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Plats och tid

I samband med studieresa till Örkelljunga kommun, kl 08.30 - 10.45, 16.10 - 18.30

Deltagande

Beslutande

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

Övriga deltagande

Jörgen Hansson, ekonomichef
Pia Renman, kommunchef
Anders Boman, sekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (s)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset

A

Underskrifter

v

/

20;rd

~

Paragrafer

135 - 151

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2008-11-24
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Justerare
Pierre Ryden (s) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
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Dagordning
Även ärendet" Revidering av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg" behandlas på sammanträdet.
Dagordningen godkännes i övrigt.

Utdragsbestyrkande
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2008-497

Skattesats 2009
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i
preliminär skatt för inkomst under 2009 fastställes till kronor 22:00 per skattekrona.

Utdragsbestyrkande
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2008-497

Budget och verksamhetsplan 2009 - 2011 för Hjo kommun
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
driftbudget 2009 samt preliminär driftbudget för perioden 2010-2011 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
investeringsbudget 2009 samt investeringsplan för perioden 20 l 0-20 13
fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
resultatbudget för 2009 samt preliminär resultatbudget för perioden 20 l 020 Il fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
finansieringsbudget 2009 samt preliminär finansieringsbudget för perioden
20 l 0-2011 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
balansbudget 2009 samt preliminär balansbudget för perioden 2010-2011
fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
kommunstyrelsen äger rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder
under 2009 med totalt 5 mkr,
i budgeten angivna finansiella mål fastställs,
i budgeten angivna avgörande inriktningar och mål för fullmäktige, styrelse och övriga nämnder fastställs, samt
möjligheten till inbetalning av pensionsskulden årligen prövas under hösten med beaktande av balanskravet.
Anteckning
Pierre Ryden (s) och Tina Jensen (s) deltar inte i beslutet.
Handling
Förslag till budget 2009 - 2011 för Hjo kommun.
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2008-530

Förfrågan från Skolmatsakademin om fortsatt samverkan 20092010
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
bidra till Skolmatsakademin med 10 000 kronor årligen under åren 20092010, samt
kostnaden skall fördelas lika mellan barn- och utbildning och kostenheten.
Yrkande
Pierre Ryden (s), Tina Jensen (s), Petter Jönsson (fp) och Eva-Lott Gram (kd) yrkar bifall till folkhälsorådets förslag.

Anteckning
Tore Nolberger (m) ej deltar i beslutet, samt noterar följande till dagens protokoll:
"Kostenheten är beräknad att gå med ett underskott gentemot budget. Att ytterligare späda på detta kan jag inte ställa mej bakom i synnerhet när det heller inte
varit behandlat i tekniska utskottet utan kommer från annan instans."
Bakgrund
Skolmatsakademin är ett samverkansprojekt mellan 25 kommuner och stadsdelar i
Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen. Projektet startade hösten 2006
och kommer att pågå i sin nuvarande form till och med 2008.
Syftet med skolmatsakademin är att öka kunskapen om matens påverkan på hälsan och miljön samt att verka för en positiv attityd till skolmåltiden.
För att Skolmatsakademin skall bli bestående bortom projektperioden föreslår
Västra Götalandsregionen en samfinansiering mellan de kommuner och stadsdelar
som ingår i projektet samt Folkhälsokommitten och miljönämnden i Västra Götaland. Förslaget innebär att kommuner och stadsdelar bidrar till Skolmatsakademin
med 10 000 kronor årligen under två år. Svar på förfrågan skall vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast 2008-11-17.
Folkhälsorådet har i sin verksamhetsplan för 2009 avsatt 15 000 kronor för att
stödja det lokala utvecklingsarbetet inom ramen för Skolmatsakademin.
Utdragsbestyrkande
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2008-530

Folkhälsorådet föreslår § 33/08 kommunstyrelsen besluta enligt Västra Götalandsregionens förslag att bidra till Skolmatsakademin mede 10 000 kronor årligen under åren 2009-2010. Kostnaden bör fördelas lika mellan kostenheten och Barnoch utbildningsenheten.

Handling
Folkhälsorådets skrivelse 2008-09-17.
Folkhälsorådets § 33/08.
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2008-188

Policy för Hjo kommuns synpunktshantering
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens förslag till policy för Hjo kommuns synpunktshantering.

Yrkande
Tore Nolberger (m) och Eva-Lott Gram (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Bakgrund
Ett av kommunstyrelsens mål för 2008 är att arbeta för en stärkt lokal demokrati
och en ökad insyn för kommuninvånarna. Som ett led i detta har man vidare beslutat att synpunktshanteringen ska göras känd för alla kommuninvånarna.
Kommunstyrelsens förvaltning har under året förberett ett införande av synpunktshantering i Hjo kommun. Syftet med synpunktshanteringen är främst att
f'anga upp invånarnaslbrukarnas synpunkter och använda dessa som ett medel för utvecklingsarbete i verksamheterna.
Innan systemet tas i bruk bör samtliga representanter för Hjo kommun ha ett gemensamt förhållningssätt till hur vi ska hantera klagomål på den kommunala verksamheten. För att kunna förankra detta förhållningssätt har förvaltningen utarbetat ett förslag till policy för Hjo kommuns synpunktshantering. Enligt policyn ska klagomål ses
som en möjlighet att förbättra verksamheten så att organisationen kan dra lärdom av
klagomålen och därmed undvika att liknande händelser uppstår igen.
Uppföljning av inkomna synpunkter ska presenteras både för allmänheten, utskotten
och kommunstyrelsen.

Handling
Kanslienhetens skrivelse 2008-10-13.
Förslag 2008-10-13 till policy för Hjo kommuns synpunktshantering.
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2008-69

J

Ansökan om bidrag Ung Företagsamhets verksamhet 2008
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
bevilja Ung Företagsamhet Skaraborg 9 000 kr i bidrag för verksamhetsåret
2008, samt
kostnaden skall belasta kommunstyrelsen, ID Näringsliv.
Bakgrund
Ung Företagsamhet Skaraborg har inkommit med begäran om verksamhetsbidrag,
9 000 kr, för verksamhetsåret 2008.
Handling
Skrivelse 2008-02-04 från Ung Företagsamhet Skaraborg.
Samhällsutvecklingschefens skrivelse 2008-10-07.
Delges
Ung Företagsamhet Skaraborg
Samhällsutveckling
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande
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2008-504

Remissvar: Folkhälsopolitisk policy för Västra Götaland
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att godkänna kommunchefens förslag till remissvar
avseende Folkhälsopolitisk policy för Västra Götaland.

Yrkande
Pierre Ryden (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bakgrund
Folkhälsokommitten i Västra Götalandsregionen har i uppdrag att vara pådrivande
i det regionala folkhälsoarbetet. Som ett led i detta arbete har Folkhälsokommitten
arbetat fram ett förslag till en ny folkhälsopolitisk policy med utgångspunkt från
Vision Västra Götaland - Det goda livet och det nationella folkhälsomålet "Att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för befolkningen"
Kommunerna har av Folkhälsokommitten i Västra Götalandsregionen beretts möjlighet att granska och ge synpunkter på remissutgåvan Folkhälsopolitisk policy för
Västra Götaland.
Remissvaret skall vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast den 4 november
2008.
Handling
Remissutgåva 2008-05-19 av Folkhälsopolitisk policy för Västra Götaland.
Kommunchefens skrivelse 2008-10-14.
Delges
Västra Götalandsregionen, Mariestad
Folkhälsoplaneraren

Utdragsbestyrkande
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2008-578

Delårsrapport per 2008-06-30 för Avfallshantering Östra Skaraborg
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna delårsrapport
per 2008-06-30 för Avfallshantering Östra Skaraborg samt revisorernas bedömning till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport per 2008-0630. Revisorerna har upprättat bedömning av delårsrapporten.

Handling
Delårsrapport per 2008-06-30 för Avfallshantering Östra Skaraborg inklusive revisorernas bedömning.
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2008-591

Delårsbokslut per 2008-06-30 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna del årsbokslut
per 2008-06-30 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt revisorernas bedömning till kommunfullmäktige.
Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med delårsbokslut per 2008-0630. Revisorerna har upprättat bedömning av delårsbokslutet.
Handling
Delårsbokslut per 2008-06-30 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg inklusive
revisorernas bedömning.
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2008-606

Projekt Centrum- och handelsutveckling i mindre kommuner:
Medfinansiering av Leader-ansökan
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
ställa sig bakom projektet "Centrum- och handelsutveckling i mindre kommuner", samt
medfinansieringsintyg tecknas motsvarande kommunens insats i projektet.

Yrkande
Britt-Marie Sjöberg (c), Petter Jönsson (fp), Pierre Ryden (s), Tore Nolberger (m)
och Eva-Lott Gram (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Handling
Tidaholms kommuns förslag 2008-09-12 till projektplan.

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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2008-371

Yttrande över revisionsrapport avseende granskning lönerevision
för kommunchefen
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till
yttrande.
Jäv
KommunchefPia Renman deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Bakgrund
Kommunrevisorema har i skrivelse 2008-10-09 inkommit med rapport avseende
granskning av lönerevision för kommunchefen.
Kommunstyrelsens svar och kommentarer på rapporten önskas senast 2008-10-31.
Handling
Kommunrevisionens rapport 2008-10-09.
Kommunalrådets skrivelse 2008-10-16.
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2008-568

Revidering av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna direktionens förslag till revidering av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Bakgrund
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg har berett ett förslag till ändring av förbundsordningen. Ändringen innebär att § 20 Samverkansavtal om tjänster från medlemskommunerna utgår, en ny §§ llb Räddningsinsatser som medför
betydande kostnader och en ny § 20 Medlemskommunernas rätt att väcka ärende
hos kommunalförbundet tillförs.
Förslaget skall godkännas av samtliga medlemskommuners fullmäktige innan förbundsordningen kan ändras.
Handling
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2008-09-17 med bilagor.
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Informationsärenden
Ordföranden informerar om:
Dialogmöte med revisorerna.
Krisövning 30 oktober.
Informationsträff med regionens samordningsmän 3O oktober i Vara.
Allmänna utskottet träffar miljö- och bygglovnämndens beredningsgrupp för
överläggningar den 12 november.
Kulturprojektet Imagine, 5 november.
Kommunchefen informerar om:
Anmälan till konferens om folkhälsa i ledarskapet, Vara 21 november.
Företagskväll 26 november.
Elmiamässan 11-14 november.
Under året genomförda näringslivsaktiviteter.
NäringslivschefKristina Mustajärvi tillträder 3 november.
Personalchef Maria Johansson tillträder 28 november.
Julbord till alla medarbetare 3, 4, 9 och 10 december.
Utbetalat skadestånd 60 tkr pga frånsteg från Lagen om anställningsskydd, LAS.
Pierre Ryden (s) informerar om julmarknad.
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Kurser och konferenser
1.

Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Vara kommun:
Konferens "Det goda livet - hälsofrämj ande ledarskap" 2008-11-21 Vara konserthus

2.

Rådet för främjande av kommunala analyser: Konsten att skapa resultat med
nyckeltal 2008-11-11 Stockholm.

3.

Länsbygderådet Skaraborg: Landsbygdsutvecklingssamtal 2008-11-12 i Tidaholm.

4.

SmåKom: Höstkonferens 2008-11-21 i Stockholm.

5.

Ägarrådet: Ägarforum 2008-11-21 i Alingsås.
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Anmälningsärenden
1.

Regionala ägarrådet: Minnesanteckningar 2008-08-21.

2.

Energimarknadsinspektionen: Beslut 2008-09-01 ang Vattenfalls ansökan om
förlängning av nätkoncession för linje avseende förlängning av giltighetstiden
för del av 10 kV ledning Hjo - Boda, TT1711-nätet, inom Hjo kommun
(2008-318).

3.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2008-08-28.

4.

Kollektivtrafiknämnden Hjo-Tibro-Karlsborg: Sammanträdesprotokoll 200808-26.

5.

Samordningsförbundet HjoTiBorg: Delårsrapport 2008-08-31 (2008-572).

6.

Ägarrådet: Fördjupad politisk dialog om nytt aktieägaravtal- underlag för
dialog om viktiga utgångspunkter för kollektivtrafiken och ägarskapet.

7.

Samordningsförbundet HjoTiBorg: Protokoll 2008-09-11.

8.

HjoTiBorg Energi AB: Styrelseprotokoll 2008-09-22.

9.

Regionala ägarrådet: Minnesanteckningar 2008-09-11.

10. Regionala ägarrådet och Västtrafik: Minnesanteckningar 2008-09-11.
11. Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Ersättning för 2009 (2008-590).

J

12. Regeringskansliet: Fördelning av kostnader för kollektivtrafik avseende
kommunerna i Västra Götalands län.
13. Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2008-09-18.
14. Patent- och registreringsverket: Avslag av invändning från Lokaltidningar i
Västergötland AB (2007-94 100). l
15. Länsstyrelsen Västra Götaland: Tillstånd till allmän kameraövervakning för
Beställningscentralen i Skaraborg AB i taxibil som är ansluten till centralen
(2008-376).
16. AB Hjo Småindustrier: Styrelseprotokoll 2008-09-25.
17. Skaraborgs kommunalförbund: Sammanträdesprotokoll 2008-09-12.
18. Skaraborgs kommunalförbund: Styrelsens beslut 2008-09-12 ang remiss om
"Upphandling Skaraborg" (2008-3l3).
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19. Skaraborgs kommunalförbund: Styrelsens beslut 2008-09-12 ang överenskommelse med VGR om tillväxtprogrammet för åren 2008-2010 samt dess
finansiering 2009.
20. Patent- och registreringsverket: Avslag av invändning från Lokaltidningar i
Västergötland AB avseende I love Hjo-hjärtat (2007-94 100).
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Övriga frågor
Petter Jönsson (fp) ställer fråga om publicering av utskottens protokoll och får bekräftelse att så kommer ske i samband med lanseringen av den nya hemsidan.
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