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Sammanträdesdatum

2009-12-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Plats och tid

Stadshuset, kl 08.30 - 12.30

Beslutande

Ledamöter

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Petter Jönsson (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)

Övriga deltagande

Per-Åke Johansson, miljöstrateg, § 128
Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt, § 128
Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef, § 128
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Olof Fredholm, kommun sekreterare, § 128

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens

Stadshuset 2009- 12-09

plats och tid
Underskrifter

Paragrafer

128 - 135

Sekreterare

Ordförande

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

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2009-12-02

Datum för
anslags uppsättande

2009-12-09

Förvaringsplats
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Underskrift
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Datum för
anslags nedtagande

.........................................................

Christina Grahn
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-12-02
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Au § 128
Informations- och diskussionsärenden
Diskussion: Samrådsredogörelse ÖP-l O
Föredragande: Miljöstrateg Per-Ake Johansson, Stadsarkitekt Camilla Ehrenflod
Information: Detaljplan för kvarteret Kometen
Föredragande: Miljöstrateg Per-Ake Johansson, Stadsarkitekt Camilla Ehrenflod
Information: Klimatstrategi för Hjo kommun
Föredragande: Miljöstrateg Per-Ake Johansson
Information: Förlängning av samverkansavtal angående upprättande av detaljplan inom område av Fågelås-Spakås 1: 1
Föredragande: Samhällsutvecklingschef Calle Eliassmz
Information: Budgetuppföljning januari - november 2009
Föredragande: Ekonomichef Jörgen Hansson

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au § 129

Beredningsärenden
Detaljplan för kvarteret Kometen
Klimatstrategi för Hjo kommun
Förlängning av samverkansavtal angående upprättande av detaljplan inom
område av Fågelås-Spakås l: l
Omarbetning av Hjo kommuns vindkraftsplan
Landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader Skaraborg 2007 - 2013: Synpunkter gällande utökning av Leaderområdet
Remiss förslag till skyltpolicy för Hjo kommun
Kommunstyrelsens och utskottens sammanträdesdagar 20 l O
Ändring av grundbelopp i PBL-taxa
Överföring av ansvar för Badplats Mullsjön från kultur och fritid till gata park
Budgetuppföljning januari - november 2009

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au § 130

2009-767

Sammanslagning och neddragning av ID särskilda bidrag
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att ärendet ej ska behandlas då det inte är ett politiskt
ärende.

Bakgrund
Kultur och fritid har inkommit med en ansökan om att slå samman tre redovisnings ID till ett gemensamt ID. Syftet med sammanslagningen är att få en ökad
flexibilitet inom konto gruppen och därigenom minimera verkan av den besparing
om 57 tkr som kultur och fritid uppmanats att genomföra.

Handling
Kultur och fritids skrivelse 2009-11-26.

Delges
Kultur och fritid

,~
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-02
Kommunstyrelsens allmänna utskott
2009-752

Au § 131
Bokföringsmässiga avskrivningar fordringar
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att bokföringsmässigt avskriva utestående fodringar
gällande va-avgifter på tillsammans 12 891 kronor.
Bakgrund
Hjo kommun har fordringar som är förfallna t o m november 2009 avseende vattenavgifter .
Handling
Ekonomienhetens skrivelse 2009-11-17.
Delges
KS förvaltning/ekonomi

Justera,.tes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-02
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au § 132

2009-675

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftverk vid Mofalla i
Hjo och Tibro kommuner
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att ärendet remitteras till Miljö- och bygglovsnämnden och Plan och Mät för inhämtande av synpunkter.
Bakgrund
Hjo kommun och Tibro kommun har anmodats att meddela länsstyrelsen om
kommunerna till stryker ansökningar att få uppföra och driva vindkraftverk vid
Mofalla i Hjo och Tibro kommuner.
De fyra vindkraftverken som ingår i ansökan avses ingå i en planerad vindkrciftpark som omfattar ovan nämnda verk samt ett befintligt vindkraftverk på 850 kW
på fastigheten Laggarebolet 1: 10. De nya vindkraftverken kommer enligt ansökan
vardera få en maximal effekt av 3MW, en navhöjd på högst 110 meter och en rotordiameter på högst 100 meter (total höjd 160 meter).
Länsstyrelsen, miljöskyddsenheten har den 30 juli 2009 skrivit tre i huvudsak likalydande yttranden med förslag till beslut. I dessa yttranden föreslår länsstyrelsen att miljöprövningsdelegationen ska avslå ansökningarna.
Av 16 kap. 4 § första stycket miljöbalken i dess lydelse från den 1 augusti 2009
framgår att "Tillstånd till en anläggningfär vindkraftfår endast ges om den
kommun där anläggningen avses att uppfäras har tillstyrkt det",
De planerade verken ligger i eller strax utanför ett område som utpekats som
lämpligt i Hjo kommuns vindkraftsplan.
Handling
Länsstyrelsen Västra Götalands skrivelse 2009-10-0 1.
Kansliets skrivelse 2009-11-20.
Delges
Miljö- och bygglovsnämnden
Plan och mät

Utdragsbestyrkande
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Samman!rädesda!um

2009-12-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au § 133

2009-718

Bröllopshälsning till Hertiginnan av Västergötland

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har fått en skrivelse från Skövde kommun. I skrivelsen föreslås att alla 35 kommuner i Västergötland skänker 5 000 kronor per
kommun till Västergötlands Handikappidrottsförbund för att användas till insatser
som främjar handikappade barn och ungdomars utövande av idrott.

Skövde kommuns skrivelse 2009-11-12.
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Sammanträdesdatum

2009-12-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au § 134

2009-762

Remiss beträffande förslag till föreskrifter och konsekvensutredning
för en kontaktpunkt enligt tjänstedirektivet
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att Hjo kommun avstår från att yttra sig.
Bakgrund
Regeringen har i syfte att implementera det så kallade tjänstedirektivet, gett tillväxtverket i uppdrag att utveckla och förvalta en webbplats. På webbplatsen ska
det vara möjligt för tjänsteutövare som är etablerade inom EES att få information
om den svenska tjänstemarknaden och förutsättningarna för att verka på den samt
fullgöra alla typer av tillståndsförfaranden som omfattas av tiänstedirektivet.
Via kontaktpunkten ska tjänsteleverantörer kunna hitta information om vad det
innebär att driva tjänsteverksamhet i Sverige, vilka regler man ska förhålla sig till
och var man kan få hjälp och rådgivning. Informationen kommer att finnas på
svenska och engelska. Det ska finnas kontaktuppgifter till de myndigheter som
hanterar tillstånd och anmälningar, och tjänsteleverantörer ska även kunna ladda
hem, fylla i och bifoga elektroniskt de blanketter som behövs.
Lösningen som Tillväxtverket utvecklar kommer inte att kräva tekniska anpassningar hos myndigheterna. En ansökan kommer att gå direkt till den aktuella
myndighetens registratur, och registrator får vidareförmedla meddelandet till rätt
handläggare i enlighet med respektive myndighets egna rutiner. Detta kommer att
beskrivas tydligare efterhand som utvecklingen fortskrider och alla analyser är
färdiga rörande exempelvis teknik, säkerhet och juridik.
Hjo kommun har beretts tillfälle att yttra sig över:
förslag till Tillväxtverkets föreskrifter om kontaktpunkt för tjänster på den
inre marknaden, samt
den till föreskriften gjorda konsekvensutredningen.
Hjo kommun kommer primärt att påverkas av reformen när det gäller offentlig
upphandling som för Hjo kommuns del i mångt och mycket sker i samarbete med
Skövde kommun. Då Skövde kommun och de flesta grannkommunerna avstått
från att yttra sig, är förvaltningens förslag att Hjo kommun gör likadant.
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Sammanträdesdatum

2009-12-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott
forts Au § 134

2009-762

Handling
Remiss beträffande förslag till föreskrifter och konsekvensutredning för en kontaktpunkt enligt tjänstedirektivet.
Delges
Tillväxtverket
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Sammanträdesdatum

2009-12-02
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Au § 135
Anmälni ngsärenden
1.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2009-10-29.

2.

Skaraborgs kommunalförbund: Styrelseprotokoll 2009-10-23.

3.

Avfallshantering Östra Skaraborg: Protokoll 2009-10-26.

4.

Kultur/fritid: Rapport hur det pågående arbetet med handikappidrott inom
kommunen fortgår/Idrott för funktionshindrade i Hjo kommun i samarbete
med närkommuner i Skaraborg (2009-760).

5.

Vittnesstödsföreningen vid Skövde tingsrätt: Tack för bidraget (2009-252).

6.

AB Hjo Småindustrier: Styrelseprotokoll 2009-11-26.

Utdragsbestyrkande
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