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Sida

Sammanträdesdaturn

I

Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 - 14.45, 15.00 - 16.30

Deltagande

Beslutande

Ersättare

Catrin Hulmarker (m), ordförande
Tore Nolberger (m)
Ewa F Thorstenson (m)
Britt-Marie Sjöberg (c)
Petter Jönsson (m)
Eva-Lott Gram (kd)
Lars Newman (kd)
Pierre Ryden (s), §§ 174-195
Ingvar Jansson (s)
Claes Hagström (s)
Christer Haagman (mp)
Kerstin Strandberg (m)
Anna Johansson (m)
Jörgen Fransson (s)
Bertil Ask (s)

Benkt-Eric Lindh (fp), §§ 174-187, 189-197
Fredrik Bellino (v)

(

(
Övriga deltagande

Sabina Hualpa-Blomgren, ED-samordnare, § 176
Marita Malmberg Edsö, vård- och omsorgschef, § 176
Annica Carter, utredningssekreterare, § 176
Alf-Göran Waldenvik, bam- och utbildningschef, § 176
Marie-Louise Fahlström Lindblad, kultur- och fritidschef, § 176
Thomas Gustavsson, servicechef, § 176
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 194
PiaRenman, kommunchef, §§ 174-182, 184-197
Anders Boman, kanslichef

Utses alt justera

Ingvar Jansson (s)

Justenngens
plats och tid

Paragrafer

174-176,178-197

......................... .

(
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............................................
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(

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

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdalum

2008-11-05

Datum för

Datum för

anslags uppsättande

anslags nedtagande

Förvaringsplats

för protokollet
Underskrift

2008-12-17
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Kommunstyrelsen

2008-11-05

Sammanträdesdalum

Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 - 14.45, 15.00 -16.30

Deltagande

Beslutande

Ersättare

Catrin Hulmarker (m), ordförande
Tore Nolberger (m)
Ewa F Thorstenson (m)
Kerstin Strandberg (m)
Anna Johansson (m)
Britt-Marie Sjöberg (c)
Petter Jönsson (m)
Eva-Lott Gram (kd)
Lars Newman (kd)
Pierre Ryden (s)
Jörgen Fransson (s)
Ingvar J ans son (s)
Bertil Ask (s)
Claes Hagström (s)
Christer Haagman (mp)

(

(

l

Övriga deltagande

Pia Renman, kommunchef
Anders Boman, kanslichef

Utses att justera

Ingvar Jansson (s)

Benkt-Eric Lindh (fp)
Fredrik BeIIino (v)

Justerin"gens
plats och tid
Underskrifter
Paragrafer

(

177

Ordförande

c
ProtokoJlet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-11-05 (§ 177)

Dalumför
anslags uppsättande

2008-11- 06

Förvaringsplats
för protokollet

~1s~elsen

Underskrift

...........

Dalumfor

anslags nedtagande

h!ns1r

~..... ~.......................

Christina Grahn

2008-11-28
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Sammantradesdatum

Ks § 174

Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Ingvar Jansson (s) att jämte ordf6randenjustera dagens protokoll.

c
c

(

Utdragsbesty~kande

2

Sida
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Kommunstyrelsen
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Ks § 175

Dagordning
Kommuustyrelsens beslut
Även ärendet "Bidrag till enskilda vägar och vägsamfålligheter" behandlas under
sammanträdet. Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt godkänna förslaget till dagordning.

c
(

(

c

Justerand

signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Ks § 176

Föredragningar
Eu-samordnare/projektledare Sabina Hualpa Blomgren:
Projekt Centrum- och handelsutveckling i mindre kommuner: Medfinansiering av Leader-ansökan.

c

Vård- och omsorgschef Marita Malmberg-Edsä, utredningssekreterare Annica
Carter:
Policy fdr Hjo kommuns synpunktshantering.

(
Vård- och omsorgschefMarita Malmberg-Edsä:
Lex Sarah anmälan.

Barn- och utbildningschefAlf-Gäran Waldenvik:
Vårdnadsbidrag.

Kultur- och fritidschef Marie-Louise Fahlsträm Lindblad, servicechefThomas
Gustavsson:
Delrapport: Villa Svea och Stadsparksvilloma.

(

Justerande

is

Q

atur

'0

Utdrags best yrkande
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2008-377
2008-422
2008-430
2008-554

Arbetsmiljöverkets inspektion av förskolor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning som svar till Arbetsmiljöverket angående resultat av inspektion på:
förskolan Orrelyckan,

c

förskolan Hammaren,
Skogshyddans förskola, samt
Björkdungens förskola.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår allmänna utskottet besluta att godkänna redovisning som svar till Arbetsmiljöverket angående resultat av inspektion på

(

förskolan Orrelyckan,
förskolan Hammarn, samt

c

Sida

Björkdungens förskola.

Föredragande: Barn- och utbildningschef Alf-Göran Waldenvik
Bakgrund
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner på 4 förskolor i Hjo: Orrelyckan,
Hammaren, Björkdungen och Skogshyddan. Respektive rektor och skyddsombud
har tillsammans utarbetat förslag på redovisning av åtgärder som svar till Arbetsmiljöverket. Redovisningarna ska behandlas av Central samverkansgrupp och av
allmänna utskottet som har personalansvar.

Uldragsbestyrkande

Sida
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2008-11-05

Sammanlrädesdalum

forts Ks § 177

2008-377
2008-422
2008-430
2008-554

Handling

c
(

3

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande AlGÖ 2008122548.
Förskolan Orrelyckans förslag på redovisning 2008-09-16.
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande AlGÖ 2008/22542.
Förskolan Hammarens förslag på redovisning 2008-09-11.
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande AlGö 2008122549.
Skogshyddans förskolas förslag på redovisning 2008-09-25.
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande AlGÖ 2008/22551.
Björkdungens förskolas förslag på redovisning 2008-09-02.

Delges

Arbetsmiljöverket

(

c

Utdragsbestyrkande
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5

2008-530

j

Förfrågan från Skolmatsakademin om fortsatt samverkan 20092010
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
bidra till Skolmatsakademin med 10 000 kronor årligen under åren 20092010, samt

(

kostnaden skall fördelas lika mellan barn- och utbildning och kostenheten.

(

Yrkande
Petter Jönsson (fp) och Pierre Ryden (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Anteckning
Fredrik Bellino (v) noterar till dagens protokoll att denne förordar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla allmänna utskottets förslag.
Tore Nolberger (m) noterar till protokollet att denne inte deltar i beslutet.

(
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:

c

bidra till Skolmatsakademin med 10 000 kronor årligen under åren 20092010, samt
kostnaden skall fördelas lika mellan barn- och utbildning och kostenheten.

Yrkande
Pierre Ryden (s), Tina Jensen (s), Petter Jönsson (fp) och Eva-Lott Gram (kd) yrkar bifall till folkhälsorådets förslag.

Jusleran

as, signatur

-r'

.a

Utdragsbestyrkande

Sida
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2008-530

Anteckning
Tore Nolberger (m) ej deltar i beslutet, samt noterar följande till dagens protokoll:
"Kostenheten är beräknad att gå med ett underskott gentemot budget. Att ytterligare späda på detta kan jag inte ställa mej bakom i synnerhet när det heller inte
varit behandlat i tekniska utskottet utan kommer från annan instans."
Bakgrund
Skolmatsakademin är ett samverkansprojekt mellan 25 kommuner och stadsdelar i
Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen. Projektet startade hösten 2006
och kommer att pågå i sin nuvarande form till och med 2008.

(

Syftet med skolmatsakademin är att öka kunskapen om matens påverkan på hälsan och miljön samt att verka för en positiv attityd till skolmåltiden.
För att Skolmatsakademin skall bli bestående bortom projektperioden föreslår
Västra Götalandsregionen en samfinansiering mellan de kommuner och stadsdelar
som ingår i projektet samt Folkhälsokommitten och miljönärnnden i Västra Götaland. Förslaget innebär att kommuner och stadsdelar bidrar till Skolmatsakademin
med 10 000 kronor årligen under två år. Svar på förfrågan skall vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast 2008-11-17.
Folkhälsorådet har i sin verksamhetsplan för 2009 avsatt 15 000 kronor för att
stödja det lokala utvecklingsarbetet inom ramen för Skolmatsakademin.
Folkhälsorådet föreslår § 33/08 kommunstyrelsen besluta enligt Västra Götalandsregionens förslag att bidra till Skolmatsakademin mede 10 000 kronor årligen under åren 2009-2010. Kostnaden bör fördelas lika mellan kostenheten och Barnoch utbildning.

(

Handling
Folkhälsorådets skrivelse 2008-09-17.
Folkhälsorådets § 33/08.
Delges
Västra Götalandsdregionen
Folkhälsorådet
Ekonomi
Samhällsutveckling/Kostenheten
Barn- och utbildning

fl
,

Justerandes s tJatu

Utdragsbestyrkande
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2008-188

J

Policy ror Hjo kommuns synpunktshantering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till policy för Hjo kommuns synpunktshantering.

(

Yrkande
Eva-Lott Gram (kd) och Tore Nolberger (m) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Anteckning
Fredrik Bellino (v) förordar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna
utskottets förslag.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens förslag till policy för Hjo kommuns synpunktshantering.
(

Yrkande
Tore Nolberger (m) och Eva-Lott Gram (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
.

Bakgrund
Ett av kommunstyrelsens mål för 2008 är att arbeta för en stärkt lokal demokrati
och en ökad insyn för kommuninvånama. Som ett led i detta har man vidare beslutat att synpunktshanteringen ska göras känd för alla kommuninvånarna.
Kommunstyrelsens förvaltning har under året förberett ett införande av synpunktshantering i Hj o kommun. Syftet med synpunktshanteringen är främst att
fånga upp invånarnas/brukarnas synpunkter och använda dessa som ett medel för utvecklingsarbete i verksamheterna.

J"","od"

"9"t
'1 (r0oo

Uldragsbestyrkande
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2008-188

Innan systemet tas i bruk bör samtliga representanter för Hjo kommun ha ett gemensamt förhållningssätt till hur vi ska hantera klagomål på den kommunala verksamheten. För att kunna förankra detta förhållningssätt har förvaltningen utarbetat ett förslag till policy för Hjo kommuns synpunktshantering. Enligt policyn ska klagomål ses
som en möjlighet att förbättra verksamheten så att organisationen kan dra lärdom av
klagomålen och därmed undvika att liknande händelser uppstår igen.
Uppföljning av inkomna synpunkter ska presenteras både för allmänheten, utskotten
och kommunstyrelsen.

c

Handling
Kanslienhetens skrivelse 2008-10-13.
Förslag 2008-10-13 till policy för Hjo kommuns synpunktshantering.

(

Delges
Kansliet

(

t\

Justerand

~sjgnatur

I

Jr.

,

Utdragsbestyrkande
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2008-578

Delårsrapport per 2008-06-30 för Avfallshantering Östra Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapport per 2008-06-30 för Avfallshanteriug Östra Skaraborg samt revisorernas bedömning till kommunfullmäktige.

(

c

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna delårsrapport
per 2008-06-30 för Avfallshantering Östra Skaraborg samt revisorernas bedömning till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport per 2008-063 O. Revisorerna har upprättat bedömning av delårsrapporten.

Handling
Kanslichefens skrivelse 2008-10-14.
Delårsrapport per 2008-06-30 för Avfallshantering Östra Skaraborg inklusive revisorernas bedömning.

JUSlera~

1

.y-

Utdragsbestyrkande
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2008-591

Delårsbokslut per 2008-06-30 fOr Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsbokslut per 2008-06-30 får Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt revisorernas bedömning till kommunfullmäktige.

(

Allmänna utskottets beslut

(

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna delårsbokslut
per 2008-06-30 får Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt revisorernas bedömning till kommunfullmäktige.
Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med delårsbokslut per 2008-0630. Revisorerna har upprättat bedömning av delårsbokslutet.
Handling
Kanslichefens skrivelse 2008-10-14.
Delårsbokslut per 2008-06-30 får Räddningstjänsten Östra Skaraborg inklusive
revisorernas bedömning.

(

c

Justerandes si

Uldragsbeslyrkande
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2008-606

Projekt Centrum- och handelsutveckling i mindre kommuner:
Medfinansiering av Leader-ansökan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

(

ställa sig bakom projektet "Centrum- och handelsutveckling i mindre kommuner", samt
medfinansieringsintyg tecknas motsvarande kommunens insats i projektet.

(

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

Anteckning
Fredrik Bellino (v) förordar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna
utskottets förslag.

(

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:

c

ställa sig bakom projektet "Centrum- och handelsutveckling i mindre kommuner", samt
medfinansieringsintyg tecknas motsvarande kommunens insats i projektet.

Yrkande
Britt-Marie Sjöberg (c), Petter Jönsson (fp), Pierre Ryden (s), Tore Nolberger (m)
och Eva-Lott Gram (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Uldragsbestyrkande
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2008-606

Handling
Eu-samordnaren/projektledarens skrivelser 2008-09-29 och 2008-09-30.

Delges

(

12

Leader Östra Skaraborg
EU-samordnaren
Kommunchefen

(

(

Utdragsbeslyrkande
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2008-371

Yttrande över revisionsrapport avseende granskning lönerevision
för kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

(

Jäv

'-o

Kommunchef Pia Renman deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.

(
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till
yttrande.

Jäv
Kommunchef Pia Renman deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.

(

Bakgrund
Kommunrevisorerna har i skrivelse 2008-10-09 inkommit med rapport avseende
granskning av lönerevision för kommunchefen.

c

Kommunstyrelsens svar och kommentarer på rapporten önskas senast 2008-10-31.

Handling
Kommunrevisionens rapport 2008-10-09.
Kommunalrådets skrivelse 2008-10-16.

Delges
Revisorerna

Justerandes signat '

ör---

Uldragsbestyrkanda
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2008-568

Revidering av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna direktionens
förslag till revidering av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

l'

Allmänna utskottets beslut

'.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna direktionens förslag till revidering av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Bakgrund
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg har berett ett förslag till ändring av förbundsordningen. Ändringen innebär att § 20 Samverkansavtal om tjänster från medlemskommunerna utgår, en ny §§ Ilb Räddningsinsatser som medför
betydande kostnader och en ny § 20 Medlemskommunernas rätt att väcka ärende
hos kommunalförbundet tillförs.

(

Förslaget skall godkännas av samtliga medlemskommuners fullmäktige innan förbundsordningen kan ändras.

c

Handling
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2008-09-17 med bilagor.

Utdragsbestyrkande
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2008-613

Revidering av Va-taxan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
fastställa ny taxa för Va-verksamheten i enlighet med förvaltningens förslag,
samt

(

,-

taxan skall gälla fr o m 2009-0 l-O l.

Yrkanden
Ingvar Jansson (s) och Pierre Ryden (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
avslå tekniska utskottets förslag.
Christer Haagman (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att hålla den fasta avgiften oförändrad och öka den rörliga avgiften.
Tore Nolberger (m), Lars Newman (kd) och Eva-Lot Gram (kd) yrkar bifall till
tekniska utskottets förslag.

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

Reservationer
Pierre Ryden (s), Jörgen Fransson (s), Ingvar Jansson (s), Bertil Ask (s) och Claes
Hagström (s) reserverar sig mot beslutet.
Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet.

Anteckning
Fredrik Bellino (v) förordar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer
Haagmans yrkande.

Justerandes si natur

Utdragsbestyrkande
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2008-613

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
fastställa ny taxa för Va-verksamheten i enlighet med förvaltningens förslag,
samt
taxan skall gälla fr o m 2009-01-01.

Yrkande
Pierre Ryden (s) yrkar avslag på förvaltningens förslag.

(
Propositionsordning
Ordföranden finner att två förslag föreligger - dels förvaltningens förslag, dels
Pierre Rydens (s) avslagsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att tekniska utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag.
Nej-röst för bifall till Pierre Rydens (s) avslagsyrkande.

(

Voteringsresultat
/

Med 2 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar tekniska utskottet i enlighet med förvaltningens förslag (Bilaga A).

\ '--

Reservation
Pierre Ryden (s) reserverar sig mot beslutet.

Föredragande
Driftingenjör Mikael Jonsson.

Justerandes signat ~

Uldragsbeslyrkande
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2008-613

Bakgrund

Va-verksamheten är sedan många år 100 % intäktsfinansierad. Budgetarbetet inför
2009 visar på något ökade kostnader. För att täcka dessa kostnadsökningar och få
budgetbalans föreslår samhällsutvecklingsenheten i skrivelse 2008-09-18 en höjning av brukningsavgiften i Va-taxan med 5 %. Denna taxehöjning motsvarar en
ökning med ca 200 kronor för en normal villakonsument. Senast Va-taxan höjdes
var 2007-01-01.

c

c

Handling

Sarnhällsutvecklingsenhetens skrivelse 2008-09-18.
Delges

Samhällsutveckling
Ekonomi

(

c

Utdragsbeslyrkande
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2008-357

Motion angående badplatsen i Blikstorp
Kommuustyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
uppdra åt samhällsutveckling att ta kontakt med samfållighetsföreningen i
Blikstorp för att utreda projektet vidare, samt

(

anse motionen besvarad.

(
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
uppdra åt Samhällsutveckling ta kontakt med samfållighetsföreningen i Blikstorp för att utreda projektet vidare, samt
anse motionen besvarad.
Bakgrund
Fredrik Bellino (v) har 2008-05-22 inkommit med motion där han föreslår att
kommunen i samarbete med samfållighetsföreningen i Blikstorp utreder förutsättningarna att renovera badplatsen och att man utreder förutsättningarna att i samarbete med samfållighetsföreningen få detta att leda till ett Leader-projekt.

(

Kommunfullmäktige beslutade § 51108 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.

(

Förvaltningen har 2008-10-14 inkommit med förslag till motions svar.
Handling
Fredrik Bellinos motion 2008-05-26.
Samhällsutvecklingschefens skrivelse 2008-10-14.

Q
Utdragsbestyrkande
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2007-10106

Motion angående livsmedelsinköp i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
lägga ärendet till handlingarna, samt

(

anse motionen besvarad.

Yrkande

(

Christer Haagman (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå tekniska utskottets förslag.

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

Tekniska utskottets beslut

(

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
lägga ärendet till handlingarna, samt
anse motionen besvarad.
Bakgrund
Knut Indebetou (m) har 2007-01-09 inkommit med motion angående livsmedelsinköp i Hjo kommun. Motionen föreslår att Hjo kommun skall köpa mat som
är producerad under samma villkor som svensjca bönder har.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-01-29 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.

Utdrags bestyrkande
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2007-10 106

Kommunledningskontoret har i skrivelse 2007-02-15 utarbetat förslag till motionssvar. Motionssvaret är utarbetat i samråd med upphandlingsenheten, Skövde
kommun.
Kommunstyrelsen beslutade § 50/07 att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för fördjupad analys av möjligheterna till påverkan av livsmedelsinköpen inom ramen för lagen om offentlig upphandling.
Förvaltningen har 2008-10-15 inkommit med förslag till motions svar.

c

Handling
Sarnhällsutvecklingschefens skrivelse 2008-10-15.

(

(

c

Justerandes signatur

/

f·r
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2008-615

v

Lex Sarah anmälan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna redovisningen av vidtagna åtgärder i samband med Lex Sarah anmälan daterad 2008-08-15, samt

(

uppdra åt vård och omsorg att aktivt arbeta med bemötandefrågor och aktivitetsagenda.

(
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen av vidtagna åtgärder i samband med Lex Sarah anmälan daterad 2008-0815 samt uppdra åt Vård och Omsorg att aktivt arbeta med bemötandefrågor och
aktivitetsagenda.
Föredragande: Utredningssekreterare Annica Carter

Bakgrund

(

En anhörig till en boende på Villa Roselllämnade 2008-08-15 in en Lex Sarah
anmälan. Anmälningen har föranlett en utredning av ansvarig chef där det framkommer vad det anmälda missförhållandet bestod i, vilka åtgärder som vidtagits
och som planeras för att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen.
Anmälaren är nöjd med den utredning och de åtgärder som vidtagits och som
kommer att vidtas.

(

Handling
Vård och omsorgschefens skrivelse 2008-10-10 samt utredning 2008-08-18 om
missförhållanden inom omsorger om äldre och funktionshindrade.
Delges
Vård och omsorg

Justerandes åignat r

,
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2008-584

Familjerådgivningsverksamheten för Hjo, Karlsborg, Skövde och
Tibro kommuner: delårsredovisning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.

c

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.

Föredragande: fFG chef Jonas Engelbrektsson
Bakgrund
Hjo kommun har avtal med Skövde kommun om att bedriva familjerådgivning för
Hjo kommuns räkning. I avtalet regleras bl a hur verksamheten skall redovisas.
Förutom årsredovisning med ekonomisk slutavräkning skall en delårsrapport redovisas där besöks- och ärendefrekvens framgår. Familjerådgivningen har inkommit med redovisning för perioden 2008-01-01 - 2008-06-30.

(

Handling

(

Skövde kommun, Socialnämndens § 145108 samt delårsrapport Familjerådgivning
Skövde kommun.
IFO-chefens skrivelse 2008-10-08.
Delges
Skövde kommun
IFO-chefen

Utdragsbeslyrkande
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2008-490

Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning: Nikotinläkemedelstillsyn
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och ungdomsutskottets förslag.

c
Barn- och ungdomsutskottets beslut

c

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om följande tillägg
(i kursiv stil) till kommunstyrelsens delegationsordning:
~

lllf
5.
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ALKOHOLLAGEN OCH LAG OM DETALJHANDEL MED NIKOTlNLÅKEMEDEL
Tillsyn och kontroll över detaljhandel med nikotinläkemedel samt påförande av
aVf!;ft fOr tillsyn

Lag (2007:1455) om
detaljhandel med nikotinläkemedel

IFOchef

Barn- och
utbildnings-

chef

Föredragande: Chef Socialtjänsten Jonas Engelbrektsson

Bakgrund

(

Kommunfullmäktige beslöt i § 68/08 att delegera tillsynsansvaret enligt lagen om
detaljhandel med nikotinläkemedel till kommunstyrelsen, samt att fastställa taxa
för tillsyn.
Kommunstyrelsen bör fatta beslut om vilken verksamhet som ska genomföra tillsynen och ta ut avgift för denna.
Förvaltningen har inkommit med förslag till beslut i ärendet.
Handling
IFO chefens och utredningssekreterarens skrivelse 2008-10-13.
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Delges
IFO-chefen
Barn- och utbildningschefen
Kansliet

c
(

c

Utdragsbeslyrkande

Justerandes si natur

.~.

24

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanträdesdalum

Kommunstyrelsen

2008-11-05

Ks § 191

25

2008-39

Vårdnadsbidrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
införa helt vårdnadsbidrag fr o m 2009-0 l-O l,

(

c

fastställa bidragets storlek till 3000 kr per barn och kalendermånad, samt
fastställa förvaltningens förslag till riktlinjer för vårdnadsbidrag i Hjo kommun.

Yrkanden
Pierre Ryden (s), Jörgen Fransson (s), Ingvar Jansson (s), Bertil Ask (s) och
Claes Hagström (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå bam- och ungdomsutskottets förslag.
Eva-Lott Gram (kd), Anna Johansson (m), Lars Newman (kd), Tore Nolberger
(m) och Britt-Marie Sjöberg (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
barn- och ungdomsutskottets förslag.

Propositionsordning

(

c

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och ungdomsutskottets förslag.

Reservation
Pierre Ryden (s), Jörgen Fransson (s), Ingvar Jansson (s), Bertil Ask (s), Claes
Hagström (s) och Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet.

Anteckning
Fredrik Bellino (v) förordar att kommunstyrelsen beslutar att avslå barn- och ungdomsutskottets förslag.

Uldragsbeslyrkande
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2008-39

Barn- och uugdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
införa helt vårdnadsbidrag fr o m 2009-01-01,
fastställa bidragets storlek till 3000 kr per barn och kalende=ånad, samt

c
(

fastställa förvaltningens förslag till riktlinjer för vårdnadsbidrag i Hjo kommun.
Reservation
Roger Krona (s) och Ida Hägne (s) reserverar sig mot beslutet.
Föredragande: Barn- och utbildningschefAlf-Göran Waldenvik och utredningssekreterare Anna Larnefeldt.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Hjo kommun beslutade i § 195/07 att uppdra åt förvaltningen att utreda införandet av vårdnadsbidrag från 2009-01-01.

(

Utredningen presenterades för Barn- och ungdomsutskottet i § 72/08, och har
även varit uppe för information i Kommunstyrelsen. I utredningen presenterades
två alternativ för införande av vårdnadsbidrag: helt vårdnadsbidrag som är bidrag
för ett barn som inte har plats i förskoleverksamheten, eller både helt och reducerat vårdnadsbidrag som är bidrag för ett barn som har plats på deltid i förskoleverksamhet.
Alliansen i Hjo föreslår att helt vårdnadsbidrag införs fr o m den 1 januari 2009.
F örvaltningen har mot bakgrund av detta ställningstagande utarbetat förslag på
riktlinjer för vårdnadsbidrag i Hjo kommun.
Handling
KsBu-ordförandens och barn- och utbildningschefens skrivelse 2008-10-13.
Barn och utbildnings skrivelse 2008-05-26 samt förslag till riktlinjer för vårdnadsbidrag i Hjo kommun.

Utdragsbestyrkande
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2008-39

Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning: Vårdnadsbidrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med bam- och ungdomsutskottets förslag.

(

Yrkanden
Pierre Ryden (s), Jörgen Fransson (s), Ingvar Jansson (s), Bertil Ask (s) och Claes
Hagström (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå bam- och ungdomsutskottets förslag.

(

Eva-Lott Gram (kd), Anna Johansson (m), Lars Newman (kd), Tore Nolberger
(m) och Britt-Marie Sjöberg (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
bam- och ungdomsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med bam- och ungdomsutskottets förslag.

Reservation
Pierre Ryden (s), Jörgen Fransson (s), Ingvar Jansson (s), Bertil Ask (s), Claes
Hagström (s) och Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet.

(

Anteckning

c

Fredrik Bellino (v) förordar att kommunstyrelsen beslutar att avslå barn- och ungdomsutskottets förslag.

Justerandes

i~na

,

r
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2008-39

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om följande tillägg
till kommunstyrelsens delegationsordning:

lamrilde
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FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH BARNOMSORG

Beslut om vårdnads-

H

["

"14å!l@l11

bidrag

'"

Lag (2008:307) om
kommunalt vård·
nadsbidrag

Barn- och utbildningschef

Anteckning
Roger Krona (s) och Ida Hägne (s) avstår från att delta i beslutet.
Bakgrund
Alliansen i Hjo föreslår att helt vårdnadsbidrag införs fr o m den 1 januari 2009.
Införande av vårdnadsbidrag bör åtföljas av ett tillägg angående vårdnadsbidrag i
delegationsordningen, där barn- och utbildningschefen bör stå som delegat.
Handling
Utredningssekreterarens skrivelse 2008-10-13.

l',

Delges
Bam- och utbildningschefen
Kansliet

fl

Justerand~

~

Uldragsbestyrkande

,

0!J

Sida

HJOKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2008-11-05

Sammantradesdatum

Ks § 193

29

2008-25

Bidrag till enskilda vägar och vägsamfålligheter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
upphäva kf § 18/08,

c

kommunen skall utge ett driftsbidrag motsvarande 20 % av Vägverket godkända kostnader för drift av enskilda vägar, samt
kommunen skall utge ett driftbidrag på 1,90 kronor/vägmeter för enskild utfartsväg för den del som överstiger 200 m, dock längst 800 meter som maximalt bidragsberättigad del.

(

Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde § 101/01 regler för kommunala vägbidrag.
Kommunfullmäktige reviderade § 18/08 regler för kommunala vägbidrag.
I enlighet med detta beslut utbetalas idag ett kommunalt driftbidrag till enskilda
vägar som är berättigade till statsbidrag. Bidraget uppgår till 15 % av Vägverket
godkända kostnader. För 2008 uppgår detta bidrag till 276 860 la;. Om kommunfullmäktiges beslut § 18/08 upphävs uppgår bidraget till 369 147 kr.
Bidraget utbetalas även till enskilda utfartsvägar med 1,50 kronor/vägmeter för
den del som överstiger 200 m, dock längst 800 m. För 2008 uppgår detta bidrag
till 27 908 kr. Om kommunfullmäktiges bestut § 18/08 upphävs uppgår bidraget
till 35 350 kr.

c

Om kommunfullmäktiges beslut § 18/08 upphävs uppstår en brist i Samhällsutvecklings budget på 99 729 kr för budgetåret 2008 samt med samma belopp för
2009.
Med anledning av förändrade förutsättningar gällande budgetbesparingar föreslås
att kf § 18/08 upphävs för att återgå till tidigare fastställda kf § 10 1/0 l regler för
kommunala vägbidrag.
Handling
Arbetsingenjörens skrivelse 2008-11-03.

Justerandes sig, atur
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Ekonomiuppl6Ijning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Bakgrund

(

Ekonomienheten har upprättat budgetuppföljning.
Handling

(

Budgetuppföljning januari - september 2008.

(
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Informationsärenden
Ordföranden informerar om:
Delregionalt ägarråd Västtrafik
Regionalt ägarråd Västtrafik
Träff med Västtrafik
Besök från Grums kommun
Besök i Örkelljunga kommun
Rådslag om utveckling i Skaraborg med fullmäktigeförsamlingarna
Företagsfrukost
Krisledningsövning

c
(

Kommunchefen informerar om:
Besök från Grums kommun
Besök i Örkelljunga kommun.
Krisledningsövning
Överföring av ansvaret av miljö- och bygglovenheten till kommunchefen.
Överföring av ansvaret för växeln från personalenheten till kanslienheten
Nytillträdda i organisationen: Näringslivschef Christina Mustajärvi och
bygglovhandläggare Lars Lindström
Månatliga informationsmöten i Stadshuset
Utdelning av företagarutmärkelser 26 november på Hotell Bellevue
Underleverantörsmässa 11 - 14 november på Elmia i Jönköping
Petter Jönsson (fp) informerar om möte med samordningsmän angående varsel i
Västra Götaland.

(

Eva-Lott Gram (kd) och Fredrik Bellino (v) informerar om informationsmöte angående beställar-Iutförararbetet i Hälso- och Sjukvårdnämnderna 9 och 10.

c

Justerandes signatur
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2008-126

Delegationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Anställningsbeslut
Oktober 2008:
Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:

(

3 st
1 st

Allmänna ärenden
Datum

Arende

Delegat

2008-10-27

Upplåning 2008-04-02 av 15 000 000
kronor hos Kommuninvest Sverige AB

Kommunchef

Samhällsutveckling

(

Datum

Arende

Delegat

2008-10-09
2008-10-31
2008-10-31

Förköp
Förköp
Förköp

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande

Barn- och utbildning

(

Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2008-10-22

Elevs ledighet över 10 skoldagar beviljas

BU-chef

Delegationsbeslut socialtjänst:

Justerandes si

alur

Datum

Arende

Delegat

2008-11-04

Yttrande avseende ansökan om tillstånd
till spel på värdeautomater

IFO-chef

Utdragsbestyrkande
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2008-126

Delegationsbeslut individ och familjeomsorgen september 2008:

(

(

Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Att inleda utredning
Barn o ungdom öppenvård SoL omprövning
Dialogen beviljas efter omprövning
Dödsboanmälan inges
Egna medel konto öppnas
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Faderskapsbekräftelse
Familjehem plac upp unga
Forum avslutas
Forum bevilj as
Introduktion flykting
Introduktionsersättning beviljas
Kontaktpers/fam omprövning
Kontaktperson vid umgänge
Råd och stöd vuxna
Utr enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utr enl 11 kap I § SoL inleds med stöd av 11:2
Utr enl 11 kap 1 § SoL inleds
Vårdkostnad eftervård

13
1

1
6
1
1
83
11
12
5
1
1
1
1
5
2
1
1
7
1
4
1

Delegationsbeslut individ och familjeomsorgen oktober 2008:

(

(

Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Barn o ungdom öppenvård SoL
Dialogen avslutas
Dialogen beviljas
Dom, ej bifall överklagan
Dödsboanmälan inges
Egna medel konto öppnas
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Faderskapsbekräftelse
Familjehem särs kostn unga
Introduktionsersättning beviljas
Kostnader vård o stöd unga
Utr enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utr enl 11 kap 1 § SoL inleds med stöd av 11:2
Utr enl 11 kap 1 § SoL inleds
Vuxna öppenvård missbruk SoL

Uldragsbeslyrkande
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2
2
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1
2

Vårdkostnad eftervård
Övervägande enl 6 kap 8 § SoL

Utskottens delegationsbeslut
Allmänna utskottets delegationsbeslut §§ 131 -132, 135 - 136,141 - 142, 148151.

c

Barn- och ungdomsutskottets delegationsbeslut §§ 136 - 140, 142, 144 - 146, 149
-152.
Omvårdnadsutskottets delegationsbeslut §§ 113 - 116,118 - 128.

(

Tekniska utskottets delegationsbeslut §§ 60 - 63,66,69 -71.

c
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Anmälningsärende
Kammarrätten i Jönköping: Beslut 2008-10-27 där man inte meddelar prövningstillstånd ang överklagande av Kf beslut § 4/08 (Planprogram för Fågelås - Spakås
l: l m fl) (2008-94). (

(
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