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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2008-09-10

Plats och tid

Sammanträdesdatum

1

Stadshuset, kl 13.15 -17.10
Beslutande

Ersättare

Catrin Hulmarker (m), ordförande
Tore Nolberger (m)
Ewa F Thorstenson (m)
Kerstin Strandberg (m)
Rune Larsson (m)
Britt-Marie Sjöberg (c)
Petter Jönsson (fp)
Eva-Lott Gram (kd)
Rutger Gram (kd)
Jörgen Fransson (s)
Bertil Ask (s)
Ingvar Jansson (s)
Annelie Nilsson (s)
Claes Hagström (s)
Christer Haagman (mp)

Gert Franzen (c), §§ 128 - 142
Kerstin Lindell (fp)

Övriga deltagande

Sabina Hualpa-Blomgren, EU-samordnare, § 126
Jonas Engelbrektsson, chef socialtjänsten, § 126
Alf-Göran Waldenvik, barn- o utbildn.chef, § 126
Olle Widen, projektled. Leader kallbadhus, § 126
Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef, § 126
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 126
Lena Persson, ekonom, § 126
Cecilia Thoor, socialsekreterare, § 127

Britt-Marie Magnusson, Lärarnas samverkansråd
Pia Reuman, kommunchef
Anders Boman, kanslichef

Utses att justera

Ingvar Jansson (s)

Justeringens

Stadshyset 200~ 09-16

Deltagande

plats och tid

II

flJ

Underskrifter

Ii

Il

Sekreterare

Paragrafer

124

Ordförande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-09-10

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2008-10-09

142
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Justerande
Ingvar Jansson (s) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
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Dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkännes.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-10

Ks § 126

Information/föredragningar av beslutsärenden
EU-samordnare Sabina Hualpa Blomgren och chef socialtjänsten Jonas Engelbrektsson
Partnerskap inom ESF

Europeiska Socialfonden.

Barn- och utbildningschefAlf-Göran Waldenvik, chef socialtjänsten Jonas Engelbrektsson
Framställan om finansiering av Kvinnohuset Tranans verksamhet 2009.
Framställan om finansiering av Utvägs verksamhet.
Gemensam familjerättsenhet i Skaraborg.

Ajournering kl 14.30 - 15.00

EU-samordnare Sabina Hualpa Blomgren och projektledare Olle Widen
Medfinansiering av Leader-ansökan kallbadhus.

Samhällsutvecklingschef Calle Eliasson
Arbetsmiljöverkets inspektion av kultur- och fritidsenheten, Stadsbiblioteket och
Hjo Kulturskola.

Budget 2008: Fördelning av centrallönepott, ekonomiuppföljning
Ekonomichef Jörgen Hansson och ekonom Lena Persson

Ekonomiuppföljning
Ekonomichef Jörgen Hansson

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sekretessärende
Arendet är hemligstämplat enligt Sekretesslagen 7 kap 4 §
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2008-434

Ks § 128

Remiss: "En god grund - det framtida arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg"
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och utbildnings förslag till remis""'rsvar med följande tillägg och strykningar (tillägg i understruken stil. strykningar i genomstruken stil):
•

"Ett folkhälso- och jämställdhetsperspektiv ska dominera arbetet mot våld i
nära relationer i Skaraborg". Ja Ingen kommuninvånare skall i sina relationer behöva utsättas för eller leva med våld Detta oavsett kön, ålder, sexuell
läggning, trosuppfattning eller etnisk tillhörighet.

•

"Att säkra nuvarande bemanning för Utväg och Tranan under 2009". Ja/Nej.
Avtalet mellan kommunerna i Skaraborg och Utväg löper ut 2008 1231 och
2009 kommer aU vara avtalslöst. Hjo kommun ställer sig bakom förslaget att
bemanningen inom Utväg säkms under 2009 i det fall inte statsbidrag ktm
erl'lållas. För Kvinnohuset Tranans del enades kommunerna i Skaraborg
2006 aU under en 3 års period t.o.m 2009 12 31 säkra verksamheten genom
en höjning av bidraget tillS: /imimare ..,,'arav 1: avsåg kvinnrijourenUl. Hjo
kommun tillstyrker inte förslaget i denna del vad avser 2009.

Yrkanden

Eva-Lott Gram (kd) tilläggsyrkar att "trosuppfattning" läggs till remissvarets första punkt.
Christer Haagman (mp) yrkar att sista punkten i remissvaret strykes.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Christer Haagmans (mp) yrkande och finner
det bifallet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Eva-Lott Grams (kd) tilläggsyrkande
och finner det bifallet.

Utdragsbestyrkande
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2008-434

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna remissvar till Skaraborgs kommunalförbund angående rapporten "En god grund
det framtida arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg" .

Föredragande: Chef Socialtjänsten Jonas Engelbrektsson

Bakgrund
Skaraborgs kommunalförbund har under våren 2008 genomfört en processkartläggning kring området våld i nära relationer benämnd "Rådslag kvinnofrid i Skaraborg". En partssammansatt arbetsgrupp har tagit fram en rapport - En god
grund - detframtida arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg, med Il förbättringsförslag för det framtida kvinnofridsarbetet och arbetet mot våld i nära relationer.
Rapporten är nu ute på remiss till Skaraborgs kommuner och svar skall vara lämnat senast l oktober. Barn och utbildning har inkommit med förslag till remissvar.

Handling
Skaraborgs kommunalförbunds skrivelse 2008-06-24.
Skaraborgs kommunalförbunds rapport efter Rådslag kvinnofrid: En god grund
det framtida arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg.
Barn och utbildnings skrivelse 2008-08-19.

Delges
Skaraborgs kommunalförbund
Chef socialtjänsten
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2008-391

Framställan om finansiering av Kvinnohuset Tranans verksamhet

2009
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte höja bidraget till kvinnohuset Tranan för 2009.
Yrkande
Christer Haagman (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Kvinnohuset Tranans framställan om utökat bidrag med 1,50 kronor per kommuninnevånare för verksamhetsåret 2009.
Propositionsordning
Ordföranden ställer barn- och ungdomsutskottets förslag mot Christer Haagmans
(mp) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och
ungdomsutskottets förslag.
Reservation
Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att inte höja bidraget till kvinnohuset Tranan för 2009.
Föredragande: Chef Socialtjänsten Jonas Engelbrektsson

Uldragsbestyrkande
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2008-391

Bakgrund
Kvinnohuset Tranan har framställt önskemål om finansiering av verksamheten för
2009. Kommunerna i Skaraborg har en 3-årig överenskommelse med kvinnohuset
Tranan och kvinnojourerna som löper under tiden 2007-2009. Överenskommelsen
innebär en finansiering med 5 kronor per invånare under denna tid. Denna överenskommelse kom tillstånd mot bakgrund av att VGR upphörde med sitt verksamhetsbidrag och kommunerna fick täcka upp denna del. Barn och utbildning har
inkommit med förslag till beslut i ärendet.
Handling
Ansökan 2008-06-04 med komplettering 2008-06-17 från Kvinnohuset Tranan.
Barn och utbildnings skrivelse 2008-08-19.
Delges
Kvinnohuset Tranan
Chef socialtjänsten
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2008-297

Framställan om finansiering av Utvägs verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
under 2009 höja bidraget till Utväg till 8 kr per invånare, samt
merkostnaden på 35000 kr beaktas i budget för 2009.
Yrkande
Rune Larsson (m) yrkar bifall till barn- och ungdomsutskottets förslag.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Kommunstyrelsen besluta att under 2009 höja bidraget till Utväg till 8 kr per invånare och att merkostnaden på 35 000 kr beaktas i budget för 2009.

Föredragande: Chef Socialtjänsten Jonas Engelbrektsson
Bakgrund
Tibro kommun har i egenskap av värdkommun för Utväg Skaraborg gjort framställan till de samverkande kommunerna om höjt bidrag till Utväg för 2009, för att
säkra de tjänster som nu bemannar utväg 2009. Del av tjänsterna har under
2007/2008 finansierats genom statsbidrag vilket för 2009 ej ännu är beslutat. Barn
och utbildning har inkommit med förslag till beslut i ärendet.
Handling
Utvägs skrivelse 2008-04-30.
Framställan från Tibro kommun 2008-06-26.
Barn- och utbildnings skrivelse 2008-08-19.
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Delges

Utväg
Tibro kommun
Chef socialtjänsten
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande
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2008-44

Gemensam familjerättsenhet i Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
inrätta och medverka i en gemensam familjerättsnämnd enligt 3 kap 3 a §
kommunallagen, samt
godkänna föreliggande avtal om samverkan samt reglemente för den gemensamma familj erättsnämnden.
Yrkanden
Christer Haagman (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå barn- och
ungdomsutskottets förslag.
Britt-Marie Sjöberg (c) och Rune Larsson (m) yrkar bifall till barn- och ungdomsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christer Haagmans (mp) avslagsyrkande och
finner det ej bifallet.
Ordföranden ställer därefter proposition på barn- och ungdomsutskottets förslag
och finner det bifallet.
Reservation
Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet.
Anteckning
Gert Franzen (c) noterar till dagens protokoll att denne förordar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och ungdomsutskottets förslag.

Juster~ndes signatur

Utdragsbestyrkande
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2008-44

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet är positivt till bildandet aven gemensam familjerättsenhet i Skaraborg och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att
inrätta och medverka i en gemensam familjerättsnämnd enligt 3 kap 3 a §
kommunallagen, samt
godkänna föreliggande avtal om samverkan samt reglemente för den gemensamma familj erättsnämnden.
Föredragande: Chef Socialljänsten Jonas Engelbrektsson
Bakgrund
Socialcheferna i Skaraborg bedriver sedan flera år en fruktbar samverkan. En fråga som diskuterats under lång tid är möjligheten till samverkan inom området familjerätt. I februari 2007 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna
och möjligheterna att inrätta en gemensam familjerättsenhet i Skaraborg. Arbetsgruppen presenterade sina tankar i en utredning som man underställde samtliga
kommuner att ta ställning till. Det handlade i detta skede om ett principbeslut i
avvaktan på samtliga kommuners ställningsstagande. Hjo kommun ställde sig positiva till att ingå i en gemensam familjerättsenhet genom beslut i Ks § 41 200803-12.
Utredningsgruppen har lämnat slutgiltigt förslag på avtal och reglemente för en
gemensam familjerättsenhet. I utgångsläget var 12 kommuner positiva till att ingå
i en gemensam familjerättsorganisation. Efter den första beslutsomgången kvarstår nu 9 kommuner som har att fullfölja beslutsprocessen med beslut i respektive
fullmäktige om att inrätta en gemensam familjerättsnämnd.
Barn och utbildning har inkommit med förslag till beslut i ärendet.
Handling
Utredningsförslag 2008-05-27, utredningsgruppen Skaraborgs kommunalförbund
med förslag till samverkansavtal och reglemente.
Barn och utbildnings skrivelse 2008-08-19 med bilaga.
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2008-490

Tillsyn enligt lagen om nikotinläkemedel
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
delegera tillsynsansvaret enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel
(2007: 1455) till kommunstyrelsen, och med anledning därav godkänna följande tillägg i kommunstyrelsens reglemente 22 §:

"- tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel ", samt
fastställa taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel
till en fast avgift om 2,7 % av basbeloppet, detaljhandel som i sin rörelse försäljer både folköl och nikotinläkemedel påförs endast en taxa.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
delegera tillsynsansvaret enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel (2007:1455) till kommunstyrelsen, och med anledning därav godkänna
följande tillägg i kommunstyrelsens reglemente 22 §:

"- tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel ", samt
fastställa taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel till en fast avgift om 2,7 % av basbeloppet, detaljhandel som i sin rörelse försäljer både folköl och nikotinläkemedel påförs endast en taxa.

Föredragande: Chef Socialtjänsten Jonas Engelbrektsson
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2008-490

Bakgrund
Den l mars 2008 trädde en ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
(2007:1455) i kraft. För att en näringsidkare skall få bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel krävs att anmälan gjorts till den kommun där handeln ska bedrivas. Kommunfullmäktige i varje kommun måste fatta beslut om vilken nämnd
som skall ha ansvaret för den kommunala kontrollen och bör också besluta om en
taxa för kontrollavgifter.
Handling
Läkemedelsverkets skrivelse 2008-02-25.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 08 :21.
Förvaltningens skrivelse 2008-08-20.
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2008-522

J

Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning avseende flyktingmottagning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande tillägg till kommunstyrelsens
delegationsordning, avsnitt 6, område Socialtjänst:

6.l33.

Beslut om introduktionsersättning
för flykting enligt kommunens
riktlinjer" .

6.l34.

Rätt att teckna hyresavtal för bostadslägenhet inom ramen för
kommunens
.

Lagen
1992:1068
omintroduktionsersättning [ör
flyktingar
och vissa
andra ut-

Socialsekreterare,
ekonomihandläggare,
flyktingsamordnare

ChefIFO

Flyktingsamordnare

Chef IFO

Bakgrund

I samband med att Hjo kommun ingått överenskommelse med Migrationsverket
om introduktionsplatser för flyktingar har kommunen även beslutat att införa introduktionsersättning för flyktingar. Inroduktionsersättning gäller sedan 2008-0701. Introduktionsersättning utbetalas månadsvis enligt kommunens riktlinjer under
förutsättning att flyktingen följer den individuella introduktionsplanen.
För att kommunen skall kunna uppfylla sitt åtagande om flyktingrnottagning måste frågan om bostadsförsörjning vara tillgodosedd. Intill dess att flyktingen är
folkbokförd och bosatt i Hjo och därmed övertar bostadskontraktet måste kommunen stå för bostaden.
Beslut om introduktionsersättning och rätt att teckna hyresavtal för bostadslägenhet inom ramen för kommunens flyktingmottagande bör delegeras till handläggare
inom socialtjänsten.
Delges

Chef socialtj änsten
Resp delegat
Kanslichefen

Utdragsbestyrkande
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2008-202

Arbetsmiljöverkets inspektion av kultur- och fritidsenheten,
Stadsbiblioteket och Hjo Kulturskola
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kultur- och fritidsenhetens förslag till redovisning.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2008-09-10 inkomma med förslag till reviderat svar till Arbetsmiljöverket.

Föredragande
Kultur- och fritidschefMarie-Louise Fahlström.
Bakgrund
Arbetsmiljöverket har 5-6 mars 2008 genomfört inspektion av kultur- och fritidsenheten, Stadsbiblioteket och Hjo Kulturskola.
Hjo kommun skall före den l oktober 2008 informera Arbetsmiljöverket vilka åtgärder som genomförts med anledning av de brister och krav som redovisats i
verkets inspektionsrneddelande.
Handling
Arbetsmiljöverkets inspektionsrneddelande 2008-03 -26.
Kultur- och fritidschefens redovisning 2008-09-04.
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2008-09-04.
Delges
Arbetsmiljöverket
Kultur- och fritidschefen
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2007-160 100

Budget 2008: Fördelning av centrallönepott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela del av den centrala lönepotten avseende övriga fackförbund samt oorganiserade enligt ekonomienhetens förslag till fördelning. Totalt belopp att fördela är 4 545 tkr.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fördela del av den centrala lönepotten avseende övriga fackförbund samt oorganiserade enligt ekonomienhetens förslag till fördelning. Totalt belopp att fördela är 4 545 tkr.

Färedragande
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.
För att få en bra ekonomistyrning bör kompensationen från den centrala lönepotten komma i så nära anslutning till när kostnaden uppkommer som möjligt. Samtliga fackförbund utom Vårdförbundet har avslutat sina förhandlingar lokalt. Vårdförbundets lönepott har beräknats preliminärt och kan komma att justeras något
efter avslutade lokala förhandlingar. Även oorganiserades löneökningar ingår i
beräkningarna.
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 kompensera ev. överanställningar eller underkompensera vakanta tjänster
vid förhandlingstillfållet.
Timlönekompensation har endast beräknats för avsatt semestervikariebudget
(gäller endast Vårdförbundet/sjuksköterskor).

Utdragsbestyrkande
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2007-160 100

Kompensation för ökade kostnader för OB-tillägg from 1 juli har beräknats
motsvarande budgeterade timmar enligt schema (gäller endast Vårdförbundet/ sjuksköterskor).
Handling

Ekonomichefens skrivelse 2008-08-21.
Delges

Ekonomichefen
Kanslichefen
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2008-131

Ks § 136

Avyttring av fastigheten Anden 5
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
avyttra fastigheten Anden 5 till marknadspris, samt
ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med förslag på hur inkomsten från
försäljningen ska hanteras.
Yrkande
Christer Haagman (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå allmänna
utskottets förslag.
Tore Nolberger (m), Britt-Marie Sjöberg (c) och Jörgen Fransson (s) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christer Haagmans (mp) avslagsyrkande och
finner det ej bifallet.
allmänna

Ordföranden ställer därefter proposition på eQJi"R e.R HR~Qemsutskottets förslag
och finner det bifallet.
Reservation
Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
avyttra fastigheten Anden 5 till marknadspris, samt
ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med förslag på hur inkomsten från
försäljningen ska hanteras.

Utdragsbestyrkande
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Föredragande
Ekonomichef Jörgen Hansson och samhällsutvecklingschef Calle Eliasson.
Yrkande

Pierre Ryden (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bakgrund
I samband med utarbetande av förslag till Budget 2008 för Hjo kommun har samhällsutvecklingsenheten utrett möjligheten till en flytt av kommunens verksamheter på Regeringsgatan 6A-F till andra lokaler, samt även en försäljning av den
aktuella fastigheten. Kommunfullmäktige har i budget 2008 fastslagit att Hjo
kommun under 2008 skall sänka sina driftskostnader för lokalerna på Regeringsgatan med 400 tkr innebärande att kommunen inte kan ha någon egen verksamhet
i fastigheten.
Handling
Ekonomienhetens skrivelse 2008-08-27.

Sida

HJO KOMMUN

SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2008-09-10

Ks § 137

Sammanlrädesdalum

j

22

2008-516

Medfinansiering av Leader-ansökan kallbadhus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom projektet och godkänna kommunens arbetstid motsvarande en total kostnad av 128 tkr i projektet.
Yrkanden
Christer Haagman (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte ställa sig bakom förvaltningens förslag att ställa sig bakom projektet och godkänna kommunens arbetstid motsvarande en total kostnad av 128 tkr i projektet.
Catrin Hulmarker (m), Tore Nolberger (m), Ewa F Thorstenson (m), Kerstin
Strandberg (m), Rune Larsson (m), Britt-Marie Sjöberg (c), Eva-Lott Gram (kd),
Rutger Gram (kd), Jörgen Fransson (s), Bertil Ask (s), Ingvar Jansson (s), Annelie
Nilsson (s) och Claes Hagström (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag att ställa
sig bakom projektet och godkänna kommunens arbetstid motsvarande en total
kostnad av 128 tkr i projektet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catrin Hulmarkers (m) m fl förslag.
Reservation
Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskott beslutar att:
föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom projekt Vätterns Kallbadhus och
ge kommunchefen i uppdrag att underteckna medfinansieringsintyget, samt
ge förvaltningen i uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde 2008-0910 sammanställa ett skriftligt beslutsunderlag i ärendet.
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Föredragande

EU- samordnare/Projektledare Sabina Hualpa Blomgren.
Yrkande

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

Leader som arbetsmetod har funnits inom EU sedan 1991 och i Sverige sedan
1995. Leader gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta
med lokallandsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn. Syftet är
att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna för
utveckling av landsbygden. Leader bygger på ett samarbete mellan ideell, offentlig och privat sektor.
Föreningen Vätterns kallbadhus har bildats i syfte att genomföra ett projekt inom
ramen för Leader. Projektiden består av att bygga ett kallbadhus i Vättern i anslutning till parken och hamnen i Hjo. Kallbadhuset ska kunna erbjuda sköna bastubad i en vacker, rofylld miljö samt friska dopp i Vättern året runt. Verksamhetens ledord ska vara hälsa, miljö och kultur.
Som representant för den offentliga sektorn går Hjo kommun in som samarbetspartner och bistår projektet med sin arbetstid motsvarande en total kostnad av 128
tkr. De tjänstemän vars tid tas i anspråk är kommunchef, samhällsutvecklingschef,
kultur- och fritidschef och planarkitekt.
EU-samordnaren har i skrivelse 2008-09-03 utarbetat beslutsförslag i ärendet.
Handling

Eu-samordnarens skrivelse 2008-09-03.
Delges

Eu-samordnaren
Föreningen Vätterns kallbadhus
Leader Östra Skaraborg

U!dragsbestyrkande

Sida

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2008-09-10

Sammanträdesdatum

Ks § 138

2008-130

Ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Bakgrund
Ekonomienheten har upprättat budgetuppföljning.

Handling
Budgetuppföljning januari
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augusti 2008.
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2008-126

J

Delegationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Anställningsbeslut
Juli och augusti 2008:
Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

13 st
25 st
11 st
30 st

Allmänna ärenden
Datum

Arende

Delegat

2008-08-27

Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde
Samhällsutveckling 2008-08-27 2008-12-31

Kommunchef

2008-09-02

Beslutsattestanter och ersättare
för kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens verksamheter i drift- och investeringsbudgeten 2008-09-01 - 2008-12-31

Kommunchef

Samhällsutveckling
Datum

Arende

Delegat

2008-08-18
2008-08-18
2008-08-27
2008-08-27

Förköp
Förköp
Förköp
Förköp

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande
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forts Ks § 13 9

Vård och omsorg
Delegationsbeslut LSS:
Datum

Arende

Delegat

2008-09-01

Beviljande av särskilt anpassat boende

Enhetschef

Delegationsbeslut augusti 2008 enligt SoL, LSS, LoF LoRF och BAB:
3500
4000
4001
4300
4500
5000
5100
5500
6020
6100
6200
6400
6500

Bostadsanpassningsbidr, bifall
Hemtjänst, bifall
Hemtjänst, delavslag
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Ledsagarservice, SOL, bifall
Assistansers LASS FK-beslut
Ledsararservice 9 § 3 LSS, bifall
Kontaktperson 9 § 4 LSS, bifall
Korttidsvist. 9 § 6 LSS, bifall
Bostad barn och ungdom LSS

5
19
2
2
1
1

16
1
1
1
1
1
3

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2008-09-01
2008-09-01

Elevs skolgång i annan kommun beviljas
Elevs ledighet över 10 skoldagar beviljas

BU-chef
BU-chef

Delegationsbeslut individ ochfamiljeomsorgen juli och augusti 2008:
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Att inleda utredning
Barn och ungdom öppenvård SOL
Barn och ungdom öppenvård SOL, omprövning
Dialogen beviljas
Dialogen beviljas efter omprövning
Dödsboanmälan inges
Ej polisanmälan

16
1
3
3
2
3
2
1
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forts Ks § 13 9
159
17
1

Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL flykting
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Ekonomiskt bistånd med villkor 4 kap 4 § SoL
Faderskap sbekräftelse
Familjehem särs. kostn. ung
Forum avslutas
Introduktion flykting
Introduktionsersättning beviljas
Kontaktpers/fam omprövning
Dtr enl Il kap l § SoL inleds ej
Dtr enl Il kap l § SoL inleds
Dtr enl Il kap l § SoL inleds med stöd av 11:2
Vuxna öppenvård missbruk SoL
Överklagat beslut omprövas ej. överlämnas till rätt

16
3

10
l
1
1
l
3

24
5

2
l
l

Utskottens delegationsbeslut
Allmänna utskottets delegationsbeslut §§ 98 - 99, 10 l, 102 - 108, 113 - 117.
Barn- och ungdomsutskottets delegationsbeslut §§ 97
121.

102, 107

Omvårdnadsutskottets delegationsbeslut §§ 82 - 94.
Tekniska utskottets delegationsbeslut §§ 38

43,44 - 51.

Utdragsbestyrkande
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Anmälningsärende
Migrationsverket: Sänkt prognos över antalet asylsökande men oförändrat behov
av introduktionsplatser i kommuner.
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Informationsärenden
Presidiet/Allmänna utskottet
Ordföranden informerar om:
Kollektivtrafiknämndens sammanträde, samt
företagsfrukost första torsdagen varje månad.

Kommunalförbunden
Catrin Hulmarker (m) informerar om Skaraborgs kommunalförbunds styrelsemöte
2008-09-12.
Petter Jönsson (fp) informerar om offentligt sammanträde med direktionen för
Räddningstjänsten Östra Skaraborg den 18 september kl 13.30 på Skövde brandstation.
Tore Nolberger (m) informerar om prognostiserat överskott 2008 för Avfallshantering Östra Skaraborg.

Barn- och ungdomsutskottet
Barn- och ungdomsutskottets ordförande Gert Franzen (c) informerar om behovet
av att vidta åtgärder under första halvåret 2009 med anledning av ökade behov
inom barnomsorgen.

Omvårdnadsutskottet
Omvårdnadsutskottets ordförande Ewa F Thorstenson (m) informerar om socialordförandeträffi Skövde 2008-09-12.

Tekniska utskottet
Tekniska utskottets ordförande Tore Nolberger (m) informerar om utskottets sammanträde 2008-08-04.

Uldragsbestyrkande
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Kommunchefen
Kommunchefen informerar om:
inspelning av Antikrundan,
Leva & Bo mässan,
stundande krisledningsövning,
Folkhälsa i Glesbygd

Hjo kommun informerat på Folkhälsoinstitutet,

informationsmappar finns att hämta på kommunstyrelsens stab, samt
lägesrapport bildande av MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg).
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Övriga frågor
Jörgen Fransson (s) föreslår att Hjo kommun övergår från att upprätta bokslut varje tertial till att tillämpa halvårsbokslut. Frågan överlämnas till allmänna utskottet
för vidare diskussion.
Lärarnas samverkansråds representant Britt-Marie Magnusson påtalar behovet av
personalföreträdarrepresentation i utskotten.
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