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Sammanträdesdatum

2010-03-03

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Plats och tid

Stadshuset, kl 08.30 - 13.00

Beslutande

Ledamöter

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

Övriga deltagande

Maria Johansson, personalchef, § 12
Ann-Charlotte Josefsson, budget- och redovisningsansvarig, § 12
Sabina Cederkvarn, ekonom, § 12
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 12
Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt, § 12
Per-Åke Johansson, miljö strateg, § 12
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2010- 03-09

Underskrifter
Paragrafer

12 - 21

Sekreterare

Ordförande

Justerare

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

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2010-03-03

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2010-03-31
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Sammanträdesdatum

2010-03-03

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au § 12

Information
Det systematiska arbetsmiljöarbetet i Hjo kommun
Föredragande: PersonalchefMaria Johansson
Preliminärt bokslut för 2009
Föredragande: Budget och redovisningsansvarig Ann-Charlotte Josefsson
Verksamhetsberättelser 2009
Föredragande: Ekonom Sabina Cederkvarn, kommunchef Alf-Göran Waldenvik och ekonomichef Jörgen Hansson
SKLs skatteprognos februari
Föredragande: Ekonomichef Jörgen Hansson
Budgetprocessen och beräkning av det ekonomiska utrymmet i PFÖprocessen 2011 - 2013
Föredragande: Ekonomichef Jörgen Hansson
Verksamhetsplan 2010
Föredragande: Kommunchef Alf-Göran Waldenvik
ÖP-10
Föredragande: Stadsarkitekt Camilla Ehrenflod och miljöstrateg Per-Ake Johansson
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Sammanträdesdatum

2010-03-03

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au § 13

Beredningsärenden
Nya avgifter för Hjo kommuns frivilliga simskoleundervisning
Busservice i samband med simskoleundervisning
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2009 - slutredovisning
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2010
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftverk vid Mofalla i Hjo
och Tibro kommuner
Inträde och öppettider för Guldkroksbadet 2010
. Ar~i\Treglemente
Reviderat fårdtjänstreglemente för fårdtjänst Skaraborg
Begäran om att alla ledamöter i kommunstyrelsen ska få kommunstyrelsens
utskotts handlingar skickade till sig
Motion uppmaning att återställa bidraget till de ideella handikapp föreningama
Motion översyn av kommunens IT -strategi, plattformsval och programvaror

signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-03

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au § 14

2010-1

Skaraborgs läns folkrörelsearkiv: Utökat lokal behov och justering av
kommunens hyresbidrag
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
ställa sig bakom en justering av nuvarande hyreskostnader från och med 2011
enligt den ursprungliga överenskommelsen mellan kommunerna i Skaraborg,
samt
bidra till den ökade kostnaden vid en eventuell flytt till Sockerbruket 2012
enligt Lidköpings kommuns förslag.

Bakgrund
Styrelsen för Skaraborgs läns folkrörelsearkiv har i juli 2008 inkommit med en
bidragsansökan till Kultur- och fritidsnämnden i Lidköping om ökat årligt bidrag
för att därigenom möjliggöra flytt till större lokaler. Anledningen till detta är att
folkrörelsearkivets lokaler håller på att bli för trånga för att rymma det växande
arkivet. Genom en eventuell flytt av folkrörelsearkivet till Sockerbruket i Lidköping kan arkivet i en högre utsträckning samarbeta med biblioteket i Lidköping
och möjligheterna att ställa ut samlingarna ökar.
Kultur- och fritidsnämnden i Lidköping, beslutade att kommunen på egen hand
inte kan finansiera hela den ökade hyreskostnaden. I stället föreslog nämnden att
den ökade kostanden skulle fördelas på alla berörda kommuner i Skaraborg.
Lidköpings kommun har uppmärksammat att det i samband med att Skaraborgs
läns folkrörelsearkiv bildades 1982 bestämdes att Lidköping skulle stå för halva
hyreskostanden för arkivet och att övriga kommuner i Skaraborg tillsammans
skulle stå för resterande del av hyran. De årliga hyresuppräkningarna har ej fördelats enligt den ursprungliga modellen och med aktuella siffror står Lidköpings
kommun idag för 77 % av hyran.
Lidköpings kommun har via Skaraborgs kommunalförbund framfört en förfrågan
om att nuvarande hyreskostnader ska justeras enligt den ursprungliga modellen
från och med 2011. De vill också ha besked huruvida övriga kommuner är beredda att också bidra till den ökade hyreskostnaden vid en eventuell flytt till Sockerbruket 2012.
För Hjo kommun skulle kostanden vid en eventuell flytt och bidragsjustering enligt den ursprungliga modellen innebära att den årliga kostnaden ökar från 3 500
kronor i 2009 års nivå till cirka 8600 kronor i 2012 års nivå.

Utdragsbestyrkande
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2010-03-03
Kommunstyrelsens allmänna utskott
forts Au §

14

2010-1

Handling
Lidköpings kommuns skrivelse 2009-01-15.
Kansliets skrivelse 2010-01-04.
Delges
Skaraborgs kommunalförbund
Skaraborgs läns folkrörelsearkiv

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-03-03

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au § 15

2010-80

RFSL Skaraborg: Ansökan om verksamhetsstöd 2010
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att återremitera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M) yrkar att ärendet återremiteras till förvaltningen för vidare
handläggning.
Pierre Ryden (S) yrkar att RFSL Skaraborg ska få hälften av det ansökta verksamhetsstödet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Catrin Hulmarkers (M) förslag om återremiss mot Pierre Ryden s (S) ändringsyrkande och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med
Catrin Hulmarker (M) förslag.

Bakgrund
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter Skaraborg (RFSL Skaraborg) har inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag om 1 krona/invånare i Hjo kommun.
RFSL Skaraborg bedriver informationsverksamhet i högstadie- och gymnasieskolor i Skaraborg och erbjuder utbildning till ungdomsmottagningar. De fungerar
också som en mötesplats för hbt-personer och ger dessa stöd och råd.
RFSL Skaraborg bedriver ett viktigt arbete, mot unga i Skaraborg. Mot bakgrund
av att flera lokala föreningar i Hjo kommun fått se minskade eller uteblivna bidrag
under 2009 - 2010, föreslår förvaltningen ändå att RFSL - Skaraborg inte får något bidrag för verksamhetsåret 2010.

Handling
RFSL Skaraborgs skrivelse 2010-02-08.
Kansliets skrivelse 2010-02-17.

Utdragsbestyrkande
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2010-80

Delges
Kommunsekreteraren

Utdragsbestyrkande
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2010-03-03

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au § 16

2010-43

Remiss: Serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i
Västra Götaland 2010 - 2013
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att godkänna förvaltningens synpunkter på Skaraborgs kommunalförbunds remissvar.

Yrkande
Bo Svensson (S) yrkar att allmänna utskottet inte har några synpunkter på Skaraborgs kommunalförbunds remissvar.

-Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Bo Svenssons (S) ändringsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag.
Nej-röst för bifall till Bo Svenssons (S) ändringsyrkande.

Voteringsresultat
Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar allmänna utskottet i enlighet med förvaltningen förslag (Bilaga A).

Reservation
Pierre Ryden (S) och Bo Svensson (S) reserverar sig emot beslutet.

Bakgrund
För att upprätthålla medborgarnas tillgänglighet till kommersiell- och offentlig
service i gles- och landsbygd har regeringen uppdragit åt regioner, kommunala
samverkansorgan och länsstyrelser att utarbeta och genomföra Regionala Serviceprogram (RSP) för varje län. För Västra Götaland har uppdraget givits till Västra

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens allmänna utskott
forts Au § 16

2010-43

Götalandsregionen (VGR). VGR har tagit fram ett förslag till Serviceprogram för
landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland 2010 - 2013.
Det regionala serviceprogrammet för Västra Götaland ska vara ett styrande dokument för de aktörer som arbetar med landsbygdsutveckling och tillväxt i regionen.
På uppdrag av beredningsgruppen för regional utveckling har programmet remitterats ti1140 organisationer, däribland Skaraborgs kommunalförbund. Skaraborgs
kommunalförbund har tagit fram ett förslag till remissvar

Handling
Remiss 2010-01-22 från Skaraborgs kommunalförbund.
Samhällsutvecklings skrivelse 2010-02-22 .
.DeIges

Skaraborgs kommunalförbund

Utdrags best yrkande
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2010-33

Detaljplan Del av Norr 5:9 (f d Sjöryds personalbostad): Samråd
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att sända ut detaljplan Del av Norr 5:9 (f d Sjöryds
personalbostad) på samråd.
Bakgrund
Ägaren till fastigheten Norr 5:9 lämnade 2010-01-13 in en muntlig begäran om
ändring av detaljplan fOr del av Norr 5:9. Syftet med begäran är att möjligöra för
bostäder och korttidsuthyrning av bostäder/rum. Idag är endast kontor tillåtna.
Nuvarande detaljplan vann laga kraft 1996-12-03
Planområdet är beläget i Hjo stad ca 1 km nordost om Stora torget. Området avgränsas i norr och öster av fastigheten Norr 5:3, i söder och väster av fastigheten
Norr 5:8.
Handling
Plan och mäts skrivelse 2010-02-23.
Samrådshandling 2010-02-23
Delges
Plan och mät

Utdragsbestyrkande
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2010-39

Detaljplan för del av fastigheten Klammern 1: Samråd
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att sända ut detaljplan för del av fastigheten Klammern 1 på samråd.
Bakgrund
En företrädare för matvarukedjan Netto kontaktade hösten 2009 Hjo kommun och
efterfrågade mark till nyetablering aven Nettobutik. De lämnade i samband med
detta själva förslaget på JosefKihlberg AB:s mark, väster om själva fdretagsbyggnaden vid Skövdevägen. Företrädare för Josef Kihlberg AB meddelade att de
vas positivt inställda till att sälja marken. Båda parter har inkommit med en muntlig begäran om planändring. Idag är marken planlagd för industriändamål. Avsikten med planändringen har varit att ändra användningen till handel.
Föreslagen ändring berör i huvudsak del av detaljplanerna S32 (Del av Hjo stad
stadsägan nr 274A å Norr m fl) samt D140 (Del av klammern 1 (Banvallen».
Handling
Plan och mäts skrivelse 2010-02-23.
Situationsskiss 2010-02-24.
Delges
Plan och mät

Jus
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2008-552

Översiktsplan 2010 för Hjo kommun
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att godkänna förvaltningens nya tidplan for Översiktsplan 2010.
Bakgrund
Plan och mät arbetar med att ta fram en ny översiktplan for Hjo kommun ÖP2010. Syftet är att ÖP 10 ska ge vägledning och handlingsberedskap inför beslut
om användningen av mark- och vattenområden, samt om hur den byggda miljön
ska bevaras och utvecklas.
- Översiktsplanen har varit ute på samråd och ska i nästa steg ställas ut.
Allmänna utskottet beslutade § 11/10 att ajournera ärendet till nästkommande
sammanträde. En ny tidplan för Översiktsplan 2010 har tagits fram.
Handling
Plan och mäts skrivelse 2010-02-17.
Delges
Plan och mät

Utdragsbestyrkande
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2010-125

SmåKoms rikskonferens i Uddevalla 2010-04-21 - 23
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att fdljande ledamöter skall representera Hjo kommun
vid SmåKoms rikskonferens i Uddevalla:
Petter Jönsson (Fp)
Pierre Ryden (S)

Handling
Inbjudan till SmåKoms rikskonferens 2010.

Delges
Petter Jönsson (Fp)
Pierre Ryden (S)

Utdragsbestyrkande
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Anmälningsärenden
1.

Myndigheten för s amhäll s skydd och beredskap: Räddningstjänst i siffror
2008.

2.

Avfallshantering Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2009-12-14.

3.

Samhällsutveckling: Yttrande till Energimarknadsinspektionen gällande ansökan om tillstånd för ny 130 kV luftledning mellan Korsberga och Hjällö samt
för kablifiering av del av två 40 kV luftledningar inom Hjo kommun (2009787).

4.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2010-01-28.

5.

Skaraborgs kommunalförbund: Sammanträdesprotokoll 2010-0 1-29.

6.

Ko116ktivtrafiknämnden HjoTibroKarlsborg: Sammanträdesprotoko1l20l002-10.

Utdragsbestyrkande
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HJO KOMMUN

Bilaga A

KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

Närvaro- och voteringslista
den 3 mars 2010
Närvarande

Namn

Votering avs § 16
i protokollet
Ja

Nej

LEDAMÖTER

1.

Catrin Hulmarker, ordf

m

1

1

2.

Tore Nolberger

m

1

1

3.

Britt-Marie Sjöberg

c

1

4.

Petter Jönsson, 1~e vice ordf

fp

1

1

5.

Eva-Lott Gram

kd

1

1

6.

Pierre Ryden, 2:e vice ordf

s

1

1

7.

Bo Svensson

s

1

1

ANTAL

7

1

4

3

Avst

Votering avs §
protokollet
Ja

Nej

Avst

i

