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Sida

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Stadshuset, kl 12.30 - 17.00

Deltagande

Beslutande

1

Ersättare

Catrin Hulmarker (m), ordförande
Tore Nolberger (m)
Ewa F Thorstenson (m)
Britt-Marie Sjöberg (c)
Petter Jönsson (fp)
Eva-Lott Gram (kd)
Lars Newman (kd)
Pierre Ryden (s)
Ingvar Jansson (s)
Annelie Nilsson (s)
Claes Hagström (s), §§ 82 84
Christer Haagman (mp)
Rune Larsson (m)
Kerstin Strandbergh (m)
Gert Franzen (c) , §§ 85 102
Jörgen Fransson (s) §§ 82 84
Bertil Ask (s), §§ 85 - 102

Gert Franzen (c) §§ 82 - 84

Övriga deltagande

Håkan Hendeby, personalchef, § 84
Alf-Göran Waldenvik, barn- och utbildningschef, § 84
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 84
Lena Persson, ekonom, § 84
Britt-Marie Magnusson, lärare, § 85
KittY Sörman, vikarieförmedlingen, § 85
Helene Jonsson, vikarieförmedlingen, § 85
Pia Renman, kommunchef
Anders Boman, kommunsekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (s)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ks § 82

Justerande
Pierre Ryden (s) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
Ewa F Thorstenson (m) utses att justera ärendet" Kollektivtrafiknämnden HjoTiBorg: Revisionsberättelse för år 2007 och fråga om ansvarsfrihet".

Utdrags bestyrkande
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Dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkännes med följande tillägg:
Kommunstyrelsens arbetsformer mandatperioden 2007 - 2010: Hantering av
övriga frågor
Frågor från revisorerna angående lönesättning av kommunchef
Besvarande av skrivelse från Joakim Stier
Ärendet "Ekonomiuppföljning" utgår.
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InformationIfOredragningar av beslutsärenden
Information: Reformerad sjukskrivningsprocess
Föredragande: Personalchef Håkan Hendeby
Gymnasium Skaraborg - nytt samverkansavtal
Föredragande: Barn- och utbildningschef Alf-Göran Waldenvik
Regional samverkan inom vuxenutbildningen, VlL'was lärande i Skaraborg avsiktsförklaring
Föredragande: Barn- och utbildningschef Alf-Göran Waldenvik
Tertialredovisning per 2008-04-30
Föredragande: Ekonomichef Jörgen Hansson och ekonom Lena Persson
Planeringsförutsättningar 2009 - 2011 för Hjo kommun
Föredragande: Ekonomichef Jörgen Hansson och ekonom Lena Persson
Budget 2008: Fördelning av centrallönepott
Föredragande: Ekonomichef Jörgen Hansson och ekonom Lena Persson
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Utdelning av utmärkelsen kvartalets medarbetare (kvartal 1 och 2
2008)
Lärare Britt-Marie Magnusson och vikarieförmedlingens Kitty Sörman och Helene Jonsson tilldelas utmärkelsen kvartalets medarbetare.

Ajournering kl 15.00 - 15.30.
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2008-249

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 l § socialtjänstlagen,
avgiften för trygghetslarm fastställs till 0,625 % av prisbasbeloppet per månad,
avgiften för trygghetslarm både som servicetjänst och som insats enligt 4 kap
l § socialtjänstlagen ska kontrolleras i enlighet med 8 kap socialtjänstlagen,
samt
samordningen med hemtjänsttaxan och nuvarande avgift för besök vid larmtillfållet tas bort.

Bakgrund
Från och med l juli 2006 tar 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.
Kommunfullmäktige beslutade § 41/08 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för korrigering av månadsavgiftsbeloppet.
Vård och omsorg har i skrivelse inkommit med förslag till korrigering av månadsavgiftsbeloppet.

Handling
Förslag på ändring av riktlinjer för bistånd; trygghetslarm.
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Tertialredovisning per 2008-04-30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
fastställa tertialredovisning per 2008-04-30 till ett överskott på 1,6 mkr,
uppdra åt kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att säkerställa kommunens
finansiella mål.
Kommunstyrelsen beslutar fOr egen del
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:
godkänna budgetuppföljning för perioden januari - april 2008,
prognostisera ett underskott per 2008-12-31 i jämförelse med budget på
-2000 tkr,
uppdra åt omvårdnads-, tekniska-, samt barn- och ungdomsutskotten att till
kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2008 inkomma med åtgärdsplan för att nå driftbudget balans 2008,
uppdra åt allmänna utskottet att vidta åtgärder för att nå driftbudgetbalans
2008,
beräknat underskott för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen finansieras med 2 400 tkr från ID 2113, Ks utvecklingsanslag, samt
beräknat underskott inom finansförvaltningen finansieras med 944 tkr från ID
2113, Ks utvecklingsanslag.
Yrkande
Lars Newman (kd), Britt-Marie Sjöberg (c), Petter Jönsson (fp), Tore Nolberger
(m) och Rune Larsson (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Anteckning
Christer Haagman (mp) noterar till dagens protokoll att denne ej deltar i beslutet
eftersom tiden för inläsning av beslutsunderlaget varit för knapp, detta p g a sent
utskickade handlingar.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
fastställa tertialredovisning per 2008-04-30 till ett överskott på 1,6 mkr,
uppdra åt kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att säkerställa kommunens
finansiella mål.
Allmänna utskottet beslutar vidare

Allmänna utskottet föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna budgetuppföljning för perioden januari - april 2008,
prognostisera ett underskott per 2008-12-31 i jämförelse med budget på
-2000 tkr,
uppdra åt omvårdnads-, tekniska-, samt barn- och ungdomsutskotten att till
kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2008 inkomma med åtgärdsplan för att nå driftbudgetbalans 2008,
uppdra åt allmänna utskottet att vidta åtgärder för att nå driftbudgetbalans
2008,
beräknat underskott för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen finansieras med 2 400 tkr från ID 2113, Ks utvecklingsanslag, samt
beräknat underskott inom finansförvaltningen finansieras med 944 tkr från ID
2113, Ks utvecklingsanslag.
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Ajournering kl 12.00 - 14.20.

Föredragande
Ekonomichef Jörgen Hansson.
Bakgrund
Ekonomienheten utarbetar förslag till delårsbokslut per 2008-04-30. Därtill har
enheten utarbetat budgetuppföljning för perioden januari - april 2008, inklusive
helårsprognos.
Handling
Budgetuppföljning januari - april 2008, inklusive helårsprognos 2008.
Tertialredovisning per 2008-04-30.
Delges
Omvårdnadsutskottet
Tekniska utskottet
Barn- och ungdomsutskottet
Allmänna utskottet
Ekonomichefen
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Planeringsförutsättningar 2009 - 2011
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till planeringsförutsättningar 2009 - 2011 för Hjo kommun.

Anteckning
Pierre Ryden (s) noterar anteckning till dagens protokoll (Bilaga A).

Reservation
Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande
förslag till planeringsförutsättningar 2009 - 2011 för Hjo kommun.

Färedragande
Ekonomichef Jörgen Hansson.

Bakgrund
Enligt Hjo kommuns styrsystem för verksamhetsplanering och budget skall kommunstyrelsen årligen fastställa planeringsförutsättningar som anger vilka styrande
dokument/områden som ska prioriteras under året, vilka uppdrag som ges till
nämnder/utskott samt riktlinjer omkring ramar, investeringar, internkontroll osv.
Förvaltningen har utarbetat förslag till planeringsförutsättningar 2009 för Hjo
kommun.

Handling
Planeringsförutsättningar 2009 - 2011 för Hjo kommun.
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Budget 2008: Fördelning av centrallönepott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela 11 146 tkr av den centrala lönepotten avseende Kommunals avtalsområde samt beredskapsarbetare i enlighet med ekonomienhetens förslag 2008-06-04.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fördela 11 146 tkr av den
centrala lönepotten avseende Kommunals avtalsområde samt beredskapsarbetare i
enlighet med ekonomienhetens förslag 2008-06-04.

Föredragande
Ekonomichef Jörgen Hansson och ekonom Lena Persson.
Bakgrund
I budgeten för 2008 har kompensation för löneökningar inte fördelats ut på verksamheterna utan budgeterats i en centrallönepott under Kommunstyrelsen, med
avsikten att kompensera för ökade lönekostnader efter avslutade förhandlingar.
Inom Kommunals avtalsområde utbetalades ny lön efter avslutade förhandlingar i
februari. För att få en bra ekonomistyrning bör kompensationen från den centrala
lönepotten komma i så nära anslutning till när kostnaden uppkommer som möjligt.
Bedömningen är att man inte längre bör vänta in att övriga förhandlingar avslutas,
utan snarast fördela ut den centrala lönepotten avseende kommunals avtalsområde.
Fördelningen enligt bifogad tabell bygger på följande beräkningar:
Kostnaden för ökad månadslön är beräknad per kostnadsställe (ID) för fast
anställd personal. Avstämning har gjorts mot budgeterad bemanning, för att
inte överkompensera ev. överanställningar eller underkompensera vakanta
tjänster vid förhandlingstillfållet.
Gällande personliga assistenter har s.k. P AN-anställningar ingått i beräkningsunderlaget och kompenserats i motsvarande mån som månadsanställd
personal.
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2007-160 100

Timlönekompensation har endast beräknats för avsatt semestervikariebudget.
Kompensation för ökade kostnader för OB-tillägg from l juli har beräknats
motsvarande budgeterade timmar enligt schema.
Ekonomienheten har i skrivelse 2008-06-04 utarbetat förslag till fördelning av
centrallönepott.
Handling
Ekonomienhetens förslag 2008-06-04 till fördelning av centrallönepott
Delges
Ekonomichefen
Budget- och redovisningsansvarig
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2008-144

Samverkan omkring myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskydd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Hjo kommun avser samverka med andra kommuner inom miljö- och hälsoskyddet,
Hjo kommun avser att medverka i en gemensam nämnd för myndighetsuppgiften,
Hjo kommun avser att ställa sig bakom en gemensam taxekonstruktion, samt
kommunchefen ges i uppdrag att påbörja diskussioner med Skövde, Falköping och Tibro kommuner omkring förutsättningarna för samarbetet.

Yrkande
Pierre Ryden (s), Petter Jönsson (fp), Tore Nolberger (m), Eva-Lott Gram (kd)
och Gert Franzen (c) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Christer Haagman (mp) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
Hjo kommun avser samverka med andra kommuner inom miljö- och hälsoskyddet,
Hjo kommun avser att medverka i en gemensam nämnd för myndighetsuppgiften,
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Hjo kommun avser att ställa sig bakom en gemensam taxekonstruktion, samt
kommunchefen ges i uppdrag att påbörja diskussioner med Skövde, Falköping och Tibro kommuner omkring förutsättningarna för samarbetet.

Bakgrund
Skaraborgssamverkans styrelse initierade under 2004-2005 en utredning om förutsättningarna för ett samarbete kring de kommunala myndighetsuppgifterna inom
miljö- och hälsoskyddet. Utredningsförslaget som presenterades remisshanterades
under 2005.
Hjo kommun beslutade 2006-03-27, § 21, att avslå förslaget om myndighetssamverkan.
Därefter har kommunerna i Skaraborg fortsatt att jobba för myndighetssamverkan,
men då i olika konstellationer. För att Hjo kommun ska kunna utreda framtida
förutsättningar för en myndighetssamverkan krävs ett principiellt ställningstagande från Hjo kommuns sida som innebär att man är beredd på att;
ha en gemensam nämnd för berörda kommuner,
ha gemensamma avgifter för berörda kommuner.
Av tidigare genomförda utredningar framgår vilka fördelar en samverkan som
man såg med gemensam handläggning. I dagsläget finns det ingen anledning att
ånyo genomföra någon utredning inom området.
Miljö- och bygglovnämnden har § 53/08 beslutat att inte ha något att erinra mot
förslaget.

Handling
Förvaltningens skrivelse 2008-02-25.
Miljö- och bygglovnämndens § 53/08.
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2008-360

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen.

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande
förslag till riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen.

Föredragande: Vård- och omsorgschefMarita Malmberg Edsö

Bakgrund
Vård och omsorg har utarbetat förslag till riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen. Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för biståndshandläggarna i arbetet med en rättssäker och likvärdig utredning och behovsbedömning. Beslut om insatser ska fattas enligt samma bedömningsgrunder, även
om handläggningen sköts av flera personer.

Handling
Förslag till riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen i Hjo
kommun.

Delges
Biståndshandläggarna
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2008-361

Riktlinjer för handläggning och verkställighet enligt LSS
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till handläggning
och verkställighet enligt LSS.

Yrkande
Lars Newman (kd) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande
förslag till riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen.

Föredragande: Vård- och omsorgschefMarita Malmberg Edsö

Bakgrund
Vård och omsorg har utarbetat förslag till riktlinjer för handläggning och verkställighet enligt LSS. Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för LSS-handläggarna i arbetet med en rättssäker och likvärdig utredning och behovsbedömning. Beslut om insatser ska fattas enligt samma bedömningsgrunder, även om
handläggningen sköts av flera personer.

Handling
Förslag till riktlinjer för handläggning och verkställighet enligt LSS.

Delges
Biståndshandläggare LSS
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2008-293

Gymnasium Skara borg - nytt samverkansavtal
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det nya samarbetsavtalet gällande gymnasiesamarbete i Skaraborg.

Yrkande
Pierre Ryden (s), Lars Newman (kd) och Rune Larsson (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna det
nya samarbetsavtalet gällande gymnasiesamarbete i Skaraborg.

Föredragande: Barn- och utbildningschefAlf-Göran Waldenvik
Bakgrund
Gymnasium Skaraborg är ett samarbete inom gymnasieskolans verksamhetsområde mellan tolv kommuner i Skaraborg som inleddes 2004. Nuvarande samverkansavtallöper ut 2008-06-30. En tjänstemannagrupp har, tillsammans med styrelsen för Gymnasium Skaraborg, arbetat med ett förslag till nytt avtal under det
senaste året. Som underlag för detta arbete gjordes i början av år 2007 en utvärdering av nuvarande avtal. Barn- och ungdomsutskottet och kommunstyrelsen har i
februari respektive mars 2008 informerats om arbetet med upprättande av förslaget till nytt samverkansavtal.
Gymnasium Skaraborgs styrelse har den 2008-04-22 beslutat att rekommendera
kommunerna att underteckna det nya samverkansavtalet gällande gymnasiesamarbetet i regionen. Det nya avtalet gäller från och med 2008-07-0 1.
Barn och utbildning har inkommit med förslag till beslut i ärendet.
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Handling
Förslag till nytt samverkansavtal för Gymnasium Skaraborg.
Barn och utbildnings skrivelse 2008-05-12.

Delges
Gymnasium Skaraborg
Barn- och utbildningschefen
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2008-322

Regional samverkan inom vuxenutbildningen i Skara borg - avsiktsförklaring
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att underteckna avsiktsförklaring om regional samverkan inom vuxenutbildningen i Skaraborg enligt bifogat förslag.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att underteckna
avsiktsförklaring om regional samverkan inom vuxenutbildningen i Skaraborg
enligt bifogat förslag.
Föredragande
Barn- och utbildningschef Alf-Göran Waldenvik
Bakgrund
På uppdrag av barn- och utbildningscheferna inom Skaraborgssamverkan har en
grupp förvaltningschefer sedan våren 2006 arbetat med förslag till regional samverkan inom vuxenutbildningen i Skaraborg. Arbetsgruppen har fortlöpande återkopplat sitt arbete till övriga barn- och utbildningschefer inom Skaraborgssamverkan. Det har resulterat i ett gemensamt måldokument "Mål för Vuxnas lärande
i Skaraborg". Arbetsgruppen har inkommit med förslag till kommunerna om undertecknande aven avsiktsförklaring syftande till avtal om regional samverkan
inom vuxenutbildningen i Skaraborg, som också innebär att en projektledare anställs på heltid för tiden 2008-08-01 - 2009-06-30 med uppgift att förbereda för
införandet av samarbetsavtalet.
Barn och utbildning har inkommit med förslag till beslut i ärendet.
Handling
Avsiktsförklaring om regional samverkan inom vuxenutbildningen, vuxnas lärande i Skaraborg samt vision och verksamhetside .
Barn- och utbildnings skrivelse 2008-05-12.
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Rektor vuxenutbildning
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2008-370

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

Anteckning
Catrin Hulmarker (m), Pierre Ryden (s) och Tore Nolberger (m) deltar ej i handläggningen av ärendet p g a jäv.

Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna för kollektivtrafiknämnden HjoTiBorg har inkommit med revisionsberättelse för verksamhetsåret 2007.

Handling
Revisionsberättelse för kollektivtrafiknämnden år 2007.
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2008-370

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

Bakgrund
Kollektivtrafiknämnden HjoTiBorg har utarbetat förslag till årsredovisning för
verksamhetsåret 2007.

Handling
Förslag till årsredovisning 2007 för kollektivtrafiknämnden.
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2007-9 101

Kommunstyrelsens arbetsformer mandatperioden 2007 - 2010:
Hantering av övriga frågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till reviderat arbetsformer vad avser hantering av övriga frågor i kommunstyrelsen.

Bakgrund
Med anledning av att oklarheter föreligger vad avser kommunstyrelsens hantering
av övriga frågor under sammanträdena initierar ordföranden en översyn av kommunstyrelsens arbetsformer.

Delges
Kanslichefen
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2008-371

Frågor från revisorerna angående lönesättning av kommunchef
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt allmänna utskottet att besvara revisionens
frågor.

Yrkande
Pierre Ryden (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt allmänna utskottet att besvara revisionens frågor.

Bakgrund
Kommunens revisorer har i skrivelse 2008-05-29 inkommit med frågeställningar
till kommunstyrelsen angående lönesättning av kommunchef Revisorerna önskar
skyndsamt svar på frågeställningarna.

Handling
Revisorernas skrivelse 2008-05-29.

Delges
Allmänna utskottet
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2008-237

Besvarande av skrivelse från Joakim Stier
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt allmänna utskottet att besvara skrivelse
2008-05-05 till politiker i kommunstyrelsen i Hjo kommun från Joakim Stier.
Bakgrund
Joakim Stier har 2008-05-05 inkommit med skrivelse till politiker i kommunstyrelsen i Hjo kommun.
Handling
Skrivelse 2008-05-05 från Joakim Stier.
Delges
Allmänna utskottet
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2008-126

Delegationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som
förtecknats i protokoll den 4 juni, § 100.

Anställningsbeslut

Maj 2008:
Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

2
8
1
1

Allmänna ärenden
Datum

Arende

Delegat

2008-05-06
2008-05-14
2008-05-14

Prövning av begäran om
utlämning av allmän
handling

Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef

Datum

Arende

Delegat

2008-01-28
2008-03-10
2008-03-10
2008-03-10
2008-03-10
2008-03-10
2008-03-13
2008-04-18
2008-04-21
2008-04-23
2008-04-23
2008-04-30
2008-04-30
2008-05-07

Markupplåtelse
Marku pplåtelse
Markupplåtelse
Markupplåtelse
Markupplåtelse
Markupplåtelse
Marku pplåtelse
Yttrande tävling
Markupplåtelse
Yttrande tävling
Markupplåtelse
Förköp
Förköp
Markupplåtelse

Arbetsingenj ör
Arbetsingenjör
Arbetsingenjör
Arbetsingenj ör
Arbetsingenj ör
Arbetsingenjör
Arbetsingenj ör
Arbetsingenj ör
Arbetsingenj ör
Arbetsingenjör
Arbetsingenjör
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Arbetsingenjör

Samhällsutveckling
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forts Ks § 100

2008-126

Markupplåtelse
Markupplåtelse
Förköp
Förköp
Förköp
Förköp

2008-05-07
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14

Arbetsingenjör
Arbetsingenjör
Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens

ordförande
ordförande
ordförande
ordförande

Vård och omsorg
Delegationsbeslut maj 2008 enligt SoL, LSS, L oF, LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4500
4700
5100
5900
6000

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, bifall
Dagverksamhet, bifall
Korttidsplats, bifall
Avgiftsbeslut
Personlig ass 9 § 2 LSS, bifall

4
27
3
16
3
15
68
1

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 beviljas
Elevs skolgång i annan kommun beviljas
Elevs skolgång i annan kommun beviljas
Mottagande av elev från annan kommun beviljas
Mottagande av elev från annan kommun beviljas

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

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen mars, april och maj 2008:
Att inleda utredning enl 11 kap 1 § SoL ek.
Barn och ungdom öppenvård SoL omprövning
Dialogen avslutas
Dialogen beviljas
Dialogen beviljas efter omprövning
Dom, bifall överklagan
Dom, ej bifall överklagan
Egna medel konto öppnas
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL

32
1
1
7
2
l
2
1
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Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL flykting
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL flykting avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Ekonomiskt bistånd med villkor 4 kap 4 § SoL
Ekonomiskt bistånd vägrande 4 kap 5 § SoL
Faderskapsbekräftelse
Familjehem särs kostn ung
Forum beviljas
Institutionsvård placering vuxna SoL
Institutionsvård placering upphör vuxna SoL
Kontaktperson/fam omprövning
Kontaktperson/fam bevilj as
L VM upphörande av vård
Medgivande utredning enl6 kap 6 o 12 §§ SoL
Råd och stöd barn/ungdom
Utredning enl Il kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 § inleds med stöd av 11:2
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds
Vuxna öppenvård missbruk SoL
Vuxna öppenvård SoL
Överklagat beslut omprövas ej, överlämnas till rätt

2008-126
41
13
2
32
1
1

10
l
l
2
l
l
l
l
3
l
37
10
7
1

l
l

Utskottens delegationsbeslut
Allmänna utskottets delegationsbeslut §§ 66 - 68, 71

73, 75 - 77, 78 - 79.

Barn- och ungdomsutskottets delegationsbeslut §§ 62 - 73, 77
Omvårdnadsutskottets delegationsbeslut §§ 54 - 60, 64 - 70.
Tekniska utskottets delegationsbeslut §§ 25 - 31.
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Anmälningsärenden
l.

Kommunfullmäktiges beslut § 29/08: Revisionsberättelse 2007 och fråga om
ansvarsfrihet.

2.

Kommunfullmäktiges beslut § 30108: Årsredovisning 2007 för Hjo kommun.
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Information
Aktuell information lämnas från:
Presidiet
T ekniska utskottet
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Bilaga A.

Protokollsanteckning till KS-sammanträde 2008-06-04 gällande
beslutsärende 6 c planeringsförutsättningar, (PFÖ)

Infor planeringsforutsättningarna 2009-2011 under 4.3 Barnomsorg, stycke Omvärldens
påverkan, sista raden står det enligt nedan.

För att ökaföräldrars valfrihet införs vårdnadsbidragför barn som är 1 - 3 år
och barnomsorgspeng som kan användas till att "köpa" förskoleverksamhet i
enskild verksamhet eller i andra kommuner.

Vi Socialdemokrater Hjo kommer inte i planerings- och beslutstillfället medverka till
denna fOrändring.
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