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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 - 17.10, ajournering kl 15.45 - 16.05, 16.30 - 16.40

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

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

Anna Johansson (M) för Ewa F Thorstenson (M)
Malin Davidsson (M) för Jaan Kello (M)
Kerstin Strandberg (M) förXarl Johan Froh (M)
Jörgen Fransson (S) för Tina Jensen (S)
Bertil Ask (S) för Annelie Nilsson (S)

Övriga deltagande

Benkt-Eric Lindh (Fp), ej tjänstgörande ersättare
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 40
Stina Lennartsson, ekonom, § 40
Lena Persson, ekonom, § 40
Carl-GustafEliasson, samhällsutvecklingschef, § 40
Anna Larnefeldt, utredningssekreterare, § 40
Marita Malmberg Edsö, vård- och omsorgschef, § 40
Tina Jensen, avgiftshandläggare, § 40
Annica Carter, utredningssekreterare, § 30
Sofia Svanström, arbetstagarrepresentant Kommunal
Britt-Marie Magnusson, arbetstagarrepresentant Lärarnas samverkansråd
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Anders Boman, kanslichef

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Paragrafer

38 - 59

Sekreterare

Ordförande

.....

Justerare

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

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-04-08

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2009-05-22
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Sammanträdesdatum

2009-04-08

Kommunstyrelsen
Ks § 38

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

Utdragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen
Ks § 39

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Ärendena "Motion angående närtrafik i Hjo" och "Revisionens rapport avseende
granskning av hyresavtal för externa parter" utgår.
Ärendena" Årsredovisning 2008 för kollektivtrafiknämnden" , "Information: Måttligans resultat från grundskolan", samt "Fair Trade City" tillkommer.
Dagordningen godkännes i övrigt.

Uldragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen

Ks § 40

Föredragningar
Ekonomichef Jörgen Hansson:
Årsredovisning 2008 för Hjo kommun
Balanskravsutredning med anledning av underskott 2008
Ekonomiuppföljning
Ekonomichef Jörgen Hansson och samhällsutvecklingschef Carl-Gustaf Eliasson
Atgärdsplan avseende kommunens investeringsverksamhet 2009
Ombudgetering av investeringsmedel från 2008 till 2009
Samhällsutvecklingschef Carl-Gustaf Eliasson
Tjänstegarantier inom samhällsutvecklinglteknisk service
Utredningssekreterare Anna Lamefeldt
Skolskjutsreglemente för Hjo kommun
Internationell strategi
Vård- och omsorgschefMarita Malmberg Edsö, utredningssekreterare Annica
Carter och avgiftshandläggare Tina Jensen
Hjo kommuns avgiftstaxa inom vård och omsorg med tillhörande tillämpnmgsanvlsmngar
Nationell IT -strategi inom Vård och omsorg

Utdragsbestyrkande

4
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Sammanträdesdatum

2009-04-08

Kommunstyrelsen

Ks § 41

2009-130

Arsredovisning 2008 för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
fastställa årets resultat, en minskning av det egna kapitalet med 3 275 501,05
kronor (varav 269573,92 kronor avser ökning av renhållningsfonden, samt
779 883,52 kronor avser minskning av VA-fonden),
fastställa balansräkningen omslutande 320377982,12 kronor, samt
i övrigt fastställa Hjo kommuns årsredovisning för 2008.

Anteckning
Pierre Ryden (S) noterar anteckning till dagens protokoll (Bilaga B).

Bokslutsberedningens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Fastställa årets resultat, en minskning av det egna kapitalet med 3 275 501,05
kronor (varav 269573,92 kronor avser ökning av renhållningsfonden, samt
779 883,52 kronor avser minskning av V A-fonden),
Fastställa balansräkningen omslutande 320 377 982,12 kronor, samt
I övrigt fastställa Hjo kommuns årsredovisning för 2008.

Anteckning
Pierre Ryden (S) och Tina Jensen (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2008 för Hjo kommun.

Juster;;ndesignatur

(
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen

forts Ks § 41

2009-l30

Handling

Årsredovisning 2008 för Hjo kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08

Kommunstyrelsen
Ks § 42

2009-130

Arsredovisning 2008 för kollektivtrafiknämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2008 för kollektivtrafiknämnden.
Bakgrund
Kollektivtrafikenheten har upprättat förslag till årsredovisning 2008.
Handling
Årsredovisning 2008 för kollektivtrafiknämnden.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen

Ks § 43

2009-246

Balanskravutredning med anledning av underskott 2008
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till allmänna utskottet för vidare beredning med anledning av den ekonomiska uppföljningen januari - mars
2009.

Boksluts beredningens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
uppkommet underskott 2008 om --4,0 mkr skall i sin helhet återställas under
2009,
uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta förslag till åtgärdsplan för hur återställandet skall ske, samt
åtgärdsplanen skall underställas kommunfullmäktige för beslut den 25 maj
2009.

Anteckning
Pierre Ryden (S) och Tina Jensen (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Av kommunens årsredovisning för 2008 framgår att det redovisade resultatet exklusive realisationsvinster uppgår till-4,0 mkr.
Utifrån bestämmelserna i KL 8 kap 5a § är kommunen skyldig att återställa det
negativa resultatet senast under år 2011. Denna reglering skall dessutom åtföljas
aven åtgärdsplan som skall fastställas av fullmäktige.
Förvaltningen bedömer att det i nuläget mest realistiska alternativet för att återställa 2008 års underskott är att göra detta i sin helhet under år 2009, och föreslår
att fullmäktige formellt fattar ett sådant beslut. Detta mot bakgrund av de mycket
problematiska resultatprognoser som i februari erhållits från SKL för perioden
2010 - 2012. Kommunfullmäktige föreslås även besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta en åtgärdsplan för hur detta återställande skall ske. Härigenom

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen
forts Ks § 43

2009-246

menar förvaltningen att kommunen uppfyllt kommunallagens krav på att snarast
sätta obalansen i fokus och planera för åtgärder så att underskottet återställs.
Handling
F örvaltningens skrivelse 2009-03 -23.
Delges
Allmänna utskottet

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen
Ks § 44

2009-160

Atgärdsplan avseende kommunens investeringsverksamhet 2009
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande
förslag till reviderad investeringsbudget 2009 för Hjo kommun.
Yrkanden
Pierre Ryden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen för att genom en extern oberoende utredning analysera det framtida
elevunderlaget för Fågelås skola i Gate.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå föreliggande
förslag till reviderad investeringsbudget 2009 för Hjo kommun.
Tore Nolberger (M), Eva-Lott Gram (Kd), Lars Newman (Kd) och Britt-Marie
Sjöberg (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Pierre Rydens (S) återremissyrkande mot
att ärendet skall avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för bifall till Pierre Rydens (S) återremissyrkande.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras
idag (Bilaga A).
Fortsatt proposition
I

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen
forts Ks § 44

2009-160

Reservationer
Pierre Ryden (S), Ingvar Jansson (S), Claes Hagström (S), Jörgen Fransson (S)
och Bertil Ask (S) reserverar sig till förmån för Pierre Rydens (S) återremissyrkande.
Christer Haagman (Mp) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande förslag till reviderad investeringsbudget 2009 för Hjo
kommun.

Anteckning
Pierre R yden (s) och Tina Jensen ( s) deltar inte i beslutet.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade § 34/09 att uppdra åt budgetberedningen att inkomma med åtgärdsplan avseende kommunens investeringsverksamhet 2009, innebärande att kommunens totala investeringsbudget ej överskrids.
Uppdraget föranleds främst av att de beräknade ombudgeteringarna från 2008 till
2009 överstiger budgeterade 7,8 mkr och kan huvudsakligen hänföras till redan
påbörjade projekt som är svåra att avbryta. Därtill kommer den förändring av de
nationalekonomiska planeringsförutsättningarna som för Hjo kommun innebär
minskade skatteintäkter på 5,5 mkr och försvårar kommunens möjligheter att infria sina finansiella mål.
Förvaltningen har inkommit med förslag till åtgärdsplan avseende kommunens
investeringsverksamhet 2009.
Handling
Förslag 2009-03-19 till reviderad investeringsplan för den skattefinansierade
verksamheten rev. 2009-03-31.
Förslag 2009-04-02 till reviderad investeringsplan den taxefinansierade verksamheten rev. 2009-03 -31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08

Kommunstyrelsen
Ks § 45

2009-130

Yttrande över revisionsanmärkning för år 2008
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda onsdagen den 15 april, kl 16.00 för
behandling av yttrande över revisionsanmärkning.
Bakgrund
I revisionsberättelsen för 2008 riktar revisorerna en anmärkning till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges ordförande har 2009-04-02 inkommit med skrivelse i vilken
kommunstyrelsen medges (skrivelse 2009-04-02) att i enlighet med KL 5 kap 31 §
inkomma med yttrande över anmärkningen. Yttrandet skall vara kansliet tillhanda
i tillräckligt god tid för att kunna behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde
den 27 april 2009.
Handling
Skrivelse 2009-04-02 från kommunfullmäktiges ordförande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08

Kommunstyrelsen
Ks § 46

2009-213

Ombudgetering av investeringsmedel från 2008 till 2009

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till ombudgeteringar från 2008 till 2009.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förvaltningens förslag till ombudgeteringar från 2008 till 2009.

Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt verksamheternas begäran om
ombudgetering av investeringsmedel från 2008 till 2009.
Totalt har kommunen pågående projekt över årsskiftet 2008/2009 för ett budgeterat belopp om 26,5 mkr. I dessa projekt finns nedlagda kostnader fram till årsskiftet på totalt 9,9 mkr. Av nettoöverskottet på 16,6 mkr önskas 15,2 mkr ombudgeterat till år 2009.

Handling
Ekonomienhetens skrivelse 2009-03-19 samt sammanställningar av de aktuella
investeringsprojekten.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08

Kommunstyrelsen
Ks § 47

2009-178

Skolskjutsreglemente för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag
till nytt skolskjutsreglemente för Hjo kommun.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta föreliggande förslag till nytt skolskjutsreglemente för Hjo kommun.

Föredragande: Utredningssekreterare Anna Lame/eldt
Bakgrund
Enligt lag är kommun skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts till berättigade elever
i grundskolan och särskolan. För barn i förskoleklass finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att svara för skolskjuts men de flesta kommuner har gjort bedömningen att det är skäligt att de rar skolskjuts på samma sätt som elever i grundskolan.
Kommunen ingen skyldighet att anordna transport för gymnasieelever, utan endast
svara för deras resekostnader.
I kommunens skolskjutsreglemente fastslås närmare bestämmelser vad gäller vilka
färdvägslängder, trafikförhållanden, funktionshinder och andra särskilda omständigheter som berättigar till skolskjuts, samt hur skolskjutsen anordnas. En grupp bestående av skolskjutshandläggaren, ekonom, resurschefen, rektorer och utredningssekreterare har gjort en översyn av nuvarande skolskjutsreglemente och föreslagit förändringar och kompletteringar. Det nya förslaget är tydligare när det gäller olika villkor
som berättigar till skolskjuts, vad som kräver särskild ansökan och till vem den ska
ställas, samt hur och av vem beslut om skolskjuts fattas. Det nya reglementet omfattar
även särskolan och gymnasiet.

Handling
Kansliets skrivelse 2009-03-10 samt förslag till skolskjutsreglemente för Hjo kommun.

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

15

Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen
Ks § 48

2008-569

Internationell strategi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till internationell strategi för Hjo kommun, med följande tillägg till förklaringen av strategins mål nr 2:
"Även aktivitet med fokus på andra världsdelar och i samverkan med t.ex. FNprojekt är viktiga."
Tilläggsyrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande lydelse läggs
till förklaringen av strategins mål nr 2:
"Även aktivitet med fokus på andra världsdelar och i samverkan med t.ex. FNprojekt är viktiga. "
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag och finner det bifallet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Haagmans (Mp) tilläggsyrkande och finner det bifallet.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta
föreliggande förslag till internationell strategi för Hjo kommun.

Föredragande:
Utredningssekreterare, Anna Larnefeldt
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog i § 204/07 en ny vision för det internationella arbetet i
Hjo kommun.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen
forts Ks § 48

2008-569

EU-samordnaren tillsatte våren 2008 en internationell arbetsgrupp bestående av
representanter från de olika verksamheterna för att ta fram ett nytt förslag till internationell strategi kopplad till visionen.
Allmänna utskottet beslutade i § 173/08 att utsända förslaget till internationell
strategi på remiss till kommunstyrelsens verksamhetsutskott, skolor, miljö- och
bygglovnämnden, företag och föreningar.
Vik. Eu-samordnaren har sammanställt remissvaren och inkommit med nytt förslag på internationell strategi för Hjo kommun. I det nya förslaget har de avgörande inriktningarna formulerats som tydligare mål, och anpassningar har gjorts för
att lyfta föreningars roll.
Handling
Kansliets skrivelse 2009-03-19 samt förslag till internationell strategi för Hjo
kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen
Ks § 49

2009-207

Förordnanden inom LVU
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
förordna Jaan Kello (M) och Tina Jensen (S) att t o m 2010-12-31 var för sig
besluta om hur vården enligt 11 § l st L VU skall ordnas och var den unge skall
vistas under vårdtiden i brådskande fall med stöd av Il § 3 st L VU,
förordna Jaan Kello (M) och Tina Jensen (S) att t o m 20 10-12-31 var för sig
besluta om att den unge enligt 11 § 2 st L VU får vistas i sitt eget hem under
vårdtiden i brådskande fall med stöd av Il § 3 st L VU,
förordna Jaan Kello (M) och Tina Jensen (S) att t o m 2010-12-31 var för sig
besluta om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § l st L VU i brådskande fall
med stöd av 27 § 2 st L VU,
förordna Jaan Kello (M) och Tina Jensen (S) att t o m 2010-12-31 var för sig
besluta om att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning
i brådskande fall med stöd av 43 § l st L VU, samt
förordna Jaan Kello (M) och Tina Jensen (S) att t o m 2010-12-31 samt IFOchefen att tills vidare var för sig besluta om att begära polishandräckning för
att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av 43§ 2 st
LVD.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
förordna Jaan Kello ( m) och Tina Jensen ( s) att t o m 2010-12-31 var för
sig besluta om hur vården enligt Il § l st L VU skall ordnas och var den
unge skall vistas under vårdtiden i brådskande fall med stöd av Il § 3 st L
VU
förordna Jaan Kello (m) och Tina Jensen (s) att t o m 20 10-12-31 var för
sig besluta om att den unge enligt 11 § 2 st L VU får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden i brådskande fall med stöd av Il § 3 st L VU
förordna Jaan Kello (m) och Tina Jensen (s) att t o m 2010-12-31 var för
sig besluta om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § l st L VU i brådskande fall med stöd av 27 § 2 st LVU
förordna Jaan Kello (m) och Tina J ensen( s) att t o m 2010-12-31 var för
sig besluta om att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning i brådskande fall med stöd av 43 § l st L VU, samt

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen
forts Ks § 49

2009-207

förordna Jaan Kello (m) och Tina Jensen(s) att t o m 2010-12-31 samt
IFO-chefen att tills vidare var för sig besluta om att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av
43§ 2 stLVU
Föredragande:

Tf barn- och utbildningschefJonas Engelbrektsson

Bakgrund
Enligt 6 kap 34 § (5 p) KL får en nämnd inte delegera beslutanderätt i vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Det föreskrivs i socialtjänstlagen 10 kap 4 §
att socialnämnden kan delegera rätten att fatta sådant beslut endast till en särskild
avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden. I Hjo kommun görs
detta idag, genom kommunstyrelsens delegering till Barn- och ungdomsutskottet.
När det gäller brådskande fall och det inte är möjligt att awakta att utskottet
sammankallas får enligt Il § 3 st L VU, 27 § 2 st L VU, 43 § l st L VU samt 43 § 2
st L VU nämndens ordförande fatta beslut. Nämnden har även möjlighet att förordna någon annan ledamot i nämnden att besluta i sådant fall. Ett sådant förordnande får inte - som vid delegation - endast ange att den som innehar viss befattning i nämnden är behörig att fatta ett sådant beslut, utan måste ange en namngiven person.
Handling
Kansliets skrivelse 2009-03-17.
Delges
Jaan Kello
Tina Jensen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08

Kommunstyrelsen
Ks § 50

2009-241

Tillägg till kommunstyrelsens delegeringsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att göra följande tillägg till kommunstyrelsens delgeringsordning:
8.42

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU skall
upphöra
- i brådskande fall

9 § 3 st
LVU

KsBu

Ledamöter som förordnats kompletterande beslutanderätt enligt 6 § LVU

Se 8.40

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Bam- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att göra följande
tillägg till kommunstyrelsens delgeringsordning:
8.42

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU skall
upphöra
- i brådskande fall

9§3st
LVU

KsBu

Ledamöter som förordnats kompletterande beslutanderätt enligt 6 § LVU

Se 8.40

Föredragande: Tfbarn- och utbildningschef Jonas Engelbrektsson
Bakgrund
Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande kan fattas både av socialnämnden och den domstol som prövar frågan om vård med stöd av L VU 9 § 3 st.
Socialtjänstlagen innehåller inte några begränsningar av möjligheten att delegera
rätten att fatta sådana beslut. Socialstyrelsen anser dock att beslutanderätt vid
upphörande av omedelbart omhändertagande inte bör delegeras till annan än dem
som är behöriga att fatta beslut om omhändertagande enligt 6 § L VU, i Hjo kommuns fall Bam- och ungdomsutskottet (enligt delegering), och vid brådskande fall
ledamöter som nämnden förordnat (Jaan Kello (m) och Tina Jensen (s).
Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning fattar bam- och ungdomsutskottet
beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande. Detta bör kompletteras
med beslut i brådskande fall som i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer bör fattas av samma personer fattar beslut om omedelbart omhändertagande i
brådskande fall - d v s ledamöter som förordnats kompletterande beslutanderätt
enligt 6 § L VU.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Samman!rädesda!um

2009-04-08

Kommunstyrelsen
forts Ks § 50

2009-241

Handling
Kansliets skrivelse 2009-03-18.

Delges
KsBu
Jaan Kello
Tina Jensen
Kansliet

U!dragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen
Ks § 51

2008-487

Hjo kommuns avgiftstaxa inom Vård och omsorg med tillhörande tilllämpningsanvisningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till reviderad avgiftstaxa med tillhörande tillämpningsanvisningar att gälla från och med 1
juni 2009.

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till reviderad avgiftstaxa med tillhörande tillämpningsanvisningar att gälla från och med 1 juni 2009.
Föredragande : Avgiftshandläggare Tina Jensen och utredningssekreterare
Annica Carter
Bakgrund
Under 2008 fick förvaltningen i uppdrag att se över avgiftstaxan inom äldreomsorgen. En ny avgiftstaxa presenterades i september 2008 där förvaltningen föreslog ganska stora förändringar i avgiftstaxan. Förslaget återremitterades till förvaltningen § 115/2008. Sedan dess har kommunens avgiftshandläggare gått i pension och en ny avgiftshandläggare introduceras för närvarande i arbetet. På sitt
sammanträde den 23 mars 2009 behandlade omvårdnadsutskottet återigen ärendet.
Utskottets nya förslag till reviderad taxa innebär inga stora förändringar i taxans
uppbyggnad.
Förslaget till ny avgiftstaxa kommer att presenteras för Kommunala Pensionärsrådet 2009-03-26 då de får möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.
Handling
Vård och omsorgs skrivelse 2009-03-30 samt Hjo kommuns avgiftstaxa inom
vård och omsorg med tillhörande tillämpningsanvisningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen
Ks § 52

2009-201

Nationell IT-strategi inom Vård och omsorg

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den nationella IT strategin för vård och omsorg.

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den nationella IT -strategin för vård och omsorg.
Föredragande: utredningssekreterare Annica Carter
Bakgrund
En nationell IT -strategi för vård och omsorg presenterades i mars 2006. Strategin
har tagits fram av bl a företrädare för landsting och kommuner på nationell nivå.
Strategin innehåller flera byggstenar:
•

Vårdinformationen behöver följa patienten.

•

IT-stöden måste vara användarvänliga för personalen.

•

Informationen ska vara lättillgängligför patienterna.

För att detta kunna genomföras krävs att:
•
•
•

Lagar och regler revideras så att de kan ta tillvara teknikens möjligheter.
Gemensam informationsstruktur.
Gemensam teknisk infrastruktur.

Våren 2006 ställde sig Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundet
(SKL) bakom den nationella IT -strategin. Sedan dess har alla landsting/regioner
antagit strategin. SKL tillsatte 2007 ett projekt för att ta fram en kommunal handlingsplan för att få flera kommuner att anta och tillämpa strategin. Hjo kommun
deltar aktivt i arbetet som pågår i Västra Götalandsregionen och i Skaraborgs
kommunalförbund med att tillämpa den nationella IT -strategin.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08

Kommunstyrelsen
forts Ks § 52

2008-201

Handling
Vård och omsorgs skrivelse 2009-02-20 samt Nationell IT -strategi för vård och
omsorg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

24

Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen
Ks § 53

2009-184

Redovisning av inte slutberedda motioner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen
till handlingarna.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att lägga redovisningen till handlingarna.
Bakgrund
Enligt § 31 i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas på kommunstyrelsens
vägnar de motioner som ännu inte slutberetts.
Handling
Kansliets skrivelse 2009-03-17.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen
Ks § 54

2009-226

Tjänstegarantier inom samhällsutveckling/teknisk service
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till
tjänstegarantier .
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt budgetberedningen att inför
budget 2010 se över möjligheten till annan benämning av tjänstegarantierna.

Yrkanden
Tore Nolberger (M) och Lars Newman (Kd) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att:
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till tjänstegarantier,
samt
uppdra åt budgetberedningen att inför budget 2010 se över möjligheten till annan benämning av tjänstegarantierna.

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
godkänna förslag till tjänstegarantier, samt
att ändra namn från tjänstegarantier till service deklarationer.
Föredragande: Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef
Bakgrund
Tekniska utskottet beslutade § 13/09 att noterar diskussionen till protokollet, samt
ger Samhällsutveckling i uppdrag att till utskottets nästa sammanträde presentera
förslag till tjänstegarantier.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen

forts Ks § 54

2009-226

Förvaltningen har inkommit med förslag till tjänstegarantier.
Handling

Kansliets skrivelse 2009-02-27.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen

Ks § 55

2009-283

Ekonomiuppföljning per januari - mars 2009
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
åtgärder med anledning av det prognostiserade utfallet 2009 skall behandlas
inom ramen för ärendet "Balanskravsutredning med anledning av underskott
2008", samt
notera Ekonomiuppföljning per januari - mars 2009, samt övriga handlingar i
ärendet till dagens protokoll.
Bakgrund

Ekonomichefen har upprättat ekonomiuppföljning per januari - mars 2009, i uppföljningen framkommer att det prognostiserade resultatet per 31 december 2009 är
ett underskott om 7,2 mkr.
Omvårdnadsutskottet meddelar i beslut § 44/09 till kommunstyrelsen att volymökningarna inom äldre- och handikappomsorgen kommer att innebära budgetöverskridanden.
Han<lling

Ekonomiuppföljning januari - mars 2009.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen
Ks § 56

Information
Ordföranden, kommunchefen samt utskottsrepresentanter informerar om aktuella
ärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08

Kommunstyrelsen
Ks § 57

2009-323

Fair Trade City
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att med hänvisning till nytt
rättsfall åter utreda möjligheten för Hjo kommun att bli Fairtrade City.

Yrkande
Christer Haagman yrkar att kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till nytt
rättsfall åter uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten för Hjo kommun att bli
Fairtrade City.
Delges
Kommunchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08

Kommunstyrelsen
Ks § 58
Delegeringsbesl ut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegerings beslut.

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

2 st
7 st
O st
4 st

Allmänna ärenden
Datum

Arende

Delegat

2009-03-19

Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Barn- och
utbildning 2009-03-19 - 2009-12-31
Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Samhällsutveckling tillväxt 2009-03-192009-12-31
Yttrande över antagning i hemvärnet
Tecknande av hyres- och serviceavtal avseende kopieringsmaskin

Kommunchef

2009-02-13

2009-03-17
2009-03-17

Kommunchef

Kommunchef
Kanslichef

Samhällsutveckling
Datum

Arende

Delegat

2009-03-11
2009-03-25
2009-04-02

Förköp
Förköp
Förköp

Kommunstyrelsens ordförande
Chef Samhällsutveckling
Chef Samhällsutveckling

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08

Kommunstyrelsen
forts Ks § 58

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2008-12-10

Inackorderingstillägg läsåret 08/09

Assistent

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen mars 2009:
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Barn och ungdom öppenvård SoL
Dialogen beviljas
Egna medel konto öppnas
Ej polisanmälan
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Faderskap sbekräftelse
Familjehem särs kostn ung
Introduktionsersättning bevilj as
Kontaktperson/fam omprövning
Råd och stöd barn/ungdom avslutas
Råd och stöd vuxna
Utr enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utr enl 11 kap 1 § inleds med stöd av 11:2
Utr enl11 kap 1 § SoL inleds

12
1

4
1
1
109
11
11

1
2
2

2
2
1

19
2

10

Vård och omsorg
Delegationsbeslut mars 2009 enligt SoL, LSS, LoF. LoRF och BAB:
3500
3501
4000
4300
4700
5000
5100
5200
6000
6100
6601

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Bostadsanpassningsbidrag, delavslag
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Dagverksamhet, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats i väntan på Säbo
Personlig ass, 9 § 2 LSS, bifall
Ledsagarservice, 9 § 3 LSS, bifall
Boende vuxna, särsk.serv, delavslag
Avgiftsbeslut
Utdrags bestyrkande

4
1
37
4
3
2
20
2
1
1
1
34

31
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen

forts Ks § 58

Utskottens delegationsbeslut
Allmänna utskottets delegationsbeslut §§ 50 - 51, 53 - 56, 57 - 59, 62, 66 - 68.
Barn- och ungdomsutskottets delegationsbeslut §§ 28 - 31, 35 - 39.
Omvårdnadsutskottets delegationsbeslut §§ 37 - 40,43 - 49.
Tekniska utskottets delegationsbeslut §§ 18 - 20,22,24 - 26.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-08
Kommunstyrelsen

Ks § 59

Anmäl ni ngsärenden
1. Migrationsverket: 2009 års första informations- och prognosbrev om asyl- och
fl yktingmottagande.
2. Vård och omsorg: Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(2008-595).

Justerandes signatur

'

Utdrags bestyrkande

HJO KOMMUN

Bilaga A

KOMMUNSTYRELSEN
Närvaro- och voterings lista den 8 april 2009

Votering avseende
Närvarande

Namn

§ 44 i protokollet
Ja

Nej

1.

LEDAMÖTER
Catrin Hulmarker, ordf

m

1

1

2.

Tore Nolberger

m

1

1

3.

Ewa F Thorstensson

m

4.

Jaan Kello

m

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 Ryden, 2:e vice ordf

s

1

11.

Tina Jensen

s

-

12.

Ingvar Jansson

s

1

13

Annelie Nilsson

s

-

14.

Claes Hagström

s

1

1

15.

Christer Haagman

mp

1

1

16.

ERSÄTTARE
Rune Larsson

m

17.

Anna Johansson

m

1

1

18.

Malin Davidsson

m

1

1

19.

Kerstin Strandberg

m

1

1

20.

Benkt-Eric Lindh

fp

N

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

s

28.

Roger Krona

s

29.

Bertil Ask

s

30.

Fredrik Bellino

v

ANTAL

1

1

kd

1

1

1

1

15

9

6

Avstår

Votering avseende
i protokollet

§

Ja

Nej

Avstår

Bilaga B.

~:.al Socialdemokraterna
~')

Hjo

Protokollsanteckning till bokslut 2008 gällande årsredovisningen.
Vi socialdemokrater är inte till freds huruvida redovisningen av den ekonomiska
rapporteringen sköttes vid omvårdnadsutskottets sammanträde 2009-02-23.
Vi ställer oss frågande vart fanns det politiska ansvaret vid ordförandeklubban. Mötet borde
avbrytas för att få föredragande ekonom att förklara sig i det utlåtande som fick sledamöterna att reagera. Det är möjligt att ekonomen inte förstod effekten av det som
framfördes.
Händelseförloppet dokumenterades och de lämnade in en protokollsanteckning med grund
för att inte delta i beslutet av verksamhetsberättelsen 2008.
Samtliga s-ledamöter avstod från att delta i beslutet.

Hjo 2009-04-08

-S-ledamöterna i kommunstyrelsen

