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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2008-03-12

Sammanträdesdatum

1

Plats och tid

Stadshuset, kll3.15 - 17.35

Deltagande

Beslutande

Ersättare

Catrin Hulmarker (m), ordförande
Tore Nolberger (m)
Ewa F Thorstenson (m), § 31-37
Jaan Kello (m)
Petter Jönsson (fp), § 31-43
Eva-Lott Gram (kd)
Pierre R ydEm (s)
Ingvar Jansson (s)
Annelie Nilsson (s)
Christer Haagman (mp)
Kerstin Strandberg (m), § 38-44
Rune Larsson (m)
Gert F ranzen (c)
Kerstin Lindell (fp), § 44
Rutger Gram (kd)
Jörgen Fransson (s)
Roger Krona (s), §§ 31-33
Bertil Ask (s), §§ 34-44

Kerstin Strandberg (m), § 31-37
Benkt-Eric Lindh (fp)
Kerstin Lindell (fp), § 31-43
Bertil Ask (s), §§ 31-33
Fredrik Bellino (v)

Ovriga deltagande

Lena Persson, ekonom/projektledare, § 33
Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef, § 33
Alf-Göran Waldenvik, barn- outbildningschef, § 33
Jonas Engelbrektsson, chefIFO, § 33
Birgit Bårring, MAS, § 33

Bengt-Göran Karlsson, arbetstagarrepr. LO
Britt-Marie Magnusson, arbetstagarrepr. TCO
Pia Renman, kommunchef
Anders Boman, kanslichef, sekreterare

Utses att justera

Pierre R yden (s)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Paragrafer

31

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-03-12

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2008-04-05

44
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Justerande
Pierre Ryden (s) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
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Dagordning
Ärendet " Avtal för Gymnasium Skaraborg" behandlas ej som beslutsärende, endast som information. Dagordningen godkännes i övrigt.
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Information/föredragningar av beslutsärenden
Jämförelseprojektet "Måttligan "
Projektledare/ekonom Lena Persson
Försäljning av fastigheten Anden 5 (Regeringsgatan 6 A-F) jämte plan ändring
Samhällsutvecklingschef Calle Eliasson
Avtal om läkarmedverkan inom kommunal vård
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgit Bårring

Ajournering kl 14.45 - 15.05.

Föreningsbidrag 2008 inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde
Barn- och utbildningschefAlf-Göran Waldenvik och individ- och familjeomsorgschef Jonas Engelbrektsson
Gemensam familjerättsenhet i Skaraborg
Barn- och utbildningschef Alf-Göran Waldenvik och individ- och familjeomsorgschef Jonas Engelbrektsson
Avtalför Gymnasium Skaraborg
Barn- och utbildningschefAlf-Göran Waldenvik
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Budget och verksamhetsplan 2008-2010 för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
fastställa föreliggande förslag till kompletterad budget och verksamhetsplan
2008-20 l O för Hjo kommun,
till kommunstyrelsen delegera rätten att inom tilldelad driftbudgetram omfördela driftbudgetanslag mellan verksamhetsområden förutsatt att detta ej medför långsiktiga bindningar, samt
genomförda omfördelningar skall rapporteras till fullmäktige i samband med
tertialuppföljning, delårbokslut och årsredovisning.

Föredragande
Kommunchef Pia Renman.
Yrkanden
Catrin Hulmarker (m), Gert Franzen (c) och Tore Nolberger (m) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag med följande
tillägg:
till kommunstyrelsen delegera rätten att inom tilldelad driftbudgetram omfördela driftbudgetanslag mellan verksamhetsområden förutsatt att detta ej medför långsiktiga bindningar, samt
genomförda omfördelningar skall rapporteras till fullmäktige i samband med
tertialuppföljning, delårbokslut och årsredovisning.
Christer Haagman (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå allmänna
utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Catrin Hulmarkers (m) m fl yrkande mot Christer Haagmans
(mp) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catrin Hulmarkers (m) m fl yrkande.
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Reservation
Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Anteckning
Ordföranden noterar till protokollet att den handling som tillställs fullmäktige korrigeras avseende redovisningen av verksamhetsområdena "Samhällsplanering"
och "Miljö- och energiplanering" (sid 61-63). Dessa sammanfogas till ett gemensamt verksamhetsområde.
Fredrik Bellino (v) noterar till protokollet att denne ställer sig bakom Christer
Haagmans (mp) avslagsyrkande.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreliggande förslag till kompletterad budget 2008 för Hjo kommun.
Allmänna utskottet beslutar fOr egen del

Allmänna utskottet beslutar för egen del att:
översända föreliggande förslag till budget 2008 till miljö- och bygglovnämnden på remiss, samt
remissvar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2008-03-07.
Bakgrund

Budgetberedningen har utarbetat förslag till budget 2008 för Hjo kommun. Beredningen har i sitt arbete med budget 2008 utgått från ett antal dokument och utredningar som grund för sina bedömningar, framförallt planeringsförutsättningar
2008-20 l O, samt preliminärt delårsbokslut per 2007-08-31.
Kommunfullmäktige beslutade § 195/07 att:
driftbudget 2008 samt preliminär driftbudget för perioden 2009 - 2010 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
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investeringsbudget 2008 samt investeringsplan för perioden 2009 - 2012 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
resultatbudget för 2008 samt preliminär resultatbudget för perioden 2009
2010 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
finansieringsbudget 2008 samt preliminär finansieringsbudget för perioden
2009 - 20 l Ofastställs enligt föreliggande förslag till budget,
balansbudget 2008 samt preliminär balansbudget för perioden 2009
fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

20 l O

kommunstyrelsen äger rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under
år 2008 med totalt 5 mkr,
i budgeten angivna finansiella mål fastställs,
i budgeten angivna avgörande inriktningar och mål för fullmäktige, styrelse
och övrig nämnder fastställs,
uppdra åt kommunstyrelsen att efter gängse berednings- och samverkansprocesser genomföra åtgärderna enligt förslag till minskade kostnader med anledning av genomförda utredningar,
uppdra åt kommunchefen att verkställa i budgeten angivna tillkommande utredningsuppdrag till förvaltningen,
investeringsstoppet enligt arbetsutskottets beslut § 93/07 hävs fr o m 200801-01,
till kommunchefen delegera rätten att upphäva anställningsstoppet enligt arbetsutskottets beslut § 93/07,
uppdra åt fullmäktigeberedningen för utvecklingsfrågor att utreda kommunfullmäktiges framtida arbetssätt och sammanträdeslokalisering,
möjligheten till inbetalning av pensionsskulden årligen prövas, i samband
med delårsbokslut 2, med beaktande av bibehållet resultat.
arvoden till förtroendevalda skall uppräknas fr o m 2008-0 l-O l enligt föreskrifter i gällande arvodesreglemente - dock ej tidigare, samt
uppdra åt kommunchefen att efter fastställande av ny förvaltningsorganisation
för Hjo kommun, utifrån fastställda budgetramar utarbeta förslag till detaljbudget för kommunstyrelsens förvaltning.
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Förvaltningen har utarbetat förslag till reviderad budget innebärande att driftbudgetramar specificeras för kommunens verksamheter, i enlighet med de politiska
prioriteringar som formulerats i budgetdokumentet.

Handling
Förslag till kompletterad budget 2008 för Hjo kommun.
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Försäljning av fastigheten Anden 5 (Regeringsgatan 6 A-F), jämte
planändring
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
uppdra åt samhällsutvecklingsenheten att förbereda en försäljning av fastigheten Anden 5, samt
uppdra åt samhällsutvecklingsenheten att utarbeta ny detaljplan för fastigheten i enlighet med intentionerna i samhällsutvecklingsenhetens skrivelse
2008-02-21.
Yrkande
Christer Haagman (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå allmänna
utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Christer Haagmans (mp) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna
utskottets förslag.
Reservation
Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet (Bilaga A).
Anteckning
Fredrik Bellino (v) noterar till protokollet att denne ställer sig bakom Christer
Haagmans (mp) avslagsyrkande.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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uppdra åt samhällsutvecklingsenheten att förbereda en försäljning av fastigheten Anden 5, samt
uppdra åt samhällsutvecklingsenheten att utarbeta ny detaljplan för fastigheten i enlighet med intentionerna i samhällsutvecklingsenhetens skrivelse
2008-02-21.

Anteckning
Pierre Ryden (s) och Petter Jönsson (fp) förordar att bakgrunden i samhällsutvecklingsenhetens skrivelse kompletteras med ett förtydligande att flytten av turistbyrån är en tillfällig lösning.
Bakgrund

I samband med utarbetande av förslag till Budget 2008 för Hjo kommun har tekniska kontoret utrett möjligheten till en flytt av kommunens verksamheter på Regeringsgatan 6 A-F (fastighetsbeteckning Anden 5) till andra lokaler, samt även
en försäljning av den aktuella fastigheten.
Kommunfullmäktige har i budget 2008 fastslagit att Hjo kommun under år 2008
skall sänka sina driftkostnader för lokalerna på Regeringsgatan med 400 tkr, innebärande att kommunen inte kan ha någon egen verksamhet i fastigheten.
Samhällsutvecklingsenheten har i skrivelse 2008-02-21 utarbetat förslag till beslut
i ärendet.
Handling

Samhällsutvecklingsenhetens skrivelse 2008-02-21.
Delges

Samhällsutvecklingsenheten
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Jämställdhets- och mångfaldspolicy för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna föreliggande förslag till jämställdhets- och mångfaldspolicy för Hjo
kommun, samt
jämställdhets- och mångfaldsplan skall årligen upprättas som del av planeringsförutsättningar för Hjo kommun.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
godkänna föreliggande förslag till jämställdhets- och mångfaldspolicy för Hjo
kommun, samt
-

jämställdhets- och mångfaldsplan skall årligen upprättas som del av planeringsförutsättningar för Hjo kommun.

Bakgrund
Kommunledningskontoret har i skrivelse 2007-10-24 överlämnat förslag till jämställdhets- och mångfaldspolicy, samt jämställdhets- och mångfaldsplan till kommunfullmäktige för godkännande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade §§ 158 och 159 att återremittera såväl
policy som plan till kommunledningskontoret för att förtydliga målformuleringarna i båda dokument med särskild fokusering på mångfaldsaspekten.
Kommunchefen har i skrivelse 2008-02-21 utarbetat ett reviderat förslag till jämställdhets- och mångfaldspolicy för Hjo kommun. I detta dokument har dels hänsyn tagits till de krav på förtydligande av mångfaldsaspekten som formulerades i
arbetsutskottets beslut om återremiss, dels har dokumentet disponerats om för att
uppnå en ökad tydlighet bl a avseende Hjo kommuns roll som arbetsgivare.
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Därtill föreslås att jämställdhets- och mångfaldsplanen skall ingå som en del i dokumentet "Planeringsförutsättningar för Hjo kommun". Det är förvaltningens bedömning att jämställdhetsfrågorna genom detta tillvägagångssätt införlivas i det
löpande planeringsarbetet på ett tillfredsställande sätt.
Handling

Kommunchefens skrivelse 2008-02-21.
Förslag 2008-02-12 till jämställdhets- och mångfaldspolicy för Hjo kommun.
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Avtal avseende" Ädelpensionerna "
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagda förslag till avtal avseende" Ädelpensionerna" .

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bilagda förslag
till avtal avseende" Ädelpensionerna" .
Föredragande

Personalchef Håkan Hendeby.
Bakgrund
Det nya pensionsavtalet KAP-KL har föranlett behovet aven reglering av kostnadsfördelningen avseende den s k Ädelpersonalen. Sveriges Kommuner och
Landsting har utarbetat förslag till lösning av frågan (Cirkulär 2006:64) samt ett
förslag till reviderat avtal om pensionskostnadsfördelning med anledning av Ädelreformen.
VästKom och Västra Götalandsregionen har överenskommit om avtalsinnehåll
parterna emellan. Avtalet följer principerna i SKL:s förslag.
Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund har § 9108 beslutat att rekommendera
medlemskommunerna att sluta avtal med Västra Götalandsregionen.
Kommunen bör ha godkänt avtalet senast 2008-03-31.
Personalenheten förordar att Hjo kommun ställer sig bakom föreliggande förslag
till avtal.
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Handling
Styrelsens för Skaraborgs kommunalförbund § 9/08.
Förslag till avtal om pensionskostnadsfördelning med anledning av Ädel-reformen
samt övriga huvudmannaskapsbyten mellan Västra Götalands läns landsting och
länets kommuner.
Personalenhetens skrivelse 2008-02-25.
Delges
Skaraborgs kommunalförbund
Personalenheten

Justerandes

Utdragsbestyrkande
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Yttrande: Kommunalbesvär över Kf beslut § 195/07
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag 2008-03-06 till
yttrande.
Yrkanden
Christer Haagman (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ej godkänna förvaltningens förslag till yttrande enligt skrivelse 2008-03-06.
Tore Nolberger (m) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande enligt skrivelse 2008-03-06.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Christer Haagmans (mp) och Tore Nolbergers (m) yrkanden
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tore Nolbergers (m) yrkande.
Reservation
Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att:
notera informationen till protokollet, samt
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut § 195/07 om budget 2008 för Hjo kommun har överklagats till länsrätten.
Kommunen skall yttra sig över överklagan.

SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-12

forts Ks § 38
Yttrande skall vara Länsrätten i Mariestad tillhanda senast 2008-03-17.
Handling

Överklagan 2007-12-06.
Förvaltningens skrivelse 2008-03-06.
Delges

Länsrätten i Mariestad
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Avtal om läkarmedverkan inom kommunal vård
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt vård- och omsorgschefen att teckna lokalt
avtal om läkarmedverkan inom den kommunala vården med Primärvården i Hjo
enligt Västkoms och Västra Götalandsregionens ramavtal.

Omvårdnadsutskottets beslut

Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt vård- och omsorgschefen att teckna lokalt avtal om läkarmedverkan inom den kommunala vården
med Primärvården i Hjo enligt Västkoms och Västra Götalandsregionens ramavtal.
Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att rekommendera medlemskommunerna att teckna lokala avtal om läkarmedverkan inom den kommunala vården
med förslag till ramavtal som grund. Vård och omsorg har inkommit med förslag
till beslut i ärendet.
Handling

Rekommendation från Skaraborgs kommunalförbund om att teckna lokala avtal
om läkarmedverkan inom den kommunala vården med bifogat ramavtal.
Vård och omsorgs skrivelse 2008-02-21.
Delges

Skaraborgs kommunalförbund
Vård- och omsorgschefen
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2008-84
2007-181
2007-127

Föreningsbidrag 2008 inom Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
bevilja föreningsbidrag för 2008 enligt förslag, och att medel tas från ID 4152
konto föreningsbidrag, samt
godkänna individ- och familjeomsorgsavdelningens skrivelse 2008-02-13
som svar till Brottsofferjouren.

Ajournering kl 16.50 - 16.55.

Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
att bevilja föreningsbidrag för 2008 enligt förslag, och att medel tas från ID
4152 konto föreningsbidrag.
att godkänna skrivelse som svar till Brottsofferjouren.

Färedragande
Chef Socialtjänsten Jonas Engelbrektsson.
Bakgrund

Barn- och ungdomsnämnden har avsatt medel för föreningsbidrag till föreningar
som bedriver verksamhet som kompletterar och stödjer nämndens obligatoriska
uppgifter inom individ- och familjeomsorgsområdet. Ansökningar har inkommit
från 3 föreningar. Till dessa tillkommer avtalade medel till "Utväg Skaraborg" ,
"Kvinnohuset Tranan" och "Kvinnojouren Elin" .
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2007-181
2007-127

Brottsofferjouren Östra Skaraborg har i skrivelse meddelat intentionen att lägga
ned sin verksamhet om ansökan om bidrag med 2 kr/invånare inte beviljas.
Individ- och familjeomsorgsavdelningen har inkommit med förslag till beslut om
fördelning av bidrag samt förslag på svar på Brottsofferjourens skrivelse.

Handling
Individ- och familjeomsorgsavdelningens skrivelse 2008-02-13.
Brottsofferjourens skrivelse 2008-02-04.
Individ- och familjeomsorgsavdelningens förslag på svar till Brottsofferjouren.
Ansökan från Brottsofferjouren i Östra Skaraborg.
Ansökan från BRIS.
Ansökan från Adoptionsrådgivningen Skaraborg.
Delges
Individ- och familjeomsorgen
Brottsofferjouren

BRIS
Adoptionsrådgivningen Skaraborg
Ekonomienheten

Uldragsbestyrkande
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Gemensam familjerättsenhet i Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
meddela Skaraborgs Kommunalförbund (utredningsgruppen) att styrelsen har
för avsikt att föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta och medverka i en
gemensam familjerättsnämnd enligt 3 kap 3 a § kommunallagen,
beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkande kommuner beslutar
om deltagande, samt
kostnader för samverkan skall hanteras inom befintlig budgetramtilldelning.
Yrkanden
Jaan Kello (m), Gert Franzen (c) och Tore Nolberger (m) yrkar bifall till barn- och
ungdomsutskottets förslag.
Ingvar Jansson (s), Tore Nolberger (m) och Petter Jönsson (fp) tilläggsyrkar att
kommunstyrelsen beslutar att kostnader för samverkan skall hanteras inom befintlig budgetramtilldelning.
Christer Haagman (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå barn- och
ungdomsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer barn- och ungdomsutskottets förslag mot Christer Haagmans
(mp) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på Ingvar Janssons (s) tilläggsyrkande och finner
det bifallet.
Reservation
Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet (Bilaga B).

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet är positivt till bildandet aven gemensam familjerättsenhet i Skaraborg och föreslår att kommunstyrelsen meddelar Kommunalförbundet Skaraborg (utredningsgruppen):
att styrelsen har för avsikt att föreslå kommunfullmäktige att besluta att inrätta och medverka i en gemensam familjerättsnämnd enligt 3 kap 3 a §
kommunallagen, samt
att beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkande kommuner beslutar om deltagande.
Föredragande
Chef Socialtjänsten Jonas Engelbrektsson och barn- och utbildningschef Alf-Göran Waldenvik.

Ajournering kl 17.50-18.20.

Bakgrund
Skaraborgs kommunalförbund tillsatte i februari 2007 en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna och möjligheterna att inrätta en gemensam familjerättsenhet
i Skaraborg. Kommunalförbundet efterfrågar i skrivelse att kommunernas socialnämnder tar ställning till om man med utgångspunkt i arbetsgruppens utredning
har för avsikt att föreslå kommunfullmäktige besluta inrätta och medverka i en
gemensam familjerättsenhet som ett principbeslut i väntan på övriga kommuners
ställningstagande.
Barn- och utbildning har inkommit med förslag till beslut i ärendet.
Handling
Barn- och utbildnings skrivelse 2008-02-11.
Utredningsgruppens skrivelse och rapport.
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Delegationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som
förtecknats i protokoll den 12 mars, § 42.
Anställningsbeslut
Februari 2008:

Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

5 st
8 st
3 st

4 st

Allmänna ärenden
Datum

Arende

Delegat

2008-02-08
2008-02-08
2008-02-19
2008-02-19

Beslutsattestanter
Beslutsattestanter
Beslutsattestanter
Beslutsattestanter

Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef

Datum

Arende

Delegat

2008-02-04
2008-02-04
2008-02-14
2008-02-14
2008-02-20

Förköp
Förköp
Förköp
Förköp
Förköp

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande

Samhällsutveckling

Utdragsbestyrkande
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Vård och omsorg
Delegationsbeslut enligt SoL, LSS, LoF. LoRF och BAB:

3500
4000
4300
4500
4700
5000
5100

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, bifall
Dagverksamhet, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall

6
38
5
17
4
1
31

Övriga delegationsbeslut:

1314 Inger Fransson

20080225 Avgiftsbeslut

291226

1315 Inger Fransson

20080226 Avgiftsbeslut

231127

1316 Inger Fransson

20080229 Avgiftsbeslut

231127

1317 Inger Fransson

20080305 Avgiftsbeslut

180416

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2008-02-11
2008-02-11

Elevs skolgång i annan kommun
Elevs ledighet över 10 skoldagar

BU-chef
BU-chef

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen januari och februari:

Att inleda utredning enl 11 kap 1 § SoL ek.
Dialogen avslutas
Dialogen beviljas
Dialogen beviljas efter omprövning
Dödsboanmälan inges
DNA munskrap
Egna medel konto öppnas
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL flykting
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL flykting avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas

27
1
8
1
2
1
2
167
25
13
l
25
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Ekonomiskt bistånd med villkor 4 kap 4 § SoL
Ekonomiskt bistånd återkrav 9 kap 2 § SoL
Faderskap sbekräftelse
Familjehem placering unga
Familjehem särskilda kostnader unga
Forum avslutas
Institutionsvård placering unga
Institutionsvård placering upphör vuxna SoL
Kontaktperson/fam bevilj as
Kontaktperson/familj omprövning
Utredning enl Il kap l § SoL inleds ej
Utredning enl Il kap l § inleds med stöd av 11:2
Utredning vårdnad

l
l
3
2
l
l
l
l
1
2
19
4
l

Utskottens delegationsbeslut
Allmänna utskottets delegationsbeslut §§ 19 - 21,23, 26, 28, 30
Barn- och ungdomsutskottets delegationsbeslut §§ 14
28.

18,21,23 - 24,26 - 27,

Omvårdnadsutskottets delegationsbeslut §§ 17 - 24, 26 - 28.
Tekniska utskottets delegationsbeslut §§ 9

Il, 13.

33.
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Anmälningsärenden
l.

Länsstyrelsen Västra Götaland: Slutrapport från Alkoholkommitten.

2.

Rikspolisstyrelsen: Samverkan Polis och kommun - för en lokalt förankrad
polisverksamhet i hela landet (2008-78).

3.

Västra Götalandsregionen: Årsredovisning 2007 för Patientnämnderna i Västra Götalandsregionen.
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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.
KommunchefPia Renman lämnar aktuell information.
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Bilaga A.

Reservation från Christer Haagman på kommunstyrelsemötet 12 mars 2008.
6 b.
Jag reserverar mig mot beslutet att förbereda försäljning av Anden 5. För att den
kulturhistoriska miljön på Stadsgården och Regeringsgatan 6 skall kunna säkras långsiktigt
krävs att kvarteret används på ett sätt som stärker bevarandet. Att privatisera området till
bostäder hotar på sikt kulturarvet.
Dessutom kan successivt allmänhetens parkeringsmöjligheter och rätten till gång- och
cykelvägen genom området beskäras, oavsett nya detaljplanebestämmelser. Ändrad
användning till bostäder kommer att medföra ändrade värderingar och ändrade
styrkeförhållanden mellan motstående intressen.
Det är särskilt anmärkningsvärt att kommunstyrelsens majoritet fortsätter att tro att beslutet
kan innebära en besparing under 2008 på 400 000 kronor, trots att alla borde veta att
flyttkarusellen innebär att kostnaderna istället kommer att öka väsentligt.
Följdverkningarna av att turistbyrån flyttas bort till Rödingen och ersätts av AF/FK, vars
lokaler oftast kommer att stå tomma och obemannade i bästa turistläge, kan få negativa
effekter på hela besöksnäringen.

Bilaga B.

Reservation från Christer Haagman på kommunstyrelsernötet 12 mars 2008.
6 h.
Jag reserverar mig mot principbeslutet att avveckla arbetet inom familjerättens område i Hjo
kommun med inriktning att centralisera verksamheten till en gemensam nämnd i Skaraborg.
Trots att det skulle kunna finnas vissa fördelar, överväger riskerna för försämrad service åt
kommuninvånarna i Hjo. Förslaget styrs av den ideologiska föreställningen om centralisering
till "Skaraborgs Stad". Effekten av att personalgruppens kompetens i Hjo dräneras innebär ett
hot om att hela individ- och familjeomsorgen snart kan tvingas bort från kommunen. Denna
risk förstärks ytterligare av socialdemokraternas tilläggsförslag om att kostnaderna helt skall
finansieras "inom ram".
Andra samarbetsformer bör utredas för att stärka servicenivån och rättssäkerheten inom
familj erätten.
Det är också anmärkningsvärt att samarbetet inte kan organiseras av det nya Skaraborgs
kommunalförbund, utan ytterligare en nämnd med 24 politiker (huvudsakligen moderater och
socialdemokrater) måste avlönas.

