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Övriga deltagande Pauline du Puy, personalhandläggare, § 11 

Annika Törner, vård- och omsorgschef, § I I 
Svante Andren, samhällsbyggnadschef, § I I 
Maria Berg, verksamhetsutvecklare, § I I 
Lennart Andersson, ekonomichef, § I I 
Eva Ulfenborg, kommundirektör, §§ 9 - 13 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utd ragsbestyrkand e 

2 (8) 



'HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-22 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

KsAu § 9 

Val av protokollsjusterare 

Allmänna utskottets beslut 

3 (8) 

Allmänna utskottet beslutar att utse Bodil Hedin (S) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 

Juste ra ndes signatur 

~\ 
Utdragsbesryrkande 
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KsAu § 10 

Dagordning 

Allmänna utskottets beslut 

4 (8) 

Allmänna utskottet beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av beredningsärende: Bud
getuppföljning I 

Utdragsbestyrkande 
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KsAu § 11 

Informations- och diskussionsärenden 

- Information från personalområdet 
Föredragande: Personalhandläggare Pauline du Puy 

- Införande av heltid som norm 
Föredragande: Vård- och omsorgschef Annika Törner 

- Pågående projekt 

5 (8) 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren, fastighetschef Bo Ad/er och projektingenjör 
Klas Kronqvist 

- Samråd inom vattenförvaltning i Södra Östersjön och Västerhavets vattendistrikt 
Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren och verksamhets utvecklare Maria Berg 

- Budgetuppföljning I 
Föredragande: Ekonomichef Lennart Andersson 

- Huvudmannaskap för fastigheter som nyttjas av Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Föredragande: Ekonomichef Lennart Andersson 

- Diskussion: 
Årets ryck 2020 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KsAu § 12 

Beredningsärenden 

- Revidering av förbundsordning för Miljösamverkan Östra Skaraborg 

- Skaraborgs kommunalförbund: Årsredovisning 2020 

- Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Årsredovisning 2020 

- T olkförmedling Väst: Årsredovisning 2020 

- Huvudmannaskap för fastigheter som nyttjas av Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

- Näringslivsstrategi för Hjo kommun 

- Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 

- Säkerhetsskyddschef för Hjo kommun 

- Budgetuppföljning I 

Justcr.indcs signatu~r \ . u \ 
(6,J \_._ J 

Utdragsbestyrkande 
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2021-79 

Samråd om vattenförvaltning i Södra Östersjöns och Västerha
vets vattendistrikt 2021 - 2017 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskott beslutar att: 

begära att regeringen, enligt Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 6 kap 4 § 3p, ges 
möjlighet att pröva Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram, samt 

ställa sig bakom förvaltningens förslag till samrådsyttrande över Vattenmyndigheternas 
förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för perioden 2021-
2027. 

Sammanfattning 
Vattenmyndigheterna i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt har tagit fram för
slag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med 
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021-2027. Dessa förslag är ute för 
samråd under sex månader, I november 2020-30 april 2021. Alla länder i Europeiska un
ionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av det så kallade vat
tendirektivet. Syftet med direktivet är att skydda och förbättra vattenkvaliteten i vattendrag, 
sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viktig del i arbetet är att alla berörda, såväl 
myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner, ska kunna vara delaktiga. Sam
rådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer så att beslut kan fattas utifrån ett så 
brett underlag som möjligt. Väl underbyggda och förankrade beslut ger bättre förutsättningar 
att bevara och förbättra Sveriges vatten. 

Vattenmyndigheterna svarar för att miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningspla
ner tas fram och beslutas av myndigheternas vattendelegationer. Målet är uppnå god kvalitet 
på vattnet i sjöar, vattendrag och längs kusterna samt att grundvatten av god kvalitet ska fin
nas i tillräcklig mängd. 

Beslutsunderlag 
Vattendelegationens missiv, Samråd om vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt. 
Vattendelegationens missiv, Samråd om vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt. 
Remisshandlingar: https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvalt
ningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-202 l-2027.html. 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-04-07. 

Skickas till 
Länsstyrelsen Kalmar län (vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se) 
Länsstyrelsen Västra Götaland (vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se) 
Samhällsbyggnad 
Byggnadsnämnden 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KsAu § 14 

Lönerevision 2021 för kommundirektören 

Allmänna utskottets beslut 

8 (8) 

2021-75 

Allmänna utskottet beslutar att revidera kommundirektörens lön till 74 000 kr/månad. Den 

nya lönen avser 2021 års löneläge och gäller från och med I april 2021 . 

Sammanfattning 
Kommundirektörens lön ska i enlighet med anställningsavtalet revideras en gång per år och 
detta skall ske i anslutn ing till övrig personals revideringstillfälle. 

Beslutsunderlag 
Kanslisekreterarens skrivelse 2021-04-12. 

Skickas till 
Kommundi rektör Eva Ulfenborg 
Personalenheten 

Juster.i ndes signatur Utdragsbestyrkande 


