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HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2008-08-13

Sammanträdesdatum

l

Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 - 18.30

Deltagande

Beslutande

Ersättare

Catrin Hulmarker (m), ordförande
Tore Nolberger (m)
Ewa F Thorstenson (m)
Britt-Marie Sjöberg (c)
Petter Jönsson (fp), §§ 103 105
Eva-Lott Gram (kd)
Lars Newman (kd)
Pierre Ryden (s)
Ingvar Jansson (s)
Annelie Nilsson (s)
Claes Hagström (s)
Christer Haagman (mp)
Anna Johansson (m)
Rune Larsson (m)
Jörgen Fransson (s), §§ 103 - 105
Kerstin Lindell (fp) , §§ 107 - 123
Bertil Ask (s), §§ 107 123

Kerstin Lindell (fp), §§ 103 - 105
Bertil Ask (s), §§ 103 - 105

Övriga deltagande

Alf·Göran Waldenvik, bam- och utbildningschet: § 105
Marita Malmberg Edsö, vård- och omsorgschef, § 105
Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef, § 105
Jonas Engelbrektsson, chef socialtjänsten, § 105
Jörgen Hansson, ekonomichef
Sofia Svanström, facklig representant Kommunal
Britt-Marie Magnusson, facklig representant Lärarförbundet
Pia Renman, kommunchef
Anders Boman, kommunsekreterare

Utses att justera

Pierre R yden ( s)

Justeringens
plats och tid

Underskrifter
Paragrafer

103

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tlllkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-08-13

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2008-09-09

105, 107

123
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Ordförande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-08-13 (:§ 106)

Datum för
anslags uppsättande

20P8-08-1

Förvaringsplats
för protokollet

K()mmm}-s

Underskrift

~

j.

I

!./f

Y Jf lir'

\J..V.Y.'f. ........ .
Christina Grahn

Datum för
anslags nedtagande

2008-09-04
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SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2008-08-13

Sammanträdesdatum

Ks § 103

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

andes signatur
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Ks § 104

Dagordning
Ärendet "Leaderansökan: Handelsutvecklingsprojekt" utgår. Föreliggande förslag
till dagordning godkännes i övrigt.
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HJO KOMMUN

SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2008-08-13

Sammanlrädesdalum

Ks § 105

Information/föredragningar av beslutsärenden
Utskottens åtgärdsplaner för att nå driftbudgetbalans 2008
Föredragande: Barn- och utbildningschef Alf-Göran Waldenvik, vård- och omsorgschef Marita Malmberg Edsö och samhällsutvecklingschef Calle Eliasson
Vårdprogramför Hjo stadspark och dess byggnader
Föredragande: Projektledare Per-Göran Ylander
Revisorernas granskning av kommunens materiella anläggningstillgångar
Föredragande: Ekonomichef Jörgen Hansson och samhällsutvecklingschef Calle
Eliasson
Remiss: Upphandling Skaraborg
Föredragande: Ekonomichef Jörgen Hansson

Ajournering kl 15.45

Sida

16.10.

Förslag till strategi för IT-infrastruktur - Bredbandsamordning i Västra Götaland
Föredragande: Ekonomichef Jörgen Hansson
Remissvar socialjour
Föredragande: Chef socialtjänsten Jonas Engelbrektsson
Gemensam ansökan om stimulansmedel anhörigstöd 2008
Föredragande: Vård- och omsorgschefMarita Malmberg Edsö
Lokal ansökan om stimulansmedel anhörigstöd 2008
Föredragande: Vård- och omsorgschefMarita Malmberg Edsö
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2008-313

Remiss: Upphandling Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna förvaltningens förslag 2008-08-06 till remissvar, samt
förklara paragrafen omedelbart justerad.
Reservation
Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att, utan eget ställningstagande, remittera utredningen "Upphandling Skaraborg" till medlemskommunerna.
Kommunens yttrande skall vara förbundet tillhanda senast 2008-08-15.
Ekonomichefen har i skrivelse 2008-08-06 utarbetat förslag till yttrande.
Handlingar
Skaraborgs kommunalförbunds remiss 2008-05-09
Ekonomichefens skrivelse 2008-08-06
Delges
Skaraborgs kommunalförbund
Skövde kommunJupphandlingsenheten
Ekonomichefen

Utdrags bestyrkande
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2008-364

Utskottens åtgärdsplaner för att nå driftbudgetbalans 2008
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare
beredning, samt för komplettering av åtgärder inom verksamhetsområdet vård och
omsorg.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet till
förvaltningen för vidare beredning, samt för komplettering av åtgärder inom verksamhetsområdet vård och omsorg.
Bakgrund
I samband med budgetuppföljning för perioden januari - april 2008 beslutade
kommunstyrelsen bl a att:
prognostisera ett underskott per 2008-12-31 i jämförelse med budget på
000 tkr, samt
uppdra åt omvårdnads-, tekniska-, samt barn- och ungdomsutskotten att till
kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2008 inkomma med åtgärdsplan för att nå driftbudgetbalans 2008.
Barn- och ungdomsutskottet beslutade § 87/08 att överlämna barn och utbildnings
skrivelse 2008-06-09 som svar på kommunstyrelsens uppdrag att redovisa åtgärder för en budget i balans.
Tekniska utskottet beslutade § 42/08 att lämna sammanställning enligt samhällsutvecklingsenhetens skrivelse 2008-06-30 som svar på kommunstyrelsens uppdrag att redovisa en budget i balans.
Omvårdnadsutskottet beslutade § 87/08 att överlämna vård och omsorgs skrivelse
2008-08-12 som svar på kommunstyrelsens uppdrag att redovisa en budget i balans.
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Handling

Barn- och ungdomsutskottets § 87/08.
Tekniska utskottets § 42108.
Omvårdnadsutskottets § 87/08.
Delges

Ekonomichefen
Vård- och omsorgschefen

signatur
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2008-397

Internationell samordnare i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
under 2008 bevilja 120 tkr för internationell samordnare för 2008 under förutsättning att projektmedel inte beviljas under hösten, samt
kostnaden belastar ID 2113 (KS utvecklingsanslag).

Yrkande
Pierre Ryden (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå allmänna utskottets
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Pierre Rydens (s) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets
förslag.

Reservation
Pierre Ryden, Bertil Ask, Ingvar Jansson, Annelie Nilsson och Claes Hagström,
samtliga (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Pierre Rydens (s) avslagsyrkande.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
under 2008 bevilja 120 tkr för internationell samordnare för 2008 under förutsättning att projektmedel inte beviljas under hösten, samt
kostnaden belastar ID 2113 (KS utvecklingsanslag).
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2008-397

Yrkande

Eva-Lott Gram (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bakgrund

Hjo kommun har sedan våren 2007 samverkat med Folkhögskolan i Hjo omkring
EU-samordning och internationellt arbete. Kommunen har köpt tjänsten av folkhögskolan på halvtid. Uppdraget har varit att utveckla en internationell strategi
samt att stödja och stimulera verksamheterna till att få ta del av internationellt arbetet och medlen härför.
Under vecka 23 meddelade folkhögskolan att de inte längre kan finansiera del av
tjänsten p g a den ekonomiska situationen.
Under augusti/september så får Hjo kommun besked om medel beviljas för två
olika projekt som där internationella samordnaren kommer att bli projektledare.
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2008-06-12 att Hjo kommun övertar anställningsansvaret på heltid från augusti månad 2008 och året ut. Genom att överta
tjänsten på heltid säkerställs att ovanstående två projekt inte äventyras.
Handling

Kommunchefens skrivelse 2008-06-12.
Delges

Kommunchefen
Ekonomichefen
Budget- och redovisningsansvarig

Utdragsbestyrkande
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2008-396

Ks § 109

Finansiering av utredning heltidsarbete inom vård och omsorg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
under 2008 bevilja 165 tkr för att utreda modell för heltidstjänster inom vård
och omsorg, samt
kostnaden skall belasta ID 2113 (KS utvecklingsanslag).
Yrkande
Pierre R yden (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå allmänna utskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Pierre Rydens (s) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets
förslag.
Reservation
Pierre Ryden (s), Bertil Ask (s), Ingvar Jansson (s), Annelie Nilsson (s) och Claes
Hagström ( s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Pierre R ydens (s) avslagsyrkande (Bilaga A).

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
under 2008 bevilja 165 tkr för att utreda modell för heltidstjänster inom vård
och omsorg, samt
kostnaden skall belasta ID 2113 (KS utvecklingsanslag).

Utdragsbestyrkande
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2008-396

Yrkande

Pierre R yden (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bakgrund

Sedan flera år tillbaka har ett utredningsuppdrag lagts gällande möjligheten till
heltidstjänster inom vård och omsorg. Diskussioner har pågått där man inte kommit fram till något gemensamt förslag. Nuvarande organisation och bemanning
har inte möjlighet att genomföra uppdraget.
För att ta fram ett förslag till lösning bildas en projektorganisation med ansvariga
chefer från verksamheten, verksamhetsdrivande chef och fackliga representanter.
Projektet bemannas med en ansvarig projektledare med P A-utbildning från ett
bemanningsföretag. Projektet beräknas pågå under augusti-oktober 2008. Kostnaden beräknas uppgå till 165 tkr.
Förvaltningen har i skrivelse 2008-06-12 utarbetat beslutsförslag i ärendet.
Handling

Kommunchefens skrivelse 2006-06-12.
Delges

Kommunchefen
Ekonomichefen
Budget- och redovisningsansvarig
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2006-11 331

Vårdprogram för Hjo stadspark och dess byggnader
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande
för slag till Vårdplan för Hjo Stadspark och dess byggnader med följande ändring
i kap 7, sid 31 (tidigare lydelse i genomstruken text, ny lydelse i kursiv text):
Inga åtgärder mr dock vidtas i byggnader och park som försvårar en övergång till
detta utseende.

Vid åtgärder i byggnader och park skall stor varsamhet iakttas för att säkerställa
att en återgång til/ursprungligt utseende inteförsvåras eller förhindras.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att:
uppdra åt förvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2008 inkomma med förslag till reviderad lydelse under avsnittet kap 7,
samt
föreslå kommunstyrelsen att i övrigt anta föreliggande förslag till vårdprogram.
Bakgrund

Hjo Stadspark är en kulturhistoriskt värdefull anläggning. Fråga om byggnadsminnesförklaring har väckts för flera år sedan. Ärendet vilar hos länsstyrelsen i
avvaktan på utredning och bättre kunskap om parkens värde i ett större parkhistoriskt sammanhang och hur parken ska vårdas, bevaras och utvecklas. Hjo kommun har därför, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland, beslutat att låta
utreda framtida vård, bevarande och utveckling av Hjo Stadspark.
Vårdprogrammet remissbehandlades av kommunstyrelsen § 62/06.
Allmänna utskottet beslutade § 92/08 att uppdra åt förvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde den 2008-08-13 inkomma med förslag till reviderad lydelse under avsnittet kap 7.
Kommunalrådet har i skrivelse 2008-08-08 inkommit med förslag till reviderad
lydelse.

Sida

HJO KOMMUN

SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2008-08-13

Sammanträdesdatum

forts Ks § 110

Handling
Förslag till vårdprogram för Hjo stadspark och dess byggnader.
Kommunalrådets skrivelse 2008-08-08.
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2008-263

Yttrande angående överklagan av kommunfullmäktiges beslut §
22/08 (Budget och verksamhetsplan 2008-2010 för Hjo kommun)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande.
Resen'ation
Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade § 22/08 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, delårsbokslut och årsredovisning.
Beslutet har överklagats till länsrätten.
I den aktuella laglighetsprövningen anförs att kommunfullmäktiges beslut att "till
kommunstyrelsen delegera rätten att inom den tilldelade budgetramen omfördela
driftbudgetanslag mellan verksamhetsområden förutsatt att detta ej medför långsiktiga bindningar" bör upphävas såsom stridande mot Kommunallagens 3 kap 10
§.
Yttrande angående överklagan skall vara Länsrätten i Mariestad tillhanda senast
2008-08-22.
Kanslichefen har i skrivelse 2008-08-08 utarbetat förslag till yttrande.
Handling

Överklagande av Kf beslut § 22108 (Budget och verksamhetsplan 2008-2010 för
Hjo kommun).
Kanslichefens skrivelse 2008-08-08.
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Ks § 112

Remiss "Förslag till strategi för IT -infrastruktur"
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag 2008-08-08 till
remissvar med följde tillägg.
"Under punkt 4.2. l. i förslaget (sid 10) nämns att hela länet ska upphandlas samtidigt. Hjo kommun tycker att det är viktigt att förfrågan i en sådan upphandling är
uppdelad i flera delar eftersom det idag finns flera aktörer som äger befintlig infrastruktur. Att göra en enda gemensam upphandling kan medföra att endast en aktör är stor nog att svara. "

Bakgrund
Västra Götalandsregionen och kommunerna har utarbetat ett förslag till strategi
för fortsatt utbyggnad av IT -infrastrukturen i Västra Götaland. Förslaget är anpassat till den aktuella utredningen Bredband 2013, SOU 2008:40. Kommunerna bereds nu tillfälle att yttre sig över förslaget till strategi.
Yttrandet skall vara Skaraborgs Kommunalförbund tillhanda senast den 25 augusti 2008.
Ekonomi-lIT -chefen har i skrivelse 2008-08-08 utarbetat förslag till yttrande.
VD för Hjo Energi har 2008-08-12 inkommit med kommentarer till yttrandet.

Handling
Remiss: Förslag till strategi för IT-infrastruktur - Bredbandssamordning i Västra
Götaland.
Ekonomi-lIT -chefens skrivelse 2008-08-08.
VD:s för Hjo Energi AB skrivelse 2008-08-08.

Delges
Skaraborgs kommunalförbund
Ekonomichefen
VD Hjo Energi AB

Utdragsbestyrkande
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2008-450

Revisorernas granskning av kommunens materiella anläggningstillgångar
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag 2008-08-06 till
svar.
Bakgrund

Deloitte har på kommunrevisorernas uppdrag granskat kommunens materiella anläggningstillgångar och lämnar med anledning av de iakttagelser som gjorts ett
antal kommentarer.
Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens svar och kommentarer senast
2008-08-31.
Ekonomichefen har i skrivelse 2008-08-06 utarbetat förslag till svar.
Handling

Revisorernas rapport avseende granskning av materiella anläggningstillgångar
Hjo kommun april 2008.
Ekonomichefens skrivelse 2008-08-06
Delges

Revisorerna
Ekonomichefen
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2008-171

j

Föreningsbidrag Adoptionscentrum
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Adoptionscentrum föreningsbidrag för 2008
med 1000 kronor.

Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja Adoptionscentrum föreningsbidrag för 2008 med 1000 kr.
Föredragande: Chef Socialljänsten Jonas Engelbrektsson
Bakgrnnd

Ansökan om föreningsbidrag om 3000 kr, varav 1000 kr avser föreningens barnoch ungdomsverksamhet har inkommit till kommunen från Adoptionscentrum.
Barn och utbildning har inkommit med förslag till beslut i ärendet.
Handling

Ansökan från Adoptionscentrum.
Barn och utbildnings skrivelse 2008-06-09.
Delges

Adoptionscentrum
Ekonomienheten
~ef

socialtjänsten

Utdrags bestyrkande
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2008-301

Remissvar social jour
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Hjo kommun önskar ingå i gemensam social jour i Skaraborg,
Hjo kommun inte är beredd att åta sig uppdrag som värdkommun,
Hjo kommun överlåter till kommande värdkommun att detaljutforma social
jour utifrån grundförslaget inom angivna ekonomiska ramar, samt
beräknad kostnad för Hjo kommun (l00 tkr) beaktas i budget 2009.
Yrkande
Lars Newman (kd) och Anna Johansson (m) yrkar bifall till barn- och ungdomsutskottets förslag.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen att som svar på remiss från
Skaraborgs Kommunalförbund besluta att:
Hjo kommun önskar ingå i gemensam social jour i Skaraborg,
Hjo kommun inte är beredd att åta sig uppdrag som värdkommun,
Hjo kommun överlåter till kommande värdkommun att detalj utforma social
jour utifrån grundförslaget inom angivna ekonomiska ramar, samt
Beräknad kostnad för Hjo kommun (100 tkr) beaktas i budget 2009.
Föredragande: Chef Socialtjänsten Jonas Engelbrektsson
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Bakgrund

Samtliga kommuner i Skaraborg tillämpar idag ett system med socialjour via kontakt med socialnämndens ordförande eller motsvarande. Skaraborgs kommunalförbund har genomfört en utredning om gemensam social jour i Skaraborg. I utredningens inledning tillfrågades samtliga kommuner om intresset av att delta i en
dialog om möjligheterna till samverkan och vilken omfattning man bedömde att
behovet av social jour i kommunen uppgick till. Ärendet behandlades på dåvarande barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-03-07. Som svar meddelade nämnden att Hjo kommun inte önskade delta i utredningen.
Skaraborgs kommunalförbund har nu tagit fram ett förslag om en gemensam social jour i Skaraborg där alla kommuner ges möjlighet att inkomma med remissyttrande.
Handling

Remiss gällande förslag om gemensam social jour från Skaraborgs kommunalförbund.
Barn- och utbildnings skrivelse 2008-06-09.
Delges

Skaraborgs kommunalförbund
Barn- och utbildningschefen
Chef socialtjänsten
Ekonomichefen
Budget- och redovisningsansvarig
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Ks § 116

2008-314

Förordnande L VU/L VM
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och ungdomsutskottets förslag,

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
förordna J aan Kello ( m) och Tina Jensen ( s) att t o m 20 l 0-12-31 var för sig
besluta om omedelbart omhändertagande i brådskande fall enligt L VU 6 § l o
2 st.,
förordna J aan Kello (m) och Tina Jensen ( s) att t o m 20 l 0-12-31 var för sig
besluta om omedelbart omhändertagande i brådskande fall enligt L VM 13 §,
samt
godkänna följande ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning:

Nr

Område

Lagrum

Delegat

Ersättare

6.46

Beslut om omedelbart
omhändertagande i
brådskande fall

6 § 10

KsBu

Ordförande och
vice ordförande
i KsBu var för

2 st. LVU

Stg

Ledamöter
enligt förordnande var för
SIg

Nr

Område

Lagrum

Delegat

Ersättare

6,75

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

13 § LVM

KsBu

Ordförande och
vice ordförande
i KsBu var för
Stg

Ledamöter
enligt förordnande var för
SIg
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Föredragande: Chef Socialtjänsten Jonas Engelbrektsson
Bakgrund
Beslut om omhändertagande i brådskande fall då det inte är möjligt att avvakta att
utskottet sammankallas får enligt 6 § andra stycket L VU och 13 § 2 st. L VM fattas av nämndens ordförande. Nämnden har även möjlighet att förordna någon annan ledamot i nämnden att besluta om omhändertagande i sådant fall. Ett sådant
förordnande får inte - som vid delegation endast ange att den som innehar viss
befattning i nämnden är behörig att fatta ett sådant beslut, utan måste ange en
namngIven person.
Handling
JO dom 2008-03-17 angående beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 §
L VU - förordnande av nämnden.
Barn och utbildnings skrivelse 2008-06-11.
Delges
Jaan Kello
Tina Jensen
Chef socialtjänsten
Kanslichefen
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2008-383

Gemensam ansökan om stimulansmedel anhörigstöd 2008
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Skaraborgs kommunalförbunds
ansökan 2008 om medel för utveckling av stödet till anhöriga som hjälper och
vårdar närstående.

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom Skaraborgs kommunalförbunds ansökan 2008 om medel för utveckling av stödet till
anhöriga som hjälper och vårdar närstående.
Föredragande: Vård och omsorgschef Marita Malmberg Edsö
Bakgrund
Hjo kommun deltar sedan april 2006 i samverkansprojektet "Anhörig/närståendestöd i Skaraborg" .
Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har den 30 maj 2008 beslutat att en
ny ansökan för att förlänga samverkansprojektet "Anhörig/närståendestöd i Skaraborg" ska göras. Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med förslag på
gemensam ansökan. Varje ansvarig nämnd i kommunerna behöver ställa sig bakom beslutet. Vård och omsorg inkommit med förslag till beslut i ärendet.
Handling
Skaraborgs kommunalförbunds skrivelse 2008-06-04, med förslag till ansökan.
Vård och omsorgs skrivelse 2008-06-11.
Delges
Skaraborgs kommunalförbund
Vård- och omsorgschefen
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2008-384

Lokal ansökan om stimulansmedel anhörigstöd 2008
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
ansöka om medel för utveckling av stödet till anhöriga som hjälper och vårdar
närstående om 400 tkr, samt
förvaltningen finansierar projektet med 200 tkr.

Omvårdnadsutskottets beslut

Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
ansöka om medel för utveckling av stödet till anhöriga som hjälper och vårdar
närstående om 400 tkr, samt
förvaltningen finansierar projektet med 200 tkr.
Föredragande: Vård och omsorgschefMarita Malmberg Edsö
Bakgrund

Hjo kommuns närstående- och frivilligcenter Smedjan invigdes den 5 april 2008.
Centret ska kunna ge stöd och tips på vård eller dagliga aktiviteter som underlättar
vardagen, bedriva cirkelverksamhet och friskvård. Vård och omsorg har inkommit
med förslag på ansökan 2008 om medel för utveckling av stödet till anhöriga som
hjälper och vårdar närstående, med syfte att vidareutveckla närståendestödet. Vård
och omsorg har inkommit med förslag till beslut i ärendet.
Handling

Förslag till lokal ansökan 2008 om medel för utveckling av stödet till anhöriga
som hjälper och vårdar närstående.
Vård och omsorgs skrivelse 2008-06-11.
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Vård- och omsorgschefen
Ekonomichefen
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2008-130

Ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera ekonomiuppföljning per 2008-07-31 till dagens protokoll.

Föredragande
Ekonomichef Jörgen Hansson.

Bakgrund
Ekonomienheten har upprättat ekonomiuppföljning per 2008-07-31.

Handling
Ekonomiuppföljning per 2008-07-31.
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2008-126

Delegationsärenden
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Anställningsbeslut
Juni 2008:

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

9 st
23 st
8 st
7 st

Allmänna ärenden
Datum

Arende

Delegat

2008-06-17

Beslutsattestanter och
ersättare 2008-06-13 2008-12-31 för verksamhetsområde Vård och omsorg

Kommunchef

2008-06-25

Beslutsattestanter och ersättare
för kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens verksamheter i drift- och investeringsbudgeten 2008-06-25 - 2008-12-31

Kommunchef

Samhällsutveckling
Datum

Arende

Delegat

2008-05-27
2008-05-27
2008-06-23
2008-06-25
2008-06-25
2008-06-25
2008-06-30

Förköp
Förköp
Förköp
Förköp
Förköp
Förköp
Korr beslut förköp

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
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forts Ks § 120
2008-07-08

Förköp

Kommunstyrelsens ordförande

Vård och omsorg

Delegationsbeslut maj - juli 2008 enligt SoL, LSS, LoF LoRF och BAB:
Maj
3500
4000
4300
4500
4700
6000
5100
5900

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

Juni
3500
4000
4300
4500
4700
5000
5100
6100
6700
5900

Bostadsanpassningsbidr, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, bifall
Dagverksamhet, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Ledsagarserv 9 § 3 LSS bifall
Dagcenter 9 § 10 LSS bifall
Avgiftsbeslut

4
27

Juli
3500
4000
4300
4500
4700
5100
6500
5900

Bostadsanpassningsbidr, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, bifall
Dagverksamhet, bifall
Korttidsplats, bifall
Bostad barn och ungdom LSS
Avgiftsbeslut

5
34

4

27
3
16
3
1

15
68

4

7
4
2
15
2
l
5

1

5
2
19
1

23

Uldragsbestyrkande
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Barn- och utbildning

Delegationsbeslut individ ochfamiljeomsorgen juni 2008:
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Dialogen avslutas
Dialogen beviljas
Dialogen beviljas efter omprövning
Dom, ej bifall överklagan
Dödsboanmälan inges
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd insats bevilj as
Ekonomiskt bistånd med villkor 4 kap 4 § SoL
Ekonomiskt bistånd vägrande 4 kap 5 § SoL
Ekonomiskt bistånd återkrav 9 kap 2 § SoL
Faderskapsbekräftelse
Kontaktpers/fam avslutas
Kontaktpers/fam omprövning
Utr enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utr enl 11 kap 1 § SoL inleds med stöd av 11:2
Vårdkostnad eftervård

13
2
1

2
1
1

62
15
13
1

2
1
3
2
1

6
4
1

Utskottens delegationsbeslut
Allmänna utskottets delegationsbeslut §§ 81-89, 93-97.
Barn- och ungdomsutskottets delegationsbeslut §§ 81-87, 91-96.
Omvårdnadsutskottets delegationsbeslut §§ 71-76, 79-81.
Tekniska utskottets delegationsbeslut §§ 32-33, 35-37.
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Anmälningsärenden
l.

Christer Haagman: Skrivelse till kommunchefPia Renman och kommunalrådet Catrin Hulmarker (2008-429). ,}

2.

Länsstyrelsen Västra Götaland: Beslut 2008-07-01 ang tillsyn av handläggning i verksamhet för personer med funktionsnedsättning i Hjo kommun (On
2006-195).
j
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Informa tionsärenden
Presidiet/Allmänna utskottet
Ordföranden informerar om:
JämförelsprojektetlMåttligan,
besök från Örkelljunga kommun,
besök av landshövdingarna i Östergötlands och Västra Götalands län samt
Ödeshögs kommun.

Omvårdnadsutskottet
Omvårdnadsutskottets ordförande informerar om samarbete med Röda Korset.

Tekniska utskottet
Tekniska utskottets ordförande informerar om utskottets sammanträde 2008-0804.

Kommunchefen
Kommunchefen informerar om:
inkomna synpunkter under sommaren,
läget inom turismsektorn,
kartläggning inför överflyttning av miljötillsynsverksamheten till Skövde
kommun,
flytt av samhällsutvecklings- och miljö- och bygglovenheterna till stadshuset,
ny personalchef Maria Johansson,
ny näringslivschef Christina Mustajärvi,
ny servicechef Tomas Gustafsson.

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Catrin Hulmarker (m) informerar om kommunstyrelsens extrasammanträde den
29 oktober 2008.
Christer Haagman (mp) ställer fråga angående allmänna utskottets besvarande av
fråga från revisorerna om lönesättning av kommunchef. Ordföranden delger frågeställaren den beslutade svarsskrivelsen.
Christer Haagman (mp) ställer fråga angående renovering av Medborgarhuset
Park och förordar därtill att alternativa ventilationslösningar utreds. Västra Götalandsregionens "Design med omtanke" rekommenderas som resurs i förankringsarbetet.
Christer Haagman (mp) påminner om energibesparande investeringar och de 30procentiga bidrag som fortfarande går att rekvirera.
Christer Haagman (mp) efterlyser information om nuläget i arbetsmiljöutvecklingsarbetet.
Pierre Ryden (s) förordar att sammanträden som bedöms pågå till efter kl 18.00
tidigareläggs.
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Bilaga A.

SOCIALDEMOKRATERNA I HJO
Protokollsanteckning gällande Ks sammanträde 2008-08-13 ärende 6 c,
finansiering av utredning heltidsarbete inom vård och omsorg.

Vi vill understryka att det är glädjande, att arbetet med möjligheten för de anställda och vid
nyrekryteringar att utreda och ge möjligheter till att erbjuda heltidsarbete i Hjo kommun.
Från socialdemokraterna i Hjo har vi motionerat ett flertal gånger om rätten till heltid och
möjligheten till deltid.
Vi ställer oss frågande, vart finns det politiska ekonomiska ansvaret gällande planering?
Vi socialdemokrater tycker att detta arbete ska inledas 2009 på grund av att budgeterade
medel saknas 2008. Varför denna brådska? Det är drygt fyra månader kvar till nytt budgetår.
Vi anser att sådana här brandkårsutryckningar utmynnar i långsiktlig dålig planering.
Samtidigt är det osäkert om budgeten är i balans till årets verksamhets slut och det kan ge
konsekvenser för följande å . verksamheterna.

