HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2009-02-04

Sida

Sammanträdesdatum

I

Plats och tid

Stadshuset, kll3.15 -15.10,15.30-17.05

Deltagande

Beslutande

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulroarker (ro), ordförande
Tore Nolberger (ro)
Ewa F Thorstenson (ro)
Jaan Kello (ro)
Britt-Marie Sjöberg (c)
Eva-Lott Gram (kd)
Lars Newman (kd)
Pierre Ryden (s)
Ingvar Jansson (s)
Claes Hagström (s)
Christer Haagman (mp)

Anna Johansson (m) for Karl-Johan Froh (m)
Benkt-Eric Lindh (fp) för Petter Jönsson (fp)
Ida Hägne (s) för Tina Jensen (s), §§ I - 15
Bertil Ask (s) för Annelie Nilsson (s)
Fredrik Bellino (v) för Tina Jensen (s), §§ 16 - 18

(
Övriga deltagande

Kerstin Strandbergh (m), ersättare
Kerstin Lindell (fp), ersättare
Fredrik Bellino (v), ersättare, §§ I - 15
Jonas Engelbrektsson, IFO-chef, § 3
Annica Carter, utredningssekreterare, § 3
Mikael Jonsson, VIA-ingenjör, § 3
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 3
Ann-Charlotte Josefsson, budget- och redovisningsansvarig, § 3
Sofia Svanström, Kommunal, §§ 1- 3, 7 - 18
Lena Bogren, informationschef, §§ 1- 3, 7 - 18
Alf-Göran Waldenvik, t fkommunchef
Anders Boman, sekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (s)

(

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreter·~e,ri,/S-,,..J.

Paragrafer

1-3, 5 - 18

(

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag,
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2009-03-10
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Plats och tid

Stadshuset, kll3.1S -15.10,15.30-17.05

Deltagande

Beslutande

Tjanstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (m), ordförande
Tore Nolberger (m)
Ewa Thorstenson (m)
Jaan Kello (m)
Britt-Marie Sjöberg (c)
Eva-Lott Gram (kd)
Lars Newman (kd)
Pierre Ryden (s)
Ingvar Jansson (s)
Claes Hagström (s)
Christer Haagman (mp)

Anna Johansson (m) för Karl-Johan Froh (m)
Benkt-Eric Lindh (fjJ) för Petter Jönsson (fjJ)
Ida Hägne (s) för Tina Jensen (s)
Bertil Ask (s) för Annelie Nilsson (s)

c
Övriga deltagande

Kerstin Strandbergh (m), ersättare
Kerstin Lindell (fjJ), ersättare
Alf-Göran Waldenvik, t fkommunchef
Anders Boman, sekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (s)

Justeringens
plats och tid
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(

!
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ANSLAG/BEVIS

Pjbtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanlrädesdatum

2009-02-04,

Datum för
anslags uppsättande

2009-02-05

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

§

4
Datum för
anslags nedtagande

2009-02-27
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Sida
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Ks § l

Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Pierre Ryden (s) att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

(

(

c

Utdragsbestyrkande

2

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2009-02-04

Sammanträdesdatum

Ks§2

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

(

Sida

ärendet "Tjänstegarantier inom Vård och Omsorg" utgår från dagordningen,
samt
i övrigt godkänna förslaget till dagordning.

(

(

c

Utdragsbestyrkande

3
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HJO KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-02-04

Ks§3

Föredragningar
Jonas Engelbrektsson, fFG-chef:

Sekretessärende
Remiss: Ett samordningsförbund i Östra Skaraborg

c

Annica Carter, utredningssekreterare:

Sekretessärende

(

Införande av servicetjänsten yttre skötsel
Tjänstegarantier inom Vård och omsorg
Mikael Jonsson, driftingenjör:

Ansökan Vätterns vattenskyddsområde
Jörgen Hansson, ekonomichef och Ann-Charlotte Josefsson, budget- och redovisningsansvarig:

Ekonomiuppföljning

(

Justerandes Signatur.

n

~

~

Utdragsbestyrkande

.~.

Sida
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Ks §4

Sammanträdesdatum

2

2008-574

I

Remiss: Ett samordningsförbund i Östra Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till remissvar och
därmed ej tillstyrka förslaget om ett samgående av befintliga samordningsförbund
i Östra Skaraborg till ett gemensamt.

c
c

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förvatningens förslag till remissvar och därmed ej tillstyrka förslaget om ett samgående av befintliga samordningsförbund i Östra Skaraborg till ett gemensamt.

Föredragande: fFG Chef Jonas Engelbrektsson
Bakgrund
Den l januari 2004 infördes en lagstiftning om Finansiell samordning (Lag
2003:1210, ändrad lydelse 2004:793). Lagstiftningen innebär en möjlighet till
permanent samverkan mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun och
landsting. Samordningsförbundet HjoTiBorg har funnits sedan 2007-04-01.

(

c

Samordningsförbunden i Skövde och HjoTiBorg har nu tagit initiativ till ett förslag om ett samgående mellan de fyra förbunden i Östra Skaraborg. Förslaget är
ute på remiss och ett imiktningsbeslut önskas från kommunen.
Individ- och familjeomsorgschefen har inkommit med förslag till remissvar där
Hjo kommun uttrycker att man finner det önskvärt att genom sammanslagning av
samordningsförbund skapa stordriftsfördelar och reducera administrativa kostnader är önskvärt, men att detta bör utredas mer utförligt. Någon omfattande utvärdering av samordningsförbundet HjoTiBorg har ännu inte gjorts. Dessutom riskerar det lokala perspektivet att förloras och de enskilda kommunernas inflytande
reduceras. Osäkerhetsfaktorer såsom förbundens finansiering i framtiden samt de
statliga myndigheternas omorganisering och representation i förbunden bör också
vara utredda innan definitivt ställningstagande kan göras.

Utdragsbestyrkande
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3

2008-574

Handling
Remiss 2008-09-12 från Samordningsförbunden i Skövde och HjoTiBorg.
Individ- och familj eomsorgens skrivelse 2009-01-15 och förslag till remissvar
2009-01-20.

Delges

(

Samordningsförbunden i Skövde och HjoTiBorg
Individ- och familjeomsorgen

(

(

(

Utdragsbestyrkande
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2009-59

Sekretessärende
Ärendet är hemligstämplat enligt Sekretesslagen 7 kap 4 §

(

c

(

Justerandes signatur

Sida

Utdragsbestyrkande
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6

2009-45

Sekretessärende: Ansökan om förhöjt minimibelopp
Arendet är hemligstämplat enligt Sekretesslagen 7 kap 4 §

(

c

(

c

Justerandes signatur

Sida
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7

2008-703

Införande av servicetjänsten Yttre Skötsel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
i projektform införa yttre skötsel som en servicetjänst enligt lag (2006:492)
om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre,

c

enligt arbetsmarknadsenhetens förslag ta ut en avgift för tjänsten på
240 kr/tim inkl moms, dock lägst 120 kr per tiJlfalle,
uppdra åt arbetsmarknadsenheten att administrera tjänsten,

(

efter ett år utvärdera efterfrågan, arbetsutbud, innehåll i tjänsten, kostnader
och intäkter.

Yrkanden
Pierre Ryden (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och
ungdomsutskottets förslag med följande ändring (beredande instans förslag i genomstruken text, ny lydelse i kursiv stil):
efter ett år Bt'iäraera efterfrågan, ariletsutbua, innehåll i tjänsten, kostnaaer
oel! intäkter.

Projekttiden förlängs, innebärande att efterfrågan, arbetsutbud, innehåll i
tjänsten, kostnader och intäkter utvärderas efter 2010 års utgång.

(

Tore Nolberger (m) yrkar bifall till barn- och ungdomsutskottets förslag.

c

Pierre Ryden (s) återtar tidiagre yrkande och yrkar istället att kommunstyrelsen
beslutar att avslå förslaget.

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

Reservation
Pierre Ryden (s), Ingvar Jansson (s), Bertil Ask (s), Claes Hagström (s) och Ida
Hägne (s) reserverar sig mot beslutet.
A
Utdragsbestyrkande
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2008-703

Anteckning
Fredrik Bellino (v) noterar till dagens protokoll att denne stödjer omvårdnadsutskottets förslag.

Omvårdnadsutskottets beslut

(

(

Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
i projektform införa yttre skötsel som en servicetjänst enligt lag (2006:492)
om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre,
enligt arbetsmarknadsenhetens förslag ta ut en avgift för tjänsten på
240 kr/tim inkl moms, dock lägst 120 kr per tillfiille,
uppdra åt arbetsmarknadsenheten att administrera tjänsten,
efter ett år utvärdera efterfrågan, arbetsutbud, innehåll i tjänsten, kostnader
och intäkter.
Föredragande: Vård- och omsorgschejMarita Malmberg Edsö

(

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att

c

i projektform införa yttre skötsel som en servicetjänst enligt lag (2006:492)
om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre,
ta ut en avgift för tj änsten på 240 kr/tim inkl moms, dock lägst 120 kr,
uppdra åt arbetsmarknadsenheten att administrera tjänsten, samt
efter ett år utvärdera efterfrågan, arbetsutbud, innehåll i tjänsten, kostnader
och intäkter.

Uldragsbestyrkande
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Föredragande: fFO chefJonas Engelbrektsson

Bakgrund

c
(

Sedan 2006 får kommunen tillhandahålla servicetjänster utan föregående individuell behovsprövning åt personer som fyllt 67 år med stöd av lagen om kommunal
befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre. I Hjo kommun har FixarMalte tjänsten introducerats som ett resultat av denna lagändring. Nu vill Vård
och Omsorg tillsammans med Arbetsmarknadsenheten erbjuda servicetjänsten
Yttre skötsel till kommunens invånare över 80 år. Tjänster som kan ingå är gräsklippning, snöskottning och trädgårdsarbete. Kostnaden för brukaren förslås bli
240 kr/tim, men minst 120 kr per tillfälle. För att skapa underlag för ett permanentat utbud kommer projektet att pågå under 1 år.
Förhoppningen är att tjänsten ska underlätta kvarboende i det egna hemmet och
förhindra olyckor. Erbjudandet kommer ej att vara biståndsbedömt. Arbetsmarknadsenheten svarar för utförandet av Yttre skötsel.
Handling
Vård- och omsorgs skrivelse 2008-12-17.
Vård- och omsorgschefens och IFO-chefens skrivelse 2008-12-17.

Utdragsbestyrkande

Sida
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2008-364

Åtgärdsplaner för att uppnå Budget i Balans
Kommuustyrelseus beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna förvaltningens förslag till åtgärdsplaner, samt
ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare utreda den del av Vikarieförmedlingens åtgärdsplan som berör uppdraget "Vikarieförmedlingens utökade funktion
i Hjo kommun".

(,
Omvårduadsutskottets beslut (§ 11)
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förvaltningens förslag till åtgärdsplaner.
Omvårdnadsutskottet beslutar för egeu del
Omvårdnadsutskottet beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att göra
en översyn av vikarieförmedlingens kostnader när det gäller fördelningen mellan
verksamheter så att dessa uppräknas till rätt nivå.

(

Föredragande: Vård- och omsorgschejMaritaMalmberg Edsö

c

Omvårdnadsutskottets beslut (§ 5)
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i
uppdrag att ytterligare utreda den del av Vikarieförmedlingens åtgärdsplan som
berör uppdraget "Vikarieförmedlingens utökade funktion i Hjo kommun"(2008580).
I övrigt noterar utskottet informationen till protokollet och inväntar förvaltningens
samtliga förslag till åtgärdsplaner innan överlämning sker till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Föredragande: Hannele Nikula Raneryd, enhetschef Hemvården
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslöt § 165/08 att ge Vård och omsorg i uppdrag att starta en
rad utredningar för att kunna minska kostnaderna under 2008-2009.
Samtliga åtgärdsplaner har nu överlämnats till vård och omsorgsutskottet för vidare hantering. Flera av planerna har lett till att kostnadsbesparingar har kunnat
genomföras direkt, vilket inneburit en total besparing på 83 O tkr.
I vissa andra fall har förvaltningen bedömt i utredningen att åtgärden som utreds
får alltför allvarliga konsekvenser på t ex arbetsmiljö eller brukarnas livskvalitet
för att kunna åtgärdas.

(

Ytterligare andra åtgärdsplaner behöver utredas vidare, men kommer tidigast att
leda till kostnadsbesparingar under 2010, varför de bör lyftas ut ur Budget i Balans och utredas i särskild ordning.
Handling

Vård- och omsorgs skrivelse 2009-01-13 med bilagor.
Delges

Vård- och omsorg

(

c

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Gemensam upphandling av hjälpmedel - tecknande av avtal
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

/~

"-

ge vård- och omsorgschefMarita Malmberg Edsö i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med kommande leverantör i den gemensamma
hjälpmedelsupphandlingen, samt
till ersättare utse Camilla Söderberg Wiktorin, enhetschef Hälso- och Sjukvården.

(

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ger vård- och omsorgschef
Marita Malmberg Edsö i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med
kommande leverantör i den gemensamma hjälpmedelsupphandlingen. Som ersättare utses Camilla Söderberg Wiktorin, enhetschef Hälso- och Sjukvården.
Föredragande: Vård- och omsorgschejMarita Malmberg Edsö

Bakgrund

(

Sedan 1 maj 2002 ingår Hjo kommun tillsammans med 47 andra kommuner i
Västra Götaland i ett gemensamt avtal om hjälpmedelsförsöjning med Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalet löpte ut 2008-04-30. VästKom beslutade den
6 mars att rekommendera länets 49 kommuner att genomföra en gemensam upphandling med VGR. Omvårdnadsutskottet beslöt 2008-04-21 § 49 att på delegation av kommunstyrelsen delta i gemensam upphandling och godkänna avtalet om
gemensam upphandling, samt överlämna informationen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen informerades 2008-05-07 § 79. Inför undertecknandet av det
slutliga hjälpmedelsavtalet måste kommunen ha utsett en lämplig person samt ersättare som är behörig att teckna avtal för Hjo kommuns räkning. Personen i fråga
deltar på plats i Uddevalla för att underteckna tilldelningsbeslutet (6 mars) och
hjälpmedelsavtalet (17 mars).

Handling
Vård- och omsorgs skrivelse 2008-12-15.
Utdragsbestyrkande
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Delges

VästKom
Marita Malmberg Edsö
Camilla Söderberg Wiktorin

c
(

(

c

Utdragsbestyrkande
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I

Internkontrollrapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporterna.

c

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporterna.

(

Omvårdnadsutskottet anser därmed att internkontrollen för 2008 är avslutad och
inväntar förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2009.
Föredragande: Utredningssekreterare Annica Carter
Bakgrund
Vård och omsorg har genomfört en rad internkontroller i enlighet med internkontrollplanen för 2008:

- Genomförandeplaner
- Medarbetarsamtal
- Social Dokumentation
- Arbetsmiljökartläggning
- Avvikelsehantering
- Mål och Handlingsplan
- Krisberedskap

(

c

Resultatet av internkontrollerna redovisas i respektive internkontrollrapport. I de
fall det finns behov av förbättringsåtgärder är sådana presenterade i rapporterna.

Justerandes signat r

U!dragsbestyrkande
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Vård- och omsorgs skrivelse 2009-01-05.
Internkontrollrapport 2009-0 l-OS Genomförandeplaner.
Internkontrollrapport 2009-0 l-OS Medarbetarsamtal.
Internkontrollrapport 2008-12-18 Social dokumentation.
Internkontrollrapport 2008-12-19 Arbetsmiljökartläggning.
Internkontrollrapport 2008-12-20 Avvikelsehantering.
Internkontrollrapport 2008-12-20 Mål och handlingsplan.
Internkontrollrapport 2008-12-20 Krisberedskap.
Delges

Vård- och omsorg

(

(

Justerandes signatur

15

2008-362

Handlingar

c
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Ansökan Vattenskyddsområde Vättern
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande
förslag till ansökan om bildande av Vätterns vattenskyddsområde.

c

Yrkande
Pierre Ryden (s) och Tore Nolberger (m) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

(
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta ansökan till Vättern Vattenskyddsområde.

Föredragande: Driftingenjör Mikael Jonsson

Bakgrund
Kommunerna runt Vättern har arbetet tillsammans för att ta fram ett underlag för
ansökan för vattenskyddsområdet Vättern. Frågan om ett gemensamt vattenskyddsområde initierades vid Vätternvårdsförbundets möte hösten 2004.

c

Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa vattentillgången och vattenkvaliten, med målet är att skydda ytvattnet upp till en rimlig och accepterad skyddsnivå.

Handling
Ansökan 2008-11-17 Vattenskyddsområde Vättern.

Utdragsbestyrkande
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Motion angående Medborgarhuset Park
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
avskriva ärendet, samt

c

anse motionen besvarad.

Yrkande

(

Pierre R yden (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå allmänna utskottets
förslag.

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

Reservationer
Pierre R yden ( s) och Christer Haagman (mp) reserverar sig mot beslutet.

(

Anteckning
Fredrik Bellino (v) noterar till dagens protokoll att denne stödjer Pierre Rydens (s)
avslagsyrkande.

c

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
avskriva ärendet, samt
anse motionen besvarad.
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Reservation
Pierre Ryden (s) reserverar sig mot beslutet.

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

c

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

Propositionsordning

(

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Bakgrund
Socialdemokraterna har 2008-04-28 inkommit med motion angående Medborgarhuset Park.
Kommunfullmäktige beslutade § 35/08 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Förvaltningen har 2009-01-14 inkommit med förslag till motionssvar.

(

Handling
Motion 2008-04-28 från Pierre Ryden (s).
Samhällsutvecklingschefens skrivelse 2009-01-14.

c

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till
ny arbetsordning för kommunfullmäktige.

c
Allmänna utskottets beslut

(

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till ny arbetsordning för kommunfullmäktige.
Bakgrund
Kommunfullmäktiges ordförande har initierat en revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. Revideringen har påkallats av dels den nya politiska organisation som trädde ikraft 2008-01-01, dels för att
Nuvarande arbetsordning fastställdes av fullmäktige 2003-01-27 och har därefter
reviderats två gånger.

(

Förslaget till arbetsordning utgår alltjämt från det förslag till arbetsordning för
fullmäktigeförsamlingar som utarbetades i samband med ikraftträdandet av nu
gällande kommunallag (SFS 1991 :900) av tidigare Svenska Kommunförbundet
(nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting, SKL).
I framtagandet av arbetsordningen har fullmäktigeberedningen för utvecklingsfrågor utgjort referensgrupp.
Handling
Kansliets skrivelse 2009-01-12 samt förslag till arbetsordning.

Justerandes signa:r.%

~

Utdragsbestyrkande

L

HJO KOMMUN

SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2009-02-04

Sida

Sammanträdesdatum

Ks § 14

20

2009-20

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2009
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
kungörelser om fullmäktigesammanträden, innehållande uppgift om tid och
plats för sammanträde och de ärenden som ska behandlas samt andra kommunala meddelanden 2009 skall införas i Hjo tidning,

(

tillkännagivande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska
införas i Skaraborgs Allehanda, samt

(

anslagstavlan i stadshusets entre är kommunens anslagstavla.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
kungörelser om fullmäktigesammanträden, innehållande uppgift om tid och
plats för sammanträde och de ärenden som ska behandlas samt andra kommunala meddelanden 2009 skall införas i Hjo tidning,
tillkännagivande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska
införas i Skaraborgs Allehanda, samt

(

anslagstavlan i stadshusets entre är kommunens anslagstavla.

c

Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställer varje år den eller de ortstidningar, där annonsering
om sammanträde med fullmäktige ska ske under nästa tjänstgöringsår, och om
annonsering därvid även ska omfatta föredragningslistan för sammanträdet.

Utdragsbestyrkande
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Justering av budgetram för år 2009
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera tilldelade
budgetramar för budgetåret 2009 enligt ekonomienhetens skrivelse 2009-01-21.

(

Anteckning
Pierre Ryden (s), Ingvar Jansson (s), Bertil Ask (s), Claes Hagström (s) och Ida
Hägne (s) samt Christer Haagman (mp) deltar inte i beslutet.

(

Fredrik Bellino (v) noterar till protokollet att denne inte deltar i ärendets avgörande.

Allmänna utskottets beslnt
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att revidera tilldelade budgetramar för budgetåret 2009 enligt ekonomienhetens
skrivelse 2009-01-21.

Anteckning

(

Pierre R yden (s) deltar inte i beslutet.

Föredragande: Ekonomichef Jörgen Hansson, ekonom Lena Persson och ekonom
Stina Lennartson

c

Bakgrund
Tekniska-, omvårdnads- samt barn- och ungdomsutskotten har behandlat ramjusteringarna inom sina respektive ansvarsområden. Utskottens förslag har sammanställts i ekonomienhetens skrivelse 2009-01-21 utarbetat förslag till justering av
budgetram för år 2009.

Justerandes signatur
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Handling
Ekonomienhetens skrivelse 2009-01-2l.
Barn- och utbildnings skrivelse 2009-01-14.
Vård- och omsorgs skrivelse 2008-11-26.
Samhällsutvecklings skrivelse 2009-01-07.

c

(

(

Justerandes signatu
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Informationsärenden
Ordföranden informerar om:
Planering av gemensam turismstrategi i Skaraborg
Ägarfrågan Västtrafik
Dialogmöte med hälso- och sjukvårdsnämnden, bl a diskuterades ambulans situationen
Diskussion om demokratiutvecklingsarbete på nästa ks-sammanträde
Dialog med Vägverket angående hastighetsbegränsning på riksväg 195
Avslutning av kommunchefPia Renmans anställning
Invigning av Miljösamverkan Östra Skaraborgs nya lokaler i Skövde

c

T fkommunchef Alf-Göran Waldenvik informerar om:

(

Beredningsprocess MÖS
Budgetprocessen 2009
Arbetsmarknadsläget dec -08
Arbetsmiljöfrågorna prioriteras
Tore Nolberger (m) informerar om sammanträde med tekniska utskottet.
Pierre Ryden (s) informerar om RÖS.

(

c

Justerandes signatur
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Ks § 17"

Delegationsärenden
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Anställningsbeslut

(

(

December 2008:
Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

3 st
2 st
3 st
5 st

Allmänna ärenden
Datum

Ärende

Delegat

2008-12-19

Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Miljö- och
bygglov 2008-12-19 - 2008-12-31
Beslutsattestanter och ersättare
för Kf och Ks verksamheter
2009-01-01 - 2009-12-31
Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Samhällsutveckling tillväxt 2009-0 l-O l 2009-12-31
Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Samhällsutveckling tillväxt 2009-01-26 2009-12-31
Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Teknisk
service 2009-01-01-2009-12-31
Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Miljö- och
bygglov 2009-01-01- 2009-12-31
Tillägg beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Teknisk
service 2009-01-01 - 2009-12-31

T f kommunchef

2009-01-15

2009-01-22

(
2009-01-26

c
2009-01-29

2009-01-29

2009-01-29

J"te,,,'''' "9"t'1\..?

~ ~.
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Samhällsutveckling

C

Datum

Ärende

Delegat

2008-12-18
2009-01-09
2009-01-14
2009-02-02
2009-02-02

Förköp
Förköp
Förköp
Förköp
Förköp

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande

Vård och omsorg

(

Delegationsbeslut december 2008 enligt SoL, LSS, LoF. LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4500
4700
5100
5200

Bostadsanpassningsbidr, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, bifall
Dagverksamhet, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats i väntan på Säbo
Avgiftsbeslut

6
26
5
l
l

17
4
13

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:

(

c

Datum
2008-05-22
2008-10-06
2008-11-03
2008-11-25
2008-12-19
2008-12-19
2008-12-19
2008-12-19
2008-12-19
2009-01-10
2009-01-19
2009-01-19
. 2009-01-19
2009-01-22
2009-01-27

Ärende

Delegat

Beslut om mottagande av elev i särskola
Beslut om mottagande av elev i särskola
Beslut om mottagande av elev i särskola
Beslut om anpassad studiegång
Beviljande av vårdnadsbidrag
Beviljande av vårdnadsbidrag
Beviljande av vårdnadsbidrag
Beviljande av vårdnadsbidrag
Beviljande av vårdnadsbidrag
Beslut om mottagande av elev i särskola
Beviljande av vårdnadsbidrag
Beviljande av vårdnadsbidrag
Bevilj ande av vårdnadsbidrag
Bevilj ande av vårdnadsbidrag
InackorderingstiIIägg läsåret 08/09

Rektor
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
Assistent
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Delegationsbeslut individ- ochjamiljeomsorgen november 2008:

Att inleda utredning enligt Il kap l § SoL ek
Barn o ungdom öppenvård SoL omprövning
Barn o ungdom öppenvård SoL
Dialogen beviljas
Dialogen beviljas efter omprövning
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Ekonomiskt bistånd återkrav 9 kap 2 § SoL
Faderskapsbekräftelse
Introduktionsersättning beviljas
Kontaktperson/fam avslutas
Kontaktperson/fam beviljas
L VU omplacering § Il
Råd och stöd vuxna
Utr enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utr enl 11 kap 1 § SoL inleds med stöd av 11:2
Utr enl 11 kap l § SoL inleds

(

/

(,

12
l
2
l
l
85
13
12
l
2
l
l
2
l
l
5
l
3

Delegationsbeslut individ- ochjamiljeomsorgen december 2008.'

Att inleda utredning enligt 11 kap l § SoL ek
Dialogen avslutas
Dialogen beviljas
Dom delvis bifall överklagan
Dödsboanmälan inges
Egna medel konto öppnas
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Familjehemplac beviljas SoL 4: l bou
Familjehemplac unga SoL 4: l påbörjas
Forum avslutas
Introduktionsersättning bevilj as
Kontaktperson/fam avslutas
Medgivande enl 6 kap 6 § SoL familjehem
Medgivande kontaktfamilj
Råd och stöd barn/ungdom avslutas
Utr en! 11 kap l § SoL inleds ej
Utr enl Il kap l § SoL inleds

(
"

(

Utdragsbestyrkande
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Utskottens delegationsbeslut
Allmänna utskottets delegationsbeslut §§ 182/08 - 184/08, 1- 3,4 - 6,7 - 9, 1014, 16 -17, 20 - 21,23 - 25, 26 - 28.
Barn- och ungdomsutskottets delegationsbeslut §§ l - 3, 5 - 6, 8 - 9, Il - 15.
Omvårdnadsutskottets delegationsbeslut §§ l - 4, 6 - 10, 14 - 15, 18 - 19.

c

Tekniska utskottets delegationsbeslut §§ l - 3, 4 - 5, 8 - 17.

c

(

c
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Ks § 18

Anmälningsärenden

c

l.

Revisorerna: Stiftelser förvaltade av Hjo kommun Jl008-524).

2.

Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende - Skogshyddans förskola
(2008-430). J

3.

Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende - Förskolan Björkdungen
(2008-554). "

4.

Individ - och familjeomsorgen: Kvartalsrapport ang socialtjänst till Länsstyrelsen Västra Götaland (2008-338). I

5.

Kansliet: Redovisning av partistöd 2009 (2009-23). if

6.

Projektledare Per-GöranYlander: Slutrapport för LONA-projektet "Information Hjoåns dalgång" (2008-180). i

7.

Utredningsgruppen för gemensam familjerättsenhet i Skaraborg: Meddelande
att inrättande aven gemensam familjerättsnämnd inte kommer att verkställas
(2008-44). J

8.

Äldreomsorg/Omsorg för personer med funktionshinder enligt LSS: Kvartalsrapport ang socialtjänst till Länsstyrelsen Västra Götaland (2008-338). /

9.

Vård och OmsorglLSS: Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporterade till Länsstyrelsen Västra Götaland (2008-595). i

(

c
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