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HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2009-03-11

Sammanträdesdatum

I

Plats och tid

Stadshuset, kl13.IS - IS.30, IS.SO - 16.S0, 16.SS - 17.30

Deltagande

Beslutande

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Jaan Kello (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Petter Jönsson (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Lars Newman (Kd)
Pierre Ryden (S)
Ingvar Jansson (S)
Christer Haagman (Mp)

Anna Johansson (M)
Charlotte Karlsson (S)
Bertil Ask (S)
Benkt-Eric Lindh (Fp)

Övriga deltagande

Kerstin Strandberg (M), ej ljänstgörande ersättare
Fredrik Bellino (V), ej ljänstgörande ersältare
Sonja Lejmark, MiljöchefMÖS, § 21
Björn Bröne (Fp), ordförande miljö- och bygglovnämnden, § 21
Kjell-Arne Green (S), vice ordförande miljö- och bygg1ovnämnden, § 21
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 21
Ann-Charlotte Josefsson, budget- och redovisningsansvarig, § 21
Birgitta Swenson (8), ordförande revisionen, § 21
Anne-Marie Fredriksson (M), revisor, § 21
Leif Lundgren (Fp), revisor, § 21
Reine Blanck (S), revisor, § 21
Jonas Enge1brektsson, IFO-chef, § 21
Marita Malmberg Edsö, värd- och omsorgschef, § 21
Paula Teileri, enhetscheflSS, § 21
Per-OlofWestlin, VD Hjo Stadshus AB, § 21
Alf-Göran Waldenvik, t fkommunchef

Anders Boman, sekreterare
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SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL

HJO KOMMUN

SammanträdesdabJm

Kommunstyrelsen

2009-03-11

Ks § 19

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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HJO KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdalum

2009-03-11

Ks § 20

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till dagordning.

Justerandes signatur

Sida

Utdragsbestyrkande
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SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammantrådesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-11

Ks § 21

Föredragningar
Sonja Lejmark, MiljöchejMÖS:

Samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet
Jörgen Hansson, ekonomichej och Ann-Charlotte Josejsson, budget- och redovisningsansvarig:

Preliminärt bokslut 2009
Jörgen Hansson, ekonomichef

Plan för budget och budgetuppföljning
Uppdrag med anledning av minskade skatteintäkter 2009
Ekonomiuppföljning
Jonas Engelbrektsson, fFG-chef

Sekretessärende
Överlämnade av gåva från Hersonnissos, Kreta
Marita Malmberg Edsö, vård- och omsorgschej och Paula Teileri, enhetschej
LSS:

Lex Sarah anmälningar
Marita Malmberg Edsö, vård- och omsorgschef

Hjo kommuns remissvar till LSS-kommittens betänkande
Tjänstegarantier inom Vård och omsorg
Per-Oloj Westlin, VD Hjo Stadshus AB:

Revers Hjo Stadshus AB

Justerandes signat

Utdragsbestyrkande

Sida
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2008-349

Motion angående ändring av socialbidragsnormen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
avslå motionen, samt
anse motionen besvarad.

Yrkande
Pierre R yden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå barn- och ungdomsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer barn- och ungdomsutskottets förslag mot Pierre R ydens (S)
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och
ungdomsutskottets förslag.

Reservationer
Pierre Ryden (S), Ingvar Jansson (S), Charlotte Karlsson (S), Bertil Ask (S) och
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Föredragande: fFO chef Jonas Engelbrektsson

Utdragsbestyrkande

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2009-03-11

Sida

Sammanträdesdatum

forts Ks § 22
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2008-349

Bakgrund
Fredrik BeIlino (v) har i motion till fullmäktige begärt att kommunens riktlinjer
för socialbidrag ändras i den del som avser i vilken utsträckning hemmavarande
barns inkomster skall beaktas vid beräkning av rätten till bistånd (försörjningsstöd).
.
Hjo kommun tillämpar redan principen enligt SoL 4 kap l a § att hemmavarande
barn eller skolungdoms inkomster av eget arbete ej räknas med i underlaget om
inte inkomsterna överstiger ett halvt basbelopp vilket innebär att den del som
överstiger ett halvt basbelopp skall beaktas som hushållets inkomst.
Kommunen har inte rätt att utforma egna riktlinjer som är att betrakta som begränsande för den enskildes rätt till bistånd. Däremot står det kommunen fritt att
tillämpa en mer generös hållning där inget inkomsttak anges, vilket kan leda till
ökade kostnader för försörjningsstöd som inte kommunen kompenserats för eller
finansierat särskilt. Nuvarande regel innebär dock att ungdomars inkomster i de
flesta fall i sin helhet undantas vid beräkning aven familjs ekonomiska bistånd.
Förvaltningen har inkommit med förslag till beslut i ärendet.
Handling
Fredrik Bellinos motion 2008-05-21.
IFO-chefens skrivelse 2009-01-08.

Justerandes signatu

Utdragsbestyrkande
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2009-49

Sekretessärende
Ärendet är hemligstämplat enligt Sekretesslagen 7 kap 4 §

Justerandes sign t r
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2009-154

Plan för budget och budgetuppföljning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ersätta kapitel 6 i "Hjo
kommuns styrsystem för verksamhetsplanering och budget (Kf § 143/07) med bifogad "Plan för budget och budgetuppföljning" .

Yrkanden
Pierre Ryden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag med förändring att delårsbokslut skall upprättas efter den 30 juni
och inte efter den 31 augusti.
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

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

Reservationer
Pierre Ryden (S), Ingvar Jansson (S), Charlotte Karlsson (S) och Bertil Ask (S)
reserverar sig mot beslutet.

Anteckning
Fredrik Bellino (V) noterar till dagens protokoll att denne stödjer Pierre Rydens
(S) yrkande.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att ersätta kapitel 6 i "Hjo kommuns styrsystem för verksamhetsplanering och
budget (Kf § 143) med bifogad "Plan för budget och budgetuppföljning".

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2009-03-11
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2009-154

Föredragande: ekonomichef, Jörgen Hansson
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde 2007-04-23 Hjo kommuns styrsystem för verksamhetsplanering och budget (Kf § 143). Styrsystemet utarbetades i samband med
beslutet om kommunens nya organisation. Uppföljningar och utvärderingar av
organisationsförändringen visar på behov av revidering av detta dokument.
De ekonomiska förutsättningarna för kommunsektom har, som en följd av den
finansiella oron och försämringar av konjunkturen, hamnat i ett allvarligt läge. I
avvaktan på en mer omfattande omarbetning av styrsystemet föreslås initialt ett
antal förändringar i budget- och uppföljningsprocesserna.

De förändringar som föreslås är följande:
- Kommunfullmäktige fastställer budgetramar för politikerområden.
- Tydligt ekonomiskt ansvar.
- Plan för budget och budgetuppföljning.
Förvaltningen har inkommit med förslag till "Plan för budget och budgetuppföljning".
Handling
Förvaltningens förslag 2009-02-17 till "Plan för budget och budgetuppföljning" .

Utdragsbestyrkande
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2008-144

Samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
teckna avtal med Skövde kommun om samverkan om tillsyn och kontroll
inom miljö- och hälso skyddsområdet,
godkänna föreliggande förslag till avtal, samt
i uppföljning 2009 skall beräknad avvikelse mot budget 2009 finansieras med
medel från ID 2113 (Ks utvecklingsanslag).

Yrkanden
Pierre Ryden (S) och Petter Jönsson (Fp) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå allmänna
utskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Christer Haagmans (Mp) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna
utskottets förslag.

Reservation
Christer Haagman (Mp) noterar följande reservation till dagens protokoll:

o

"Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut att föreslå fullmäktige besluta
om avveckling av det lokala miljökontoret. Beslutsunderlaget är felaktigt och underskattar personalbehovet med minst 25 %. Påståendet att "Dessutom kommer
kommunens nettokostnader för verksamheten med stor sannolikhet att minska"
saknar grund."

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
teckna avtal med Skövde kommun om samverkan om tillsyn och kontroll
inom miljö- och hälsoskyddsområdet,
godkänna föreliggande förslag till avtal, samt
i uppföljning 2009 skall beräknad avvikelse mot budget 2009 finansieras med
medel från ID 2113 (Ks utvecklingsanslag).

Yrkande
Pierre Ryden (s), Catrin Hulmarker (m), Tore Nolberger (m), Eva-Lott Gram (kd)
och Petter Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Föredragande: Kanslichef, Anders Boman
Bakgrund
Kommunchefen fick under 2007 i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
samverkan omkring myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddet.
Kommunfullmäktige beslutade § 58/08 att:
Hjo kommun avser samverka med andra kommuner inom miljö- och hälsoskyddet,
Hjo kommun avser att medverka i en gemensam nämnd för myndighetsuppgiften,
Hjo kommun avser att ställa sig bakom en gemensam taxekonstruktion, samt
Ge kommunchefen i uppdrag att påbörja diskussioner med Skövde, Falköping
och Tibro kommuner kring förutsättningarna för samarbetet.

Utdragsbestyrkande
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2008-144

Handling
Kansliets skrivelse 2009-02-19.
Avtalsförslag 2009-02-10: Samarbete om tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Skövde kommuns skrivelse 2008-07-23.
Miljö- och bygglovnämndens § 25/09.

Utdragsbestyrkande
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2008-476

Kommunstyrelsens delegeringsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till reviderad delegeringsordning
för kommunstyrelsen.

Yrkanden
Pierre Ryden (S) yrkar att ärendet återremitteras till allmänna utskottet för att undersöka möjligheten att tvärpolitiskt förankra förlaget till delegeringsordning för
kommunstyrelsen.
Tore Nolberger (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer först Pierre Rydens (S) yrkande om återremiss mot att ärendet
skall avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följ ande voteringsordning godkännes:
Ja-röst för att ärendet skall avgöras idag.
Nej-röst för bifall till Pierre Rydens (S) återremissyrkande.

Voteringsresultat
Med lOja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med allmänna utskottets förslag (Bilaga A).

Fortsatt proposition
Ordförande ställer därefter allmänna utskottets förslag under proposition och finner det bifallet.

Utdragsbestyrkande
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2008-476

Reservationer
Pierre Ryden (S), Ingvar Jansson (S), Charlotte Karlsson (S), Bertil Ask (S) och
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Anteckning
Fredrik Bellino (V) noterar till dagens protokoll att denne ställer sig bakom Pierre
Rydens (S) återremissyrkande.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa förslaget till
reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen.

Föredragande: kanslichef, Anders Boman
Bakgrund
Förvaltningen har genomfört en översyn av kommunstyrelsens delegeringsordning. Gällande delegeringsordning fastställdes av kommunstyrelsen i samband
med övergången till ny politisk organisation och bestod av de tidigare nämndernas
delegeringsordningar med smärre förändringar. I och med den nu genomförda
översynen har delegeringsordningen genomlysts i grunden och det utarbetade förslaget är bättre anpassat till den nya samlade organisationens förutsättningar.

Handling
Kansliets skrivelse 2009-02-18 samt förslag till reviderad delegationsordning.

Delges
Kommunchef
Verksamhetsdrivande chefer
Stabschefer
Kansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2006-102

Motion om miljöpolicyangående drivmedel för kommunens verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
avskriva ärendet, samt
anse motionen besvarad.

Yrkande
Pierre Ryden (8) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå allmänna utskottets
förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Pierre Rydens (8) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets
förslag.

Reservationer
Pierre Ryden (8), Ingvar Jansson (8), Charlotte Karlsson (8), Bertil Ask (8) och
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Anteckning
Fredrik Bellino (V) noterar till dagens protokoll att denne ställer sig bakom Pierre
Rydens (8) avslagsyrkande.

Justerandes signal r

Sida

Utdragsbestyrkande
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2006-102

forts Ks § 27
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
avskriva ärendet, samt
anse motionen besvarad.

Reservation
Pierre R yden ( s) och Tina Jensen (s) reserverar sig mot beslutet.

Yrkande
Pierre Ryden (s) och Tina Jensen (s) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Bakgrund
Socialdemokraterna har 2006-05-14 inkommit med motion om miljöpolicy angående drivmedel för kommunens verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade § 48/06 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Arbetsutskottet beslutade § 99/06 att överlämna motionen till kommunchefen för
beredande handläggning.
Förvaltningen har inkommit med förslag till motions svar.
Handling
Socialdemokraternas motion 2006-05-14.
Kommunalrådets motionssvar 2009-02-13.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 28

Revers Hjo Stadshus AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
godkänna att Hjo Stadshus AB tar upp ett nytt lån på marknaden på 40 miljoner för att kunna amortera befintlig revers skuld till Hjo kommun,
att kommunal borgen beviljas på 40 miljoner kronor, samt
att punkten om reversskuld i ägardirektivet till de kommunala bolagen som
beslutades i kommunfullmäktige § 16/07 tas bort.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
godkänna att Hjo Stadshus AB tar upp ett nytt lån på marknaden på 40 miljoner för att kunna amortera befintlig revers skuld till Hjo kommun,
att kommunalborgen beviljas på 40 miljoner kronor
att punkten om reversskuld i ägardirektivet till de kommunala bolagen som
beslutades i kommunfullmäktige § 16/07 tas bort.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 50/05 att Hjo Stadshus AB (fd AB Hjo Bostäder) fick i uppdrag att köpa Hjo energi AB:s aktier för 40 miljoner, vilket verkställdes 2008-12-30. Som vederlag lämnades en revers från Hjo Stadshus AB till
Hjo kommun på 40 miljoner kronor. Räntan fastställdes till 2,5 % under en treårsperiod (Kf § 70/05), eftersom koncernen tog på sig kommunens finansieringsansvar för utbyggnaden av bredband på landsbygden "de vita fläckarna"
Hjo Stadshus AB har inkommit med begäran om kommunalborgen.
Handling
Hjo Stadshus AB:s begäran om kommunalborgen 2009-02-25.

Justerandes signat r ,

Utdragsbestyrkande
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Ks § 29

Hjo kommuns remissvar på LSS-kommittens betänkande Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008-77)
Kommuustyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till remissvar på
LSS-kommittens betänkande "Möjlighet att leva som andra".

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förvaltningens förslag till remissvar på LSS-kommittens betänkande "Möjlighet att leva
som andra".
Bakgrund
Den av regeringen tillsatta LSS-kommitten har lämnat sitt slutbetänkande "Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service för personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Hjo kommun är inte en av de utsedda remissinstanserna. Sveriges kommuner och landsting har dock lämnat ett underlag att utgå
ifrån då man regionalt och lokalt tar initiativ till att lämna sina synpunkter på betänkandet. Skaraborgs Kommunalförbund har tillsatt en arbetsgrupp bestående av
avdelningschefer och ekonomer från ett antal Skaraborgskommuner som utarbetat
ett underlag till remissvar. Underlaget har varit utgångspunkt för Hjo kommuns
remIssvar.
Handling
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2009-02-16 samt Hjo kommuns remissvar på
LSS-kommittens betänkande Möjlighet att leva som andra.
Delges
Vård- och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 30

Anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap 2 § (Lex Sarah) eller enligt 24 a §, LSS.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna vidtagna åtgärder i samband med Lex
Sarah anmälan mottagen 2009-01-20.
Jäv

Charlotte Karlsson (S) och Benkt-Eric Lindh (Fp) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv.

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna vidtagna
åtgärder i samband med Lex Sarah anmälan mottagen 2009-01-20.
Föredragande: Paula Teileri, enhetschef LSS
Handling
Enhetschefens skrivelse "Anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap 2 § (Lex Sarah)
eller enligt 24 a §, LSS."
Anmälan om allvarliga missförhållanden samt Utredning om allvarliga missförhållanden, 2009-02-10 (Handlingarna är belagda med sekretess enligt 7 kap 4 §
SekrL)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 31

Anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap 2 § (Lex Sarah) eller enligt 24 a §, LSS.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna vidtagna åtgärder i samband med Lex
Sarah anmälan mottagen 2009-02-05.
Jäv

Charlotte Karlsson (S) och Benkt-Eric Lindh (Fp) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv.

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna vidtagna
åtgärder i samband med Lex Sarah anmälan mottagen 2009-02-05.

Föredragande: Paula Teileri, enhetschef LSS
Handling
Enhetschefens skrivelse" Anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap 2 § (Lex Sarah) eller enligt 24 a §, LSS."
Anmälan om allvarliga missförhållanden, samt Utredning om allvarliga missförhållanden, 2009-02-10. Handlingarna är belagda med sekretess enligt 7 kap 4 §
SekrL

Utdragsbestyrkande
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Remiss: Tillsyn enligt 26 § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade; LSS
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger omvårdnadsutskottet i uppdrag att besvara remissen.
Bakgrund

Länsstyrelsen har beslutat att inleda in tillsyn inom LSS-verksamheten. Kommunen har redan inkommit med samtlig dokumentation i ärendet. Dessutom begär
Länsstyrelsen en redogörelse från kommunstyrelsen innehållande en beskrivning
av organisationen vid den aktuella verksamheten och de ställningstaganden som
ligger till grund för organisationen, i förhållande till lagstiftningens krav. Kommunstyrelsen kan i övrigt ge den information som kommunstyrelsen finner adekvat i ärendet.
Handling

Vård- och omsorgschefens skrivelse 2009-03-04.
Delges

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Utdragsbestyrkande
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Tjänstegarantier inom Vård och Omsorg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till tjänstegarantier inom Vård och Omsorg.

Omvårdnadsutskottets beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till tj änstegarantier inom Vård och Omsorg.
Bakgrund
Enligt "Hjo kommuns styrsystem för verksamhetsplanering och budget" från 2007
är syftet med tjänstegarantier i Hjo kommun att offentligt deklarera vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens tjänster. Det nya förslaget till tjänstegarantier för Vård och Omsorg består dels av tidigare antagna tjänstegarantier som nu
revideras och helt nya tjänstegarantier. Omvårdnadsnämnden fastställde redan
2006 tjänstegarantier för Särskilt boende, Socialpsykiatrin och Personlig assistans.
Dessa har nu reviderats och kompletterats med tjänstegarantier för Hemvården
och LSS (Daglig verksamhet, Kortebo och Service/gruppboenden). I och med att
kommunen sedan november 2008 har ett system för synpunktshantering kan brukarna enkelt lämna synpunkter då man anser att verksamheten inte lever upp till
tjänstegarantierna. Efterlevnaden av tidigare antagna tjänstegarantier har följts upp
i internkontrollplanen för 2007 och 2008.
Handling
Vård- och omsorgschefens skrivelser 2009-01-19 och 2009-01-05.
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Uppdrag med anledning av minskade skatteintäkter 2009
Kommunstyrelsens beslut
,
Kommunstyrelsen beslutar att:
uppdra åt förvaltningen att inkomma med förslag till åtgärdsplan avseende
kommunens löpande verksamhet 2009 innebärande att kommunens resultatrnåI uppnås,
uppdra åt budgetberedningen att inkomma med förslag till åtgärdsplan avseende kommunens investeringsverksamhet 2009 innebärande att kommunens
totala investeringsbudget ej överskrids, samt
förslagen skall redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 maj.

Yrkanden
Pierre Ryden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå allmänna utskottets
förslag.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att förslaget till åtgärdsplan för den löpande verksamheten skall utgå från ett reviderat resultatmål
om +3,3 mkr.
Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag.

Reservationer
Pierre Ryden (S), Ingvar Jansson (S), Charlotte Karlsson (S) och Bertil Ask (S)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga B).

Justerandes signatur
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Christer Haagman (Mp) noterar följande reservation till dagens protokoll:
"Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en åtgärdsplan,
där en beräknad intäktsminskning på 5,5 miljoner under 2009 ska mötas, samtidigt som förutsättningen är att målet på 8 miljoner i vinstresultat står kvar. Det
innebär orealistiska krav på smärtsamma neddragningar av verksamheten som riskerar att fördjupa den ekonomiska krisen. Mitt förslag på att skriva ned resultatet i
årets budget till 3,3 miljoner (vilket motsvarar förra årets förlust) avvisades. Inte
heller något av mina nio olika förslag till åtgärder, som kan beslutas nu, accepterades av majoriteten."

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
uppdra åt förvaltningen att inkomma med förslag till åtgärdsplan avseende
kommunens löpande verksamhet 2009 innebärande att kommunens resultatmål uppnås,
uppdra åt budgetberedningen att inkomma med förslag till åtgärdsplan avseende kommunens investeringsverksamhet 2009 innebärande att kommunens
totala investeringsbudget ej överskrids, samt
förslagen skall redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 maj.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
uppdra åt förvaltningen att inkomma med förslag till åtgärdsplan avseende
kommunens löpande verksamhet 2009 innebärande att kommunens resultatmål uppnås,
uppdra åt budgetberedningen att inkomma med förslag till åtgärdsplan avseende kommunens investeringsverksamhet 2009 innebärande att kommunens
totala investeringsbudget ej överskrids, samt
förslagen skall redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 maj.

Justerandes signatu
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Bakgrund

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har reviderat ner de beräknade skatteintäkterna för landets kommuner. Detta mot bakgrund av den internationella lågkonjunktur som alltmer påverkar de nationalekonomiska planeringsförutsättningarna.
För Hjo kommun uppgår denna revidering till cirka -5,5 mkr jämfört med budget
2009.
Denna förändring innebär b1.a. att Hjo kommuns finansiella mål om ett överskott
om 8 mkr inte kan uppnås utan att åtgärder vidtas i den löpande verksamheten.
Eftersom kommunens övriga finansiella mål intimt hänger samman med resultatmålet medför en negativ avvikelse i den löpande verksamheten konsekvenser för
kommunens långsiktiga ekonomiska ställning.
Ekonomienheten har inkommit med skrivelse med förslag till uppdrag med anledning av minskade skatteintäkter 2009.
Handling

Ekonomienhetens skrivelser 2009-03-04 och 2009-03-05.
Delges

Ekonomichefen
Kommunchefen
Budgetberedningen

Justerandes signatur
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Informationsärenden
Ordföranden informerar om:
Infrastrukturmöte angående nya hastighetsbegränsningar.
Möte med IDC och näringslivet angående kompetensutveckling inom industrin.
Möte med arbetsförmedlingen i Skövde angående anställningssituationen i
närområdet.
T fkommunchef Alf-Göran Waldenvik informerar om:
Skolledarträff Lundsbrunn.
Hantering av den ekonomiska situationen i chefsgruppen och ledarforum.
Earth Hour 28/3, kl 20.30 - 21.30.
Leva o Bo 9-10 oktober
Vård- och omsorgschefMarita Malmberg Edsö har begärt om uppsägning
från sin tjänst.
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Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Anställningsbeslut
Januari 2009:
Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

6 st
5 st
O st
13 st

Februari 2009:
Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

3 st
7 st
O st
4 st

Allmänna ärenden
Datum

Arende

Delegat

2009-02-09

Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Barn- och
utbildning 2009-01-01- 2009-12-31
Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Barn- och
utbildning 2009-02-09 - 2009-12-31
Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Samhällsutveckling tillväxt 2009-02-13 2009-12-31
Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Vård- och
omsorg 2009-02-10 -2009-12-31
Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Teknisk
Service 2009-03-04 - 2009-12-31

T fkommunchef

2009-02-09

2009-02-13

2009-02-10

2009-03-05

Justerandes signatur
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Samhällsutveckling
Datum

Ärende

Delegat

2009-02-23
2009-02-26
2009-03-03
2009-03-06

Förköp
Förköp
Förköp
Förköp

Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens

Vård och omsorg
Delegationsbeslut januari 2009 enligt SoL, LSS, LoF. LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4400
4500
4700
5100
5200
5500
6200
6400
6800

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, servicetjänst
Trygghetslarm, bifall
Dagverksamhet, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats i väntan på Säbo
Ledsagarservice, SoL, bifall
Kontaktperson, 9 § 4 LSS, bifall
Korttidsvistelse, 9 § 6 LSS, bifall
LS S - Korttidstillsyn
Avgiftsbeslut

l
23
2
l
l
2
15
5
l
l
2
l
261

Delegationsbeslut februari 2009 enligt SoL, LSS, LoF. LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4302
4500
4700
5100
5500
5902
6000
6200

Justerandes signatur

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Särskilt boende, avslag
Trygghetslarm, bifall
Dagverksamhet, bifall
Korttidsplats, bifall
Ledsagarservice, SoL, bifall
Avgiftsjämkning, avslag
Personlig ass, 9 § 2 LSS, bifall
Kontaktperson, 9 § 4 LSS, bifall
Avgiftsbeslut

Uldragsbestyrkande
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Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Ärende

Delegat

2009-02-18
2009-02-18

Beviljande av vårdnadsbidrag
Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef
BU-chef

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgenfebruari 2009:
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Avtal boende godkännes
Avtal umgänge godkännes
Dialogen avslutas
Dialogen beviljas
Dom, ej bifall överklagan
Dödsboanmälan inges
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd förskott förmån
Ekonomiskt bistånd insats bevilj as
Ekonomiskt bistånd återkrav 9 kap 2 § SoL
Faderskapsutredning nedlägges
Institutionsvård unga SoL 4: 1 påbörjas
Institutionsvård placering vuxna SoL
Introduktionsersättning beviljas
Kontaktperson/fam omprövning
Kontaktperson/fam umgänge
Råd och stöd barn/ungdom
Utr enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utr enl 11 kap 1 § SoL avslutas utan åtgärd
Utr enl 11 kap 1 § SoL inleds
Utse utredare enligt 6 kap 19 § 2 st FB
Vuxna öppenvård SoL

Utdragsbestyrkande
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8
1
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1
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1
2
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Utskottens delegationsbeslut
Allmänna utskottets delegationsbeslut §§ 29 - 30,32,34,36,38 - 41,43 - 49.
Barn- och ungdomsutskottets delegationsbeslut §§ 16 - 22, 24 - 27.
Omvårdnadsutskottets delegationsbeslut §§ 20 - 26,30 - 36.
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Anmälningsärenden
1. Länsstyrelsen Västra Götaland: Beslut 2009-02-20 att avsluta ärendet ang tillsyn av äldreomsorgen i Hjo enl 13 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL - Sigghusbergs äldreboende (2008-589).
2. Justitiekanslern: Beslut 2008-12-02 att inte vidta någon åtgärd med anledning
avanmälan om att Hjo kommun har försökt inskränka yttrande- och meddelarfriheten m m (2008-333) .
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KOM MUNSTYRELSEN
Närvaro- och voteringslista den 11 mars 2009

Votering avseende
När- I § 26 i protokollet
varande Ja
Nej Avstår

Namn

1.

LEDAMÖTER
Catrin Hulmarker, ordf

m

1

1

2.

Tore Nolberger

m

1

1

3.

Ewa F Thorstensson

m

1

1

4.

Jaan Kello

m

1

1

5.

Karl Johan Froh

m

-

6.

Britt-Marie Sjöberg

c

1

1

7.

Petter Jönsson, 1:e vice ordf

fp

1

1

8.

Eva-Lott Gram

kd

1

1

9.

Lars Newman

kd

1

1

10

Pierre Rydem, 2:e vice ordf

s

1

11.

Tina Jensen

s

-

12.

Ingvar Jansson

s

1

13

Annelie Nilsson

s

-

14.

Claes Hagström

s

-

15.

Christer Haagman

mp

1

16.

ERSÄTTARE
Rune Larsson

m

17.

Anna Johansson för nr 5

m

18.

Malin Davidsson

m

19.

Kerstin Strandberg

m

n

20.

Benkt-Eric Lindh för nr 14

fp

1

21.

Kerstin Lindell

fp

22.

Gert Franzen

c

23.

Lars-Erik SondelI

c

24.

Rutger Gram

25.

Ida Hägne

s

26.

Jörgen Fransson

s

27.

Charlotte Karlsson för nr 11

s

28.

Roger Krona

s

29.

Bertil Ask för nr 13

30.

Fredrik Bellino

1--"//'

'2.

1

1

1

1

kd

1

1

s

1.

1

v

n
15

ANTAL

~

1

1

10

5

Votering avseende
i protokollet

I§

Ja

Nej

Avstår

Bilaga B.

Protokollsanteckning KS med anledning av minskade skatteintäkter

2009

Ärende "uppdrag med anledning av minskade skatteintäkter 2009" har vid extra ksauberedning 2009-03-04 inte givits socialdemokraternas ledamöter tillfälle att vid fysisk
närvaro vara närvarande och påverka utfallet av beslutet.
Vi har även tidigare framfört att inför verksamhetsåret 2010 är det viktigt att Kommunen är i
ekonomisk balans med anledning av prognosutvecklingen.
Det andra stycket kommer att innebära att äventyrliga investeringar avvaktas en tid eller
genomförs trots det som sker när det gäller prognosutvecklingen samt framtida
befolkningsutvecklingen.
Det tredje stycket säger allt. Vi ser inte att det är möjligt att de förslag som kommer 6 maj
kommer att ge ett års effekt utifrån de föreslagna åtgärderna.
Givetvis anser vi att det är bra att involvera all personal i uppdraget men det borde gjorts
tidigare och rutiner för detta bör finnas kontinuerligt över verksamhetsåret.
Vi anser att de föreslagna åtgärderna inte är tillräckliga med anledning av den finansiella kris
Hjo Kommun befinner sig i. De negativa ekonomiska prognoserna framfördes i fullmäktige
när budgeten inför 2009 togs.
Hjo 2009-03-11

~/~
Ingvar Jansson (s)

