SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-05-07

Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 - 17.35

Deltagande

Beslutande

1

Ersättare

Petter Jönsson (fp), ordförande
Catrin Hulmarker (m), §§ 60 - 62
Tore Nolberger (m)
Ewa F Thorstenson (m)
Jaan Kello (m)
Britt-Marie Sjöberg (c)
Eva-Lott Gram (kd)
Lars Newman (kd)
Ingvar Jansson ( s)
Annelie Nilsson (s)
Claes Hagström (s)
Christer Haagman (mp)
Kerstin Strandberg (m)
Jörgen Fransson (s)
Roger Krona (s)
Kerstin Lindell (fp), §§ 63 - 81

Kerstin Lindell (fp), §§ 63 81
Gert Franzen (c), §§ 60 62
Bertil Ask ( s)

Övriga deltagande

Jonas Engelbrektsson, chef socialtjänsten, § 62
Åke Malmeling, utvecklingsledare, § 62
Marie-Louise Fahlström Lindblad, kultur/fritidschef, § 62
Marita Malmberg Edsö, vård- och omsorgschef, § 62
Hamlele Nikula-Raneryd, områdeschef, § 62
Paula Teileri. områdeschef, § 62
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 78

Lena Bogren, informationschef
Pia Reuman, kommunchef
Anders Boman, sekreterare

Utses att justera

Ingvar Jansson (s)

Justeringens
plats och bd

Stadshuset 2008-05-14

Underskrifter
Paragrafer

60 - 81

Petter Jönsson, §§ 60 -;- 72,74 81
Justerande

c;,r:;7/1;2/
i~g~~7i~~~.~~ ........ .
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammantradesdatum

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum for
anslags nedtagande
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Ks § 60

Justerande
Ingvar Jansson (s) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
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Dagordning
F öre liggande förslag till dagordning godkännes.
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Information/föredragningar av beslutsärenden
Introduktionsersättningar till flyktingar
Chef socialtjänsten Jonas Engelbrektsson

Kvalitetsredovisningför skola och barnomsorg 2007
Utvecklingsledare Åke Malmeling

Kultur- och idrottspris
Kultur- ochfritidschef Marie-Louise Fahlström Lindblad

Hjo Hembygdsförening: Ansökan om bidrag till personalkostnader
Kultur- ochfritidschef Marie-Louise Fahlström Lindblad

Utvärdering av projektorganisationen vård och omsorg (2008-251)
Vård- och omsorgschef Marita Malmberg Edsö, områdeschef Hannele NikulaRaneryd och områdeschef Paula Teileri
Anteckning
Ingvar Jansson (s) noterar anteckning till dagens protokoll. (Bilaga B)
Christer Haagman (mp) noterar anteckning till dagens protokoll. (Bilaga C)
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2008-255

Introduktionsersättning till flyktingar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
införa introduktionsersättning enligt lagen 1992: 1068 om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar,
introduktionsersättningen skall gälla fr o m 2008-07-01,
introduktionsersättningen uppgår till 7000:- per månad år 2008 (204,9 % av
basbeloppet) och att beloppet justeras årligen med prisbasbeloppet, samt
fastställa riktlinjer för handläggning av introduktionsersättning enligt bilaga l.
Yrkande
Petter Jönsson (fp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och
ungdomsutskottets förslag med följande strykning:
ge barn och ungdomsutskottet i uppdrag att justera riktlinjerna vid behov.
Petter Jönssons (fp) yrkande bifalles.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
införa introduktionsersättning enligt lagen 1992: 1068 om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar,
introduktionsersättningen skall gälla fr.o.m 2008-07-01,
introduktionsersättningen uppgår till 7.000:- per månad år 2008 (204,9 % av
basbeloppet) och att beloppet justeras årligen med prisbasbeloppet,
fastställa riktlinjer för handläggning av introduktionsersättning enligt bilaga l,
samt
ge barn- och ungdomsutskottet i uppdrag att justera riktlinjerna vid behov.
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Föredragande: Chef Socialtjänsten Jonas Engelbrektsson och Barn- och utbildningschef Alf-Göran Waldenvik
Bakgrund
Kommunen får enligt "Lag om introduktionsersättning för flyktingar och andra
utlänningar" (SFS 1992: 1068) bevilja introduktionsersättning till flyktingar och
vissa andra utländska medborgare som tas emot inom ramen för det kommunala
flyktingmottagandet. Kommunen bestämmer introduktionsersättningens storlek.
Hjo kommun tecknade under december 2007 ett treårigt avtal med Migrationsverket om flyktingmottagning. Avtalet omfattar ett mottagande av ca 25 personer per
år. Kommunen erhåller ersättning från staten i form aven årlig grundersättning
samt för varje person S.k. schablonersättning under 24 månader. Schablonersättning skall täcka flyktingens försörjning, SFI undervisning samt andra merkostnader som följer av introduktionen.
Barn och utbildning har inkommit med förslag till beslut om introduktionsersättmng.

Handling
Barn och utbildnings skrivelse 2008-04-10 med bilaga l.

Delges
Barn- och utbildningsenheten
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Kvalitetsredovisning för skola och barnomsorg 2007
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande
förslag till kvalitetsredovisning för skola och barnomsorg 2007.
Yrkande

Petter Jönsson (fp) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till kvalitetsredovisning för skola och
barnomsorg 2007.
Petter Jönssons (fp) yrkande bifalles.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till kvalitetsredovisning för skola och barnomsorg 2007.
Föredragande: Barn- och utbildningschef Alf-Göran Waldenvik och Utvecklingsledare Ake Malmeling

Bakgrund
Hjo kommun upprättar sedan 2000 en kvalitetsredovisning för skolan varje år. Sedan 2005 ingår också barnomsorgen i denna redovisning.
Barn och utbildning har inkommit med förslag till kvalitetsredovisning för skola
och barnomsorg 2007.

Handling
Förslag till kvalitetsredovisning för skola och barnomsorg 2007.
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Trygghetslarm
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
tillhandahålla trygghetslarm till de personer över 67 år, som så önskar,
för personer under 67 år som ansöker om trygghetslarm, sker en individuell behovsprövning enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen,
avgiften för trygghetslarm fastställs till 7,5 % av prisbasbeloppet per månad,
avgiften för trygghetslarm både som servicetjänst och som insats enligt 4
kap 1 § socialtjänstlagen ska kontrolleras i enlighet med 8 kap socialtjänstlagen, samt
samordningen med hemtjänsttaxan och nuvarande avgift för besök vid
larmtillfållet tas bort.

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att tillhandahålla trygghetslarm till de personer över 67 år, som så önskar,
att för personer under 67 år som ansöker om trygghetslarm, sker en individuell behovsprövning enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen,
att avgiften för trygghets larm fastställs till 7,5 % av prisbasbeloppet per
månad,
att avgiften för trygghetslarm både som servicetjänst och som insats enligt
4 kap 1 § socialtjänstlagen ska kontrolleras i enlighet med 8 kap socialtjänstlagen, samt
att samordningen med hemtjänsttaxan och nuvarande avgift för besök vid
larmtillfållet tas bort
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Föredragande: Biståndshandläggare Linda Petterson
Bakgrund
Från och med 1 juli 2006 får en kommun, med stöd av Lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre, tillhandahålla servicetjänster utan
föregående individuell behovsprövning åt personer som fyllt 67 år.
Trygghetslarm är en trygghetsskapande åtgärd för att kunna bo kvar i det egna boendet och ej vara i behov av hjälp i hemmet. Det kan även vara ett komplement
till den enskildes bistånd i form av hjälp i hemmet.
Vård och omsorg har inkommit med förslag till beslut om tillhandahållande av
trygghetslarm utan biståndsprövning.
Handling
Förslag på ändring av riktlinjer för bistånd; trygghetslarm.
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Allmänna fOreskrifter om gångbanerenhållningen i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
översända ärendet på remiss till miljö- och bygglovnämnden, samt
remissvar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2008-05-29.

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
anta förvaltningens förslag till" Allmänna föreskrifter om gångbanerenhållningen i Hjo kommun", samt
föreskrifterna skall gälla från och med 2008-07-0 l.
Yrkande

Tore Nolberger (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
F äredragande

Arbetsingenjör Håkan Karlsson.
Bakgrund
I den antagna budgeten för 2008 är medräknat en besparing på vinterväghållningen i Hjo kommun om 200 tkr. Till underlag för denna besparning låg ett utredningsuppdrag om en förändrad ansvarsfördelning mellan fastighetsägarna samt
Hjo kommun.
För att en sådan ändring av ansvarsfördelningen skall kunna genomföras krävs att
kommunfullmäktige fattar beslut om "Allmänna föreskrifter om gångbanerenhållning i Hjo kommun".
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Den förändring av ansvarsfördelningen som föreslås mellan kommun och fastighetsägarna är en anpassning till en likartad ansvarsfördelning som gäller i flertalet
andra kommuner.
Texten i de allmänna föreskrifterna är framtagen av Sveriges kommuner och
Landsting. De allmänna föreskrifterna fattas med stöd av med stöd av 3 § lag
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
För att ge tid för information till fastighetsägarna, samt möjlighet för anpassning
till de nya allmänna föreskrifterna föreslås att de skall gälla från och med 200807-01.
Handling

Samhällsutvecklingsenhetens skrivelse 2008-01-29 med bilagor.
Delges

Miljö- och bygglovnämnden
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2007 -108 106

Motion om ansvarsfull offentlig upphandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
lägga motionen och motionssvaret till handlingarna, samt
anse motionen besvarad.
Yrkanden
Christer Haagman (mp) och Ingvar Jansson (s) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Tore Nolberger (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till allmänna utskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Christer Haagmans (mp) m fl yrkande.
Voteringsresultat
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med allmänna utskottets förslag (Bilaga A).

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
lägga motionen och motionssvaret till handlingarna, samt
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anse motionen besvarad.
Föredragande

Arbetsingenjör Håkan Karlsson.
Bakgrund
Pierre Ryden (s) och Christer Haagman (mp) har 2007-05-11 inkommit med motion om ansvarfull offentlig upphandling. I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att bilda en lokal styrgrupp med målet att bli
diplomerad som Fairtrade city (Rättvishandels-stad).
Kommunfullmäktige beslutade § 152/07 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Arbetsutskottet beslutade § 94/07 att överlämna motionen till tekniske chefen för
beredande handläggning.
Samhällsutvecklingsenheten har utarbetat förslag till motions svar.
Handling
Samhällsutvecklingsenhetens förslag 2008-04-17 till motionssvar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2008-219

Fördjupad översiktsplan för Mullsjön
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den översiktliga planeringen för området kring
Mullsjön skall ingå som del i den översiktsplan för Hjo kommun som är under
utarbetande.
Yrkanden

Christer Haagman (mp) och Ingvar Jansson yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att:
uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till fördjupad översiktsplan över
Mullsjöområdet, samt
framtagandet av planen skall ske parallellt med utarbetandet av ny översiktsplan för Hjo kommun.
Tore Nolberger (m), Eva-Lott Gram (kd), Lars Newman (kd), Britt-Marie Sjöberg
(c) och Petter Jönsson (fp) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Ajournering kl 14.55 - 15.05.

Ajournering kl 15.50 - 15.55.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till allmänna utskottets förslag
Nej-röst för bifall till Christer Haagmans (mp) m fl yrkande.
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Voteringsresultat
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med allmänna utskottets förslag (Bilaga A).

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att den översiktliga planeringen för området kring Mullsjön skall ingå som del i den översiktsplan för Hjo
kommun som är under utarbetande.

Föredragande
Samhällsutvecklingschef Carl-Gustaf Eliasson.

Bakgrund
Miljö- och bygglovnämnden framställer i beslut § 47/08 en önskan om att kommunstyrelsen tar initiativ till att utarbeta en fördjupad översiktsplan över Mullsjöområdet.
Nämnden anför i beslutet att:
"För att få en balanserad och positiv utveckling av Mullsjöområdet krävs en översiktsplanering som underlättar för allmänna och enskilda intressen att komma
överens. Genom en fördjupad översiktsplan kan kommande detaljplaner och eventuella områdesbestämmelser integreras på ett genomtänkt sätt."

Handling
Miljö- och bygglovnämndens § 47/08.

Delges
Miljö- och bygglovnämnden
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2008-253

Kultur- och idrotts-/fritidspris
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
anta bestämmelser för ett kulturpris och ett idrotts-/fritidspris att gälla från 1
maj 2008, samt
finansiering sker inom kultur- och fritidsenhetens tilldelade ram.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
anta bestämmelser för ett kulturpris och ett idrottspris att gälla från 1 maj
2008, samt
finansiering sker inom kultur- och fritidsenhetens tilldelade ram.

Föredragande
Kultur/fritidschef Marie-Louise Fahlström Lindblad.
Bakgrund
Hjo kommun har fastställda bestämmelser för Hjo kommuns kulturstipendium.
Bestämmelserna anger regeln att vart fjärde år dela ut ett stipendie il. 7000 kr för
förtjänstfulla insatser inom kulturområdet.
Samhällsutvecklingsenheten har i skrivelse 2008-04-16 inkommit med förslag till
ändrade stipendieregler innebärande att två separata pris årligen delas ut inom kultur- respektive idrottsområdena.
Handling
Samhällsutvecklingsenhetens skrivelse 2008-04-16.
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2008-169

Hjo hembygdsförening: Ansökan om bidrag till personalkostnader
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
avslå ansökan om bidrag till personalkostnader för Hjo Hembygdsförening,
samt
uppdra åt kultur- och fritidschefen att utvärdera verksamheten i Villa Svea.
Yrkande

Ingvar Jansson (s), Eva-Lott Gram (kd) och Petter Jönsson (fp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
avslå ansökan om bidrag till personalkostnader för Hjo Hembygdsförening,
samt
uppdra åt kultur- och fritidschefen att utvärdera verksamheten i Villa Svea.
Christer Haagman (mp) yrkar avslag på Ingvar Janssons (s) m fl yrkande.
Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ingvar Janssons (s) yrkande.

Christer Haagman reserverar sig mot beslutet och noterar följande reservation till
dagens protokoll:
"Jag reserverar mig mot beslutet att helt avvisa Hjo Hembygdsförenings förslag
om samarbete för att hålla Hjo Stadsmuseum öppet sommaren 2008 och samtidigt
erbjuda skolungdomar möjlighet till sommarjobb. Jag vänder mig också mot kommunchefens handläggning av ärendet som gör att kommunstyrelsen inte har haft
möjlighet att fatta beslut förrän idag, den 7 maj, när det troligen är för sent och all
planering inför sommaren borde ha varit klar för länge sedan."
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2008-169

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

Kultur/fritidschefMarie-Louise Fahlström Lindblad.
Bakgrund
Hjo hembygdsförening har inkommit med ansökan om 100 tkr för att under sommaren 2008 anställa en museolog.
Samhällsutvecklingsenheten har i skrivelse 2008-03-25 utarbetat beslutsförslag i
ärendet.
Handling
Hjo hembygdsförenings skrivelse 2008-03-11.
Samhällsutvecklingsenhetens skrivelse 2008-03-25.
Delges
Hjo hembygdsförening
Kultur- och fritidschefen
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Ks § 71

Avfallshantering Östra Skaraborg: Revisionsberättelse för år
2007 och fråga om ansvarsfrihet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsberättelsen för Avfallshantering
Östra Skaraborg till kommunfullmäktige för behandling av fråga om ansvarsfrihet.
Jäv

Tore Nolberger (m) och Britt-Marie Sjöberg (c) deltar inte i handläggningen av
ärendet p g a jäv.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna Avfallshanteringens årsredovisning till kommunfullmäktige för behandling av fråga om ansvarsfrihet.
Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt årsredovisning, revisionsberättelse
och direktionens beslut i ärendet för behandling av fråga om ansvarsfrihet i respektive kommunfullmäktige.
Handling
Skrivelse 2008-04-17 från Avfallshantering Östra Skaraborg samt årsredovisning,
revisionsberättelse och direktionens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2008-265

Avfallshantering Östra Skaraborg: Årsredovisning 2007
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2007 för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2007 för kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg.
Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt årsredovisning, revisionsberättelse
och direktionens beslut i ärendet för behandling av fråga om ansvarsfrihet i respektive kommunfullmäktige.
Handling
Skrivelse 2008-04-17 från Avfallshantering Östra Skaraborg samt årsredovisning,
revisionsberättelse och direktionens beslut.
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2008-266

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Revisionsberättelse för år
2007 och fråga om ansvarsfrihet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsberättelsen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg till kommunfullmäktige för behandling av fråga om ansvarsfrihet.
Jäv

Petter Jönsson (fp) deltar inte i handläggningen av ärendet p g a jäv.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna Räddningstjänstens årsredovisning till kommunfullmäktige för behandling av fråga om ansvarsfrihet.

Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har översänt årsredovisning, revisionsberättelse och direktionens beslut i ärendet för behandling av fråga om ansvarsfrihet i
respektive kommunfullmäktige.

Handling
Skrivelse 2008-04-18 från Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt årsredovisning, revisionsberättelse och direktionens beslut.
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2008-266

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Årsredovisning 2007
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2007 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2007 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har översänt årsredovisning, revisionsberättelse och direktionens beslut i ärendet för behandling av fråga om ansvarsfrihet i
respektive kommunfullmäktige.
Handling
Skrivelse 2008-04-18 från Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt årsredovisning, revisionsberättelse och direktionens beslut.

Sida

HJO KOMMUN

SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2008-05-07

Ks § 75

Sammanträdesdatum

24

2008-227

Samordningsförbundet HjoTiBorg: Revisionsberättelse för år
2007 och fråga om ansvarsfrihet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsberättelsen för Samordningsförbundet HjoTiBorg till kommunfullmäktige för behandling av fråga om ansvarsfrihet.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna Samordningsförbundets årsredovisning till kommunfullmäktige för behandling av fråga om ansvarsfrihet.
Bakgrund
Samordningsförbundet HjoTiBorg har översänt verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och styrelsens beslut i ärendet för behandling
av fråga om ansvarsfrihet i respektive kommunfullmäktige.
Handling
PM 2008-01-24 från Samordningsförbundet HjoTiBorg samt verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och styrelsens beslut.
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2008-227

Samordningsförbundet HjoTiBorg: Årsredovisning 2007
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2007 för Samordningsförbundet HjoTiBorg.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2007 för Samordningsförbundet HjoTiBorg.
Bakgrund
Samordningsförbundet HjoTiBorg har översänt verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och styrelsens beslut i ärendet för behandling
av fråga om ansvarsfrihet i respektive kommunfullmäktige.
Handling

PM 2008-01-24 från Samordningsförbundet HjoTiBorg samt verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och styrelsens beslut.
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2008-126

Delegationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som
förtecknats i protokoll den 7 maj, § 77.

Anteckning
Ingvar Jansson (s) noterar till dagens protokoll att denne efterlyst en redovisning
av beslutade anställningar under januari till mars månader, men att denna begäran
ännu ej verkställts.

Anställningsbeslut
April 2008:
Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

6 st
7 st
8 st

15 st

Samhällsutveckling
Datum

Arende

Delegat

2008-04-16
2008-04-16
2008-04-17
2008-04-18
2008-04-24

Förköp
Förköp
Förköp
Förköp
Förköp

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
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2008-126

forts Ks § 77
Vård och omsorg

Delegationsbeslut april 2008 enligt SoL, LSS, LoF. LoRF och BAB:
3500 Bostadsanpassningsbidrag, bifall
35xx Bostadsanpassning, verkställ
4000 Hemtjänst, bifall
4300 Särskilt boende, bifall
4500 Trygghetslarm, bifall
4700 Dagverksamhet, bifall
5000 Växelvård, bifall
5100 Korttidsplats, bifall
6002 Personlig ass 9 § 2 LSS, bifall

8
9
32
2
11

2
1
13

2

Barn- och utbildning

Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2008-04-10
2008-04-23
2008-04-23
2008-04-23
2008-04-23
2008-04-23

Elevs ledighet över 10 skoldagar beviljas
Elevs ledighet över 10 skoldagar bevilj as
Elevs skolgång i annan kommun beviljas
Elevs skolgång i annan kommun beviljas
Mottagande av elev från annan kommun bevilj as
Mottagande av elev från annan kommun beviljas

BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef

Utskottens delegationsbeslut
Allmänna utskottets delegationsbeslut §§ 44

45,47 - 50, 52, 55 - 56, 63 - 65.

Barn- och ungdomsutskottets delegationsbeslut §§ 46

51, 53 - 54, 56 - 61.

Omvårdnadsutskottets delegationsbeslut §§ 38 - 44, 46
Tekniska utskottets delegationsbeslut §§ 15

17, 19 - 24.

53.
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2008-l30

Ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
Föredragande
Ekonomichef Jörgen Hansson.
Bakgrund

Ekonomichefen redovisar förslag till modell för månatlig ekonomiuppföljning.
Modellen kommer att tillämpas i styrelsen fr o m juni månads sammanträde, och
framgent även i utskottens uppföljning.
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Anmälningsärenden
1.

Kommunfullmäktiges § 22/08. Budget- och verksamhetsplan 2008-2010 för
Hjo kommun.

2.

Joakim Stier: Skrivelse 2008-04-08 till berörda chefer och politiker i Hjo
kommun (2008-237).

3.

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskotts § 49/08: Gemensam upphandling av
hjälpmedel ( 2008-225).

4.

Samordningsförbundet HjoTiBorg: Delårsrapport 2008-01-01 - 2008-03-31
(2008-274).
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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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Övriga frågor
Claes Hagström (s) uppmanar politiker och tjänstemän att besöka handikapprådets
prova-på-dag på Park den 17 maj.
Christer Haagman (mp) informerar om Hjo kommuns ranking i Folksams tj än st ebilsindex. Frågan bör överlämnas för åtgärd till tekniska utskottet.
Christer Haagman (mp) informerar om Hjo Energi Elhandels i Greenpeace:s miljöranking av energibolag.
Ingvar Jansson (s) noterar att denne oroas över att arbetsmiljöarbetet uppenbarligen inte tas på allvar, det p g a att endast 8 av 20 anmälda chefer bevistat den senaste arbetsmiljöutbildningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bilaga A

HJO KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Närvaro- och voteringslista den 7 maj 2008
Votering avseende
När- . ~ 67 i protokollet
varande Ja
Nej Avstår

Namn

Votering avseende
~ 68 i protokollet
Ja

Nei

LEDAMÖTER
1.

Catrin Hulmarker (§§60-62)

m

1

2.

Tore Nolberger

m

1

1

1

3.

Ewa F Thorstensson

m

1

1

1

4.

Jaan Kello

m

1

1

1

5.

Karl Johan Froh

m

-

6.

Britt-Marie Sjöberg

c

1

1

1

7.

Petter Jönsson, ordf

fp

1

1

1

8.

Eva-Lott Gram

kd

1

1

1

9.

Lars Newman

kd

1

1

1

10

Pierre Ryden, 2:e vice ordf

s

11.

Tina Jensen

s

-

12.

Ingvar Jansson

s

1

1

1

13

Annelie Nilsson

s

1

1

1

14.

Claes Hagström

s

1

1

1

15.

Christer Haagman

mp

1

1

1

ERSÄTTARE
16.

Rune Larsson

m

17.

Anna Johansson

m

18.

Malin Davidsson

m

19.

Kerstin Strandberg

m

20.

Benkt-Eric Lindh

fp

21.

Kerstin Lindell

22.

1

1

1

fp

1

1

1

Gert Franzen (§§ 60-62)

c

Närv

23.

Lars-Erik SondelI

c

24.

Rutger Gram

25.

Ida Hägne

s

26.

Jörgen Fransson

s

27.

Charlotte Karlsson

s

28.

Roger Krona

29.
30.

1

1

1

s

1

1

1

Bertil Ask

s

Närv

Fredrik Bellino

v

ANTAL
\

kd

9

:::::",

~;;\

,.

6

9

6

Avstår

Jag vill lämna en anteckning till informationsärendet Utvärdering av
projektorganisationen Filippa inom Vård och Omsorg.
- Att i en offentlig rapport peka ut några enskilda medarbetares
långtidssjukskrivningar och två medarbetares val att avsluta sina anställningar
inom kommunen, som skäl till att det skuggat och bromsat 16rändringsarbetet är
inte acceptabelt.
- Att strukturen av rapporten är oklar, och att det saknas en tydlig beskrivning
av hur organisationen är uppbyggd med de olika cheferna, projektsekreterarna,
samordnare och planerarna. Kritiska röster har inte tagits med i utvärderingen,
fackens frågeställningar har inte skrivits in i utvärderingen utan lämnades ut
under pågående kommunstyrelsesammanträde i ett arbetsmaterials utkast.
För att 16rebygga misstolkningar tycker jag att en utvärdering behövs aven
sådan omorganisation som har genoml6rts, men den bör göras aven person som
är objektiv friå:de.

C;;:;:/;1!U
Ing>f'ar

1t:V~

Jj10n (S)

Jag vill anteckna till beslutet att jag anser att utvärderingen av projektorganisationen inom
Vård och omsorg har så stora brister att den inte bör föras till protokollet i befintligt skick.
Det är bra och nödvändigt att en utvärdering görs, men föreliggande rapport kan inte
accepteras främst på grund av följande orsaker:
- Utvärderingen saknar fokus på ledningsfunktionens roll för verksamheten.
- Fackliga frågeställningar, som delas ut vid sidan om rapporten på sittande möte, tyder på att
det är mycket som är oklart i den nya organisationen och att förändringsarbetet har flera
allvarliga brister.
- Att offentligt peka ut och skuldbelägga enskilda medarbetare, på det sätt som görs i
rapporten, är oacceptabelt.
Jag anser ett en fristående, opartisk resurs bör kopplas in för att komplettera utvärderingen
och därmed också skapa bättre förutsättningar för fortsatt positiv utveckling av verksamheten.
Christer Haagman (mp)

