att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna för
utveckling av landsbygden. Leader bygger på ett samarbete mellan ideell, offentlig och privat sektor.
Föreningen Vätterns kallbadhus har bildats i syfte att genomföra ett projekt inom
ramen för Leader. Projektiden består av att bygga ett kallbadhus i Vättern i anslutning till parken och hamnen i Hjo. Kallbadhuset ska kunna erbjuda sköna bastubad i en vacker, rofylld miljö samt friska dopp i Vättern året runt. Verksamhetens ledord ska vara hälsa, miljö och kultur.
Som representant för den offentliga sektorn går Hjo kommun in som samarbetspartner och bistår projektet med sin arbetstid motsvarande en total kostnad av 128
tkr. De tjänstemän vars tid tas i anspråk är kommunchef, samhällsutvecklingschef,
kultur- och fritidschef och planarkitekt.

Utdragsbestyrkande
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2008-516

Delges
EU-samordnare/proj ektledare

Utdragsbestyrkande
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2008-315

Remiss: EV, allmännyttan och hyrorna (SOV 2008:38)
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att godkänna kommunalrådets förslag 2008-08-20 till
yttrande.

Yrkande
Pierre R yden (s) yrkar att allmänna utskottet beslutar att ej anta kommunalrådets
förslag till yttrande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Pierre Rydens (s) yrkande mot kommunalrådets förslag till
beslut och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med kommunalrådets
förslag.

Reservation
Pierre Ryden (s) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund
Finansdepartementet har inkommit med betänkande av utredningen av allmännyttans villkor (SOU 2008:38) för yttrande.
Förra bostadsministern Mona Sahlin, (s), tillsatte utredningen 2005. Då var uppdraget att utreda hur vi bäst utvecklar våra allmännyttiga bostadsföretag. Nuvarande kommun- och finansmarknadsministern Mats Odell (kd), ändrade uppdraget
2007 till att undersöka hur man kunde skapa förutsättningar för en väl fungerande
hyresmarknad samt säkra utbudet av hyresbostäder.
Utredningens tre förslag:
Att de kommunala bostadsbolagen skall drivas med rimliga avkastningskrav och utan konkurrenssnedvridande stöd från kommunerna.
Att de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll tas bort.
Att en mer efterfrågebaserad hyressättning skall införas, där större vikt
fåsts vid hyresgästernas allmänna värderingar av bostäders olika egenskaper.

Utdragsbestyrkande
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2008-315

Yttrande ska vara finansdepartementet tillhanda senast 2008-09-08. Kommunalrådet har i skrivelse 2008-08-20 utarbetat förslag till yttrande.
Handling

Finansdepartementets remiss 2008-04-29.
Kommunalrådets skrivelse 2008-08-20.
Delges

Finansdepartementet
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2008-505

Remiss: Föreslagen sammanläggning av församlingar i Hjo pastorat (Korsberga och Fridene)
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att Hjo kommun inte har något att erinra mot föreslagen sammanläggning av Korsberga och Fridene församlingar.
Bakgrund
Stiftsstyrelsen i Skara stift har inkommit med förslag om sammanläggning av
Korsberga och Fridene församlingar i Hjo pastorat.
Kommunens synpunkter skall vara stiftsstyrelsen tillhanda senast 2008-09-10.
Handling
Remiss 2008-08-19 från Skara stift.
Kanslichefens skrivelse 2008-08-21.
Delges
Skara stift
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Information från presidiet och kommun chefen
Kommunalrådet informerar om att kommunen kompletterat det underlag som
lämnats till Sveriges kommuner och landsting inför kommande infrastrukturplanenng.
KommunchefPia Renman informerar om:
handels- och centrumutvecklingsprojektet.
KSAU:s kommande besök i Örkelljunga den 22 oktober.
möte med chefen för MÖS, Miljösamverkan Östra Skaraborg.
Kommek-mässan i Malmö.

Justerandes signatur
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Kurser och konferenser
Pierre Ryden (s) informerar om konferensen "Denjämlika hälsan - var tog den
vägen?" som kommer att äga rum i Skövde den 21-22 april 2009.
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Anmälningsärenden
1.

Västra Götalandsregionen: Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbunden (2008-227).

2.

Västra Götalandsregionen: Beslut om sammanträdestider för regionfullmäktige 2009.

3.

Boverket: Beslut om bidrag enligt förordningen (1996: 1593) om bidrag till
allmänna samlingslokaler - Korsbergaortens bygdegårdsförening beviljas bidrag med 375000 kronor (2007-215.805)."

4.

Boverket: Beslut om bidrag enligt förordningen (1996: 1593) om bidrag till
allmänna samlingslokaler - Hjobygdens orienteringsklubbs ansökan avslås
(07-175-805).

J

5.

Hjo Energi AB: Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2008-05-29.

6.

Hjo Energi AB: Protokoll från konstituerande sammanträde 2008-05-29.

7.

Hjo Energi Elhandel AB: Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2008-05-29.

8.

Hjo Energi Elhandel AB: Protokoll från konstituerande sammanträde 200805-29.

9.

Hjo Stadshus AB: Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2008-05-29.

10. Hjo Stadshus AB: Protokoll från konstituerande sammanträde 2008-05-29.
11. Skaraborgs kommunalförbund: Förbundsfullmäktiges protokoll 20085-06-18.
12. Länsstyrelsen Västra Götaland: Bostadsmarknaden i Västra Götalands län
summering och analys 2008.
13. Samhällsutveckling: Kultur fritids beslut om bidrag till folk- och skolbibliotek (2008-401). J
14. Ägarrådet: Samrådsmöte mellan regionala ägarrådet och Västtrafik 2008-0618.
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