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HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2008-02-06

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15

Deltagande

Beslutande

Ersättare

Catrin Hulmarker (m), ordförande (ej § 26)
Tore Nolberger (m) (ej § 26)
Ewa F Thorstenson (m)
Jaan Kello (m)
Rune Larsson (m) (ej § 26)
Britt-Marie Sjöberg (c)
Benkt-Eric Lindh (tp)
Eva-Lott Gram (kd)
Lars Newman (kd)
Pierre Ryden (s), (ordförande § 26)
Jörgen Fransson (s)
Ingvar Jansson (s)
Annelie Nilsson (s)
Bertil Ask (s)
Christer Haagman (mp)
Anna Johansson (m) (§ 26)
Kerstin Strandberg (m) (§ 26)
Gert Franzen (c) (§ 26)

Anna Johansson (m) (ej § 26)
Kerstin Strandberg (m) (ej § 26)
Gert Franzen (c) (ej § 26)
Lars-Erik SondelI (c) (ej § 26)

17.05

Övriga deltagande

Marita Malmberg Edsö, vård- och omsorgschef, § 9
Ann-Charlotte Josefsson, budget- och redovisningsansvarig, § 9
J ar! Stiernstedt, planarkitekt, § 9
Marie-Louise Fahlström-Lindblad, kultur- och fritidschcf, § 9
Håkan Karlsson, arbetsingenjör, § 9
Sofia Svanström, arbetstagarrepresentant, LO § 8-25, 27-31
Britt-Marie Magnusson, arbetstagarrepresentant, TCO § 8-25, 27-31
Frida Nilsson, utredningssekreterare, § 8-25,27-31
Pia Renman, kommunchef
Anders Boman, kanslichef, sekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (s)

Benkt-Eric Lindh (fp) § 26

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Pierre
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enkt-Eric Lindh, § 26

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är Justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-02-06

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2008-03- 05
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Sammanträdesdatum

Ks § 8

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

2008-02-06

Ks§9

Information/iöredragningar av beslutsärenden
Kylrum för avlidna
Vård- och omsorgschefMarita Malmberg Edsö.

Preliminärt årsresultat 2007
Budget- och redovisningsansvarig Ann-Charlotte Josefsson.

Filmvisning: Kunskapens dag
Kommunchef Pia Renman.

Verksamhetstillsyn av handläggning i verksamhet för personer med funktionshinder
Vård- och omsorgschefMarita Malmberg Edsö.

Vågen l mjl-Andring av detaljplan
Planarkitekt Jarl Stiernstedt.

Korsberga 1:1 - Upprättande av detaljplan
Planarkitekt Jarl Stiernstedt.

Riktlinjer för föreningsbidrag
Kultur- och fritidschefMarie-Louise Fahlström-Lindblad.

Fördelning av föreningsbidragfr o m 2008-01-01
Kultur- och fritidschefMarie-Louise Fahlström-Lindblad.
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Kommunstyrelsen

2008-02-06

forts Ks § 9

Ajournering kl 15.10

15.30

Upphandling markentreprenad Sigghusberg Norra
Arbetsingenjör Håkan Karlsson.
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Ks§10

Dagordning
Även ärendet "Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål m
95-08" behandlas på sammanträdet. Dagordningen godkännes i övrigt.
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Anmälan av jäv
Catrin Hulmarker (m), Lars Newman (kd), Rune Larsson (m), Lars-Erik Sondell
(c) och Tore Nolberger (m) anmäler jäv i ärendet "Bidrag till enskilda vägar och
vägsamfålligheter" .
Benkt-Eric Lindh (fp) utses att justera paragrafen i ärendet "Bidrag till enskilda
vägar och vägsamfålligheter".
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7

2007-224 106

Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr
95-08
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna kansliets förslag till yttrande, samt
paragrafen förklaras omedelbart justrerad.

Yrkande
Christer Haagman (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ej godkänna kansliets förslag till yttrande.
Tore Nolberger (m), Ingvar Jansson (s), Jörgen Fransson (s) och Benkt-Eric Lindh
(fp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna kansliets förslag till yttrande.

Anteckning
Christer Haagman (mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Proposition ordn ing
Ordföranden ställer Tore Nolbergers (m) m fl yrkande att godkänna kansliets förslag till yttrande mot Christer Haagmans (mp) yrkande att ej godkänna kansliets
förslag till yttrande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tore
Nolbergers (m) m fl yrkande.

Bakgrund
Länsrätten i Mariestad har i föreläggande 2008-01-23 inkommit med begäran om
Hjo kommuns yttrande över styrelsens arbetsutskotts beslut § 177/07.
Yttrandet skall ha inkommit till länsrätten senast den 7 februari 2008.
Kansliet har i skrivelse 2008-02-06 utarbetat förslag till yttrande.
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Handlingar
Länsrättens föreläggande 2008-01-23 med bilagor
Kansliets skrivelse 2008-02-06

Delges
Länsrätten i Mariestad
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2006-195 l

Verksamhetstillsyn av handläggning i verksamhet för personer
med funktionshinder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna förvaltningens förslag till svar, samt
paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna förvaltningens förslag till svar, och ta det som sitt eget.

Föredragande
Vård- och omsorgschefMarita Malmberg Edsö

Bakgrund
Under hösten 2006 granskade Länsstyrelsen handläggningen inom verksamheten
för personer med funktionshinder i Hjo kommun. Länsstyrelsen riktade i beslut
2007-01-29 kritik mot omvårdnadsnämnden i Hjo kommun för brister i handläggningen inom kommunens handikappomsorg. Länsstyrelsen begärde att kommunen
senast 2007-08-30 skulle inkomma med redogörelse för vidtagna åtgärder.
Omvårdnadsnämnden gav i §29/07 förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet,
återkomma till omvårdnadsnämnden med förslag på åtgärder, samt arbeta fram
mål och riktlinjer specifikt får LSS- verksamheten.
Efter kontakt med Länsstyrelsen har nämnden fått anstånd till den 8 februari 2008.
Omvårdnadsnämnden beslutade i § 116/07 att uppdra åt förvaltningen att återkomma till omvårdnadsnämnden med förslag på åtgärder innan den 31 januari
2008.
Förvaltningen har inkommit med preliminärt förslag på svar till Länsstyrelsen där
vidtagna åtgärder redovisas.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-02-06

forts Ks § 13

Handling
Svar på verksamhetstillsyn av handläggning i verksamhet för personer med funktionshinder i Hjo kommun

Delges
Länsstyrelsen Västra Götaland
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11

2007-74 214

Vågen 1 m fl- Ändring av detaljplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta milj ö- och byggnadsnämndens förslag till ändring av detaljplan för Vågen 1 m fl.

Yrkande
Tore Nolberger (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta miljö- och byggnadsnämndens förslag till ändring av detaljplan för Vågen 1 m fl.

Yrkande
Petter Jönsson (fp) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag.
Föredragande
Planarkitekt Jarl Stiernstedt

Bakgrund
Stadsbyggnad- och miljökontoret har upprättat förslag till ändring av detaljplan
för Vågen 1 m fl.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i § 225/07 att kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till ändring av detaljplan för Vågen 1 m fl.

Handling
Miljö- och byggnadsnämndens § 225/07
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2007-144 214

Korsberga 1:1- Upprättande av detaljplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta miljö- och byggnadsnämnden förslag till upprättande av detaljplan för Korsberga 1: 1.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta miljö- och byggnadsnämndens förslag till upprättande av detaljplan för
Korsberga 1: 1.
Föredragande
Planarkitekt Jarl Stiernstedt

Bakgrund
Stadsbyggnad- och miljökontoret har upprättat förslag till upprättade av detaljplan
för Korsberga 1: 1.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i § 226107 att kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till upprättande av detaljplan för Korsberga 1: 1.

Handling
Miljö- och byggnadsnämndens § 226107

Sida

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2008-02-06

Sammanträdesdatum

Ks § 16

13

2008-53

Riktlinjer för iöreningsbidrag
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande
förslag till riktlinjer för förenings bidrag.
Yrkanden
Jaan Kello (m) och Annelie Nilsson (s) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till riktlinjer för föreningsbidrag.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Föredragande

Kultur- och fritidschef Marie-Louise Fahlström Lindblad
Bakgrund

Barn- och ungdomsförvaltningenIkultur fritid har under 2007 genomfört en översyn gällande föreningsbidragen. En översyn och uppdatering var nödvändig för att
möta dagens verksamhet och föreningarnas behov. Förvaltningen har, efter samråd med föreningar, sett över både bidragens struktur och regelverk.
Bland förändringarna för de olika bidragen kan nämnas att aktivitetsbidraget beräknas per individ istället för både grupp och individ. Projektbidraget görs om till
start- och ledarutbildningsbidrag. Ett nytt bidrag (bidrag för särskilda avtal) gör
det möjligt för andra organisationer ex. SISU Idrottsutbildarna att arbeta aktivt
med och för föreningarna. "Bidrag till föreningslokaler" och "kommunen som
medfinansiär" är bidrag som tidigare betalats ut, men har saknat regler.
Handlingar

Kultur- och fritidsenhetens skrivelse 2008-01-16
Förslag 2007-11-21 till riktlinjer för föreningsbidrag
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2008-52

Fördelning av föreningsbidrag fr o m 2008-01-01
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
anta föreliggande förslag till fördelning av bidragen:
aktivitets bidrag,
anläggningsbidrag,
särskilda bidrag,
skötselbidrag,
bidrag till föreningslokaler,
övrigt verksamhetsstöd och
bidrag för särskilda avtal, samt
fördelningen skall gälla fr o m 2008-01-01.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.

Föredragande
Kultur- och fritidschefMarie-Louise Fahlström Lindblad

Bakgrund
Till följd av att kommunstyrelsen har beslutat höja bidragen till föreningarna i Hjo
från den l jan 2008 har kultur och fritidsenheten föreslagit en fördelning av pengarna till aktivitetesbidrag, anläggningsbidrag, särskilda bidrag, skötselbidrag, bidrag till föreningslokaler, övrigt verksamhetsstöd och bidrag för särskilda avtal.
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Handlingar
Kultur- och fritidsenhetens skrivelse 2008-01-16
Förslag 2008-01-16 till fördelning av bidrag till idrottsföreningar fr.o.m. 2008-0101
Delges
Kultur- och fritidsenheten
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2008-26

Upphandling markentreprenad Sigghusberg Norra
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att antaga anbud från Grävfirma Jan Lundblad AB till
en kostnad av 1 888959 kr, i enlighet med tekniska kontorets upphandlingsprotokoll 2007-12-21.
Bakgrund
Tekniska kontoret har genomfört upphandling avseende nybyggnad av gata och
V/A, samt utförandeentreprenad mark och V/A.
Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-12-21 upprättat upphandlingsprotokoll i
ärendet.
Handling
Tekniska kontorets upphandlingsprotokoll 2007-12-21.
Delges
Tekniska kontoret
Grävfirma Jan Lundblad
Dalslunds Åkeri AB
Vägverket Produktion
Skanska Sverige AB
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2007-222 100

Svar på granskningsrapport från kommunens revisorer avseende
kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kanslienhetens förslag till svar.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kanslienhetens
förslag till svar.
Bakgrund
Kommunrevisionen har 2007-12-11 inkommit med granskningsrapport avseende
granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighets struktur.
Kommunrevisionen emotser svar senast den 30 januari 2008 över de åtgärder som
kommunstyrelsen kommer att vidta samt en tidsplan däröver med anledning av
granskningsrapporten.
Kanslieneheten har i skrivelse 2008-01-17 utarbetat förslag till svar på rapporten.
Handlingar
Kanslienhetens skrivelse 2008-01-17
Kommunrevisionens granskningsrapport 2007-12-05
Delges
Kommunrevisionen
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2008-35

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen
till handlingarna.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att lägga redovisningen till handlingarna.
Bakgrund
Enligt § 31 i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas på kommunstyrelsens
vägnar de motioner som ännu inte slutberetts.
Handlingar
Kanslienhetens skrivelse 2008-01-15
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Budget 2007: Omfördelning av investeringsmedel inom intäktsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna samhällsutvecklingsenhetens förslag till omfördelning av investeringsmedel inom intäktsfinansierad verksamhet avseende budgetåret 2007.

Yrkanden
Pierre Ryden (s) och Tore Nolberger (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna samhällsutvecklingsenhetens förslag till omfördelning av investeringsmedel inom intäktsfinansierad verksamhet avseende budgetåret 2007.

Bakgrund
Samhällsutvecklingsenheten har i skrivelse 2008-01-21 inkommit med förslag till
omfördelning av investeringsmedel inom intäktsfinansierad verksamhet avseende
budgetåret 2007.

Handling
Samhällsutvecklingsenhetens skrivelse 2008-01-21
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2008-65

Frivillig likvidation av Hjo Utveckling AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
vid bolagsstämma begära Hjo Utveckling AB i frivillig likvidation,
det frigjorda aktiekapitalet på 300 tkr fonderas som del av eget kapital,
fonden endast kan ianspråktagas för satsningar på utvecklingen i Hjo, samt
kommunstyrelsen beslutar om ianspråkstagande av medel för fonden.
Yrkanden
Pierre Ryden (s) och Britt-Marie Sjöberg (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med allmänna utskottets förslag med följande tillägg:
det frigjorda aktiekapitalet på 300 tkr fonderas som del av eget kapital,
fonden endast kan ianspråktagas för satsningar på utvecklingen i Hjo, samt
kommunstyrelsen beslutar om ianspråkstagande av medel för fonden.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att vid bolagsstämma begära Hjo Utveckling AB i frivillig likvidation.

Bakgrund
Styrelsen för Hjo Utveckling AB har i § 4/07 beslutat att rekommendera ägaren
Hjo kommun att besluta om att bolaget begärs i frivillig likvidation.

Handling
Styrelsen för Hjo Utveckling AB skrivelse 2008-01-23 med bilaga.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-02-06

Ks § 23

21

07-43 133

Samverkan kring mottagande av ensamkommande flyktingbarn:
yttrande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som svar på frågan från Skaraborgs kommunalförbund framföra att Hjo kommun för närvarande inte önskar deltaga i ett gemensamt
mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Yrkanden
Eva-Lott Gram (kd), Jaan Kello (m) och Rune Larsson (m) yrkar bifall till barnoch ungdomsutskottets förslag.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att som svar på
fråga från Skaraborgs kommunalförbund framföra att Hjo kommun för närvarande
inte önskar deltaga i ett gemensamt deltagande av ensarnkommande flyktingbarn.
Föredragande

Chef Socialtjänsten Jonas Engelbrektsson
Barn- och utbildnings chef Alf-Göran Waldenvik

Bakgrund
Skaraborgs kommunalförbund har i skrivelse 2007-11-26 inkommit med fråga om
intresse i kommunen om mottagande av ensamkommande flyktingbarn i någon
gemensam form och vilket samarbete som kommunen skulle önska korn till stånd.
Barn- och utbildningsenheten har i skrivelse 2008-01-14 inkommit med förslag på
yttrande i frågan.

Handling
Skaraborgs kommunalförbunds skrivelse 2007-11-26
Barn- och utbildningsverksamhetens skrivelse 2008-01-14
Delges
Skaraborgs kommunalförbund
Chef socialtjänsten
Justerandes signatt;Jr

~~/

Utdrags best yrkande
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2008-l3

Justering av lårdtjänstreglemente
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
föreliggande förslag till reviderat fårdtjänstreglemente.

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till reviderat fårdtjänstreglemente.

Föredragande
Vård- och omsorgschefMarita Malmberg Edsö

Bakgrund
Skaraborgs kommunalförbunds styrelse har § 73/07 beslutat att rekommendera
kommunerna att ändra i sina fårdtjänstreglementen för att ta hänsyn till en dom i
regeringsrätten.
Kollektivtrafiknämnden Hjo-Tibro-Karlsborg har § 18/07 beslutat att anta förslaget till reviderat fårdtjänstreglemente samt att rekommendera respektive kommunfullmäktige att göra detsamma.

Handlingar
Skaraborgs kommunalförbunds styrelses § 73/07
Kollektivtrafiknämndens Hjo-Tibro-Karlsborg § 18/07 med bilaga: Förslag till
gemensamt fårdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affårsområde.
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2008-22

Komplement till hälso- och sjukvårdsavtalet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sårvårdslistan som ett komplement till
hälso- och sjukvårdsavtalet.

Omvårdnads utskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna sårvårdslistan som ett komplement till hälso- och sjukvårdsavtalet.
Föredragande

V ård och omsorgschef Marita Malmberg Edsö
Bakgrund
Omvårdnadsnämnden har i § 47107 beslutat att godkänna ett nytt avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Ett förslag till kostnadsfördelning avseende sårvårdsprodukter och andra behandlingshjälpmedel f6rtecknade i en sårvårdslista har upprättats, som ett komplement till gällande. Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att godkänna sårvårdslistan som ett komplement till
hälso- och sjukvårdsavtalet.
Handlingar
Protokollsutdrag § 91/07 Skaraborgs kommunalförbund
Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland 2007
Delges
Skaraborgs kommunalförbund
Västra Götalaridsregionen, Vänersborg
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Bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
upphäva kf § 101/01
de ändrade reglerna för kommunala väg bidrag skall gälla från och med årskiftet 2007/2008.
Att kommunen skall utge ett driftsbidrag motsvarande 15 % av Vägverket
godkända kostnader för drift av enskilda vägar.
Kommunen skall utge ett driftbidrag på 1,50 kronorivägmeter för enskild utfartsväg för den del som överstiger 200 m, dock längst 800 meter som maximalt bidragsberättigad del.derade skrivelse.

Jäv
Catrin Hulmarker (m), Lars Newman (kd), Tore Nolberger (m), Rune Larsson (m)
och Lars-Erik Sondell deltar ej i handläggningen av ärendet p g ajäv.

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att ärendet "Bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter" hänskjutes till kommunstyrelsen då beslutsmässighet ej uppnås p g ajäv.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har § 101/01 fastställt regler för kommunala vägbidrag.
I enlighet med detta beslut utbetalas idag ett kommunalt driftbidrag till enskilda
vägar som är berättigade till statsbidrag. Bidraget uppgår till 20 % av Vägverket
godkända kostnader.
Bidraget utbetalas även till enskilda utfartsvägar med 1,90 kronorivägmeter för
den del som överstiger 200 m, dock längst 800 m.
Med anledning av beslutade kostnadsbesparingar har en sänkning av dessa nivåer
föreslagits.
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Samhällsutvecklingsenheten har i skrivelse utarbetat förslag till reviderade regler.

Handling
Samhällsutvecklingsenhetens skrivelse angående ändrade regler för kommunala
vägbidrag.
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Ks § 27

Delegationsärenden
Kommunstyrelsens beslut

Följande delegationsbeslut anmäles och noteras till protokollet:
Anställningsbeslut

December 2007:
Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

5 st
7 st
2 st
2 st

Januari 2008:
Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

6 st
4 st
2 st
5 st

Vård och omsorg

Delegationsbeslut enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
Totalt
3006 Synrehabilitering
3S00 Bostadsanpassningsbidr, bifall
3SXX Bostadsanpassning verkställande
4000 Hemtjänst, bifall
4300 Särskilt boende, bifall
4S00 Trygghetslarm, bifall
4700 Dagverksamhet, bifall
SOOO Växelvård, bifall
S100 Korttidsplats, bifall
6100 Ledsagarserv 9 § 3 LSS bifall
6200 Kontaktperson 9 § 4 LSS bifall
6700 Dagcenter 9 § 10 LSS bifall
Summa

2
8
7
30
4
12

";)
24
4
2
2
99

Avser 2007-12
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forts Ks § 27
Övriga delegationsbeslut
13 11
13 12
1313

Marita Malmberg Edsö
Inger Fransson
Inger Fransson

20080 l 07
20080 l 08
20080 l 08

Beslutsattestanter och ersättare
Avgiftsbeslut
Avgiftsbeslut

290804
241126

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg
Nr
59

Datum
071214

Delegat
Birgitta Melker

Befattning
fOrv.sekr

Ärende
Inackorderingstillägg beviljas fr.o.m. Vt 2008,
Skara, KP

Lagrum
SL 5:33

60

071218

Birgitta Melker

förv.sekr

Inackorderingstillägg beviljas fr.o.m. nov. 2007,
Västerås, PK

SL 5:33

61

071218

Alf-Göran Waldenvik

fe

Ledighet över 10 dgr beviljas, 080225 - 080307,
MH,7b

GrF 6:8

62

071218

Alf-Göran Waldenvik

fe

Ledighet över 10 dgr beviljas, 080225 - 080307,
EH, 5 b

GrF 6:8

080110

Alf-Göran Waldenvik

BU-chef

Ledighet över 10 dgr beviljas, 080123 080125 och 080201080206, FD, F-l

GrF 6:8

2

080 Il O

Alf-Göran Waldenvik

BU-chef

Ledighet över 10 dgr beviljas, 080121-080125,
AA,5b

GrF 6:8

3

080110

Alf-Göran Waldenvik

BU-chef

Ledighet över 10 dgr beviljas, 080121-080125,
EA, 2-3 A

GrF 6:8

4

080117

Alf-Göran Waldenvik

BU-chef

Ledighet over 10 dgr beviljas, 080118 - 08020 l,
NA,6b

GrF 6:8
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Forts Ks § 27
Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen:
Att inleda utredning enl Il kap 1 § SoL ek.
Barn och ungdom öppenvård SoL
Dialogen beviljas efter omprövning
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL flykting
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Faderskapsbekräftelse
Familjehem placering unga
Forum avslutas
Forum beviljas
KontaktpersonJfam beviljas
LVM vårdkostnad
LVU omedelbart omhändertagande 6 § LVU § 2
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 el2 § SoL avslutas utan åtgärd
Utredning enl Il kap 1 § inleds med stöd av 11:2
Utredning enl Il kap I § SoL inleds

28

12
1
2
66
13
7
12
9
1
l
1
1
l
l
10
1
4
8

Utskottens delegations beslut
Allmänna utskottets delegationsbeslut §§ 1-3,6-8, 13-14 samt 17-18.
Barn- och ungdomsutskottets delegationsbeslut §§ 1-2, 3-8 samt 10-13.
Omvårdnadsutskottets delegationsbeslut §§ 1-8,11 samt 13-16.
Tekniska utskottets delegationsbeslut §§ 1-3, samt 6-8.
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Anmälningsärenden
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anmälningsärendena lägges till handlingarna.
1. Samordningsförbundet Hjo-Ti-Borg: Protokoll 2007-12-07.
2. SKTF: Lönekartläggning behövs! (2008-8). /
3. Skaraborgs kommunalförbund: Styrelseprotokoll 2007-12-21.
4. Sveriges kommuner och landsting: Avtal med vägverket om bistånd vid
krissituationer m m.
5. Ägarrådet: Anteckningar från ägarforum i Västtrafik AB 2007-11-16.
6. Ägarrådet: Ändringar av aktieägaravtal avseende Västtrafik AB (2003-191
530).
7. Hjo Folkhälsoråd: Verksamhetsplan 2008 (2008-29).
8. Västra Götalandsregionen: Folkhälsorådens verksamhetsplaner för år 2008
(2008-29). !
9. Kollektivtrafiknämnden Hjo-Tibro-Karlsborg: Protokoll 2007-12-06.
10. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, rapport till Länsstyrelsen 200801-15.
a. IFO
b. Äldreomsorg
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Information
Kommunstyrelsens presidium lämnar aktuell information.
Ledamöter i kommunalförbundens styrelse och direktioner lämnar aktuell information.
Utskottens ordföranden lämnar aktuell information från utskotten.
Kommunchef Pia Renman lämnar aktuell information.
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Övriga frågor
Christer Haagman (mp) väcker fråga angående eventuellt behov av extern analys
av personalförhållanden i Hjo kommun.
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