Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

2009-05-06
Kommuustyrelsen
PI,iso,htid

Stadshuset, kIl3.15 -18.00, ajournering kl 14.40 -15.00

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M)
Ewa F Tborstenson (M)
Jaan Kello (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Petter Jönsson (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Lars Newman (Kd)
Ingvar Jansson (S)
Annelie Nilsson (S)
Claes Hagström (S), §§ 64-66
Cbrister Haagman (Mp)

Kerstin Strandberg (M) för Karl-Johan Froh
(M), §§ 64-83
Jörgen Fransson (S) för Pierre Ryden (S)
Bertil Ask (S) för Tina Jensen (S), §§ 64-83
Benkt-Eric Lindh (Fp) för Claes Hagström
(S), §§ 67-89

övriga deltagande

Benkt-Eric Lindb (Fp), ej tjänstgörande ersättare, §§ 64-66
Per-Åke Johansson, miljöstrateg, § 66
Carl-Gustaf Eliasson, sarnhällsutvecklingschef, § 66
Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt, § 66
Marita Malmberg Edsö, vård- och omsorgschef, § 66
Åke Malmeling, t fbitr bam- och utbildningschef, § 66
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 66
Annica Carter, utredningssekreterare

utses att justera

Ingvar Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2009- 05-15

Underskrifter

Sekreterare

,~ Cw+er

.''''.v.v. U

Paragrafer

64 - 89

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

Ordförande

Justerare

...........f7.?-ffCY.. . ...~............................................................... .
Ingvar

Jairsson

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

Kommunstyrelsen

SammantIädesdatum

2009-05-06

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för

2009-06-08

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammantrådesdatum

2009-05-06
Kommunstyrelsen
Ks § 64
Val av protokollsjusterare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Ingvar Jansson (S) att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06

Kommunstyrelsen
Ks § 65

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet "Skrivelse till Skaraborgs sjukhus angående ambulanssituationen i Hjo"
tillkommer.
Dagordningen godkännes i övrigt.

Utdragsbestyrkande
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SammanträdesdabJm

2009-05-06

Kommuustyrelsen
Ks § 66

Föredragningar
Miljöstrateg Per-Ake Johansson:
Klimatstrategi för Västra Götaland

SamhällsutvecklingschefCarl-GustafEliasson
Redogörelse till elsäkerhetsverket över kommunens åtgärder med anledning av
elolycksfall 2008-09-18
Arbetsmiljöverkets inspektion av kultur- och fritidsenheten: Svar på inspektionsuppföljning med kompletterande krav
Yttrande över revisionsrapport: Granskuing av hyresavtal för externa parter

Stadsarkitekt Camilla Ehrenjlod
Ändring av detaljplan Anden 5
Taxa för plan-, mät- och kartenheten

Vård- och omsorgschefMarita Malmberg Edsö
Behov av att omvandla korttidsplatser till särskilt boende

T fbitr barn- och utbildningschefAke Malmeling
Kvalitetsredovisning 2008

Utredningssekreterare Annica Carter
Diskussion: Förstudie om införande av kundvalsystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

EkonomichefJörgen Hansson
Ekonomiuppföljning januari - april 2009

KommunchefAlf-GöranWaldenvik
Uppdrag med anledning av minskade skatteintäkter 2009/Åtgärdsplan

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06
Kommunstyrelsen
Ks § 67

2009-98

Klimatstrategi för Västra Götaland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Hjo kommun ansluter
sig till förslag till klimatstrategi för Västra Götaland.
Arbetsprocessen Smart Energi har tagit ett tillräckligt brett tag om klimatfrågorna.
Dialogmötena har tillfört en demokratisk dimension i arbetet som ger förutsättning för engagemang.
Strategins åtgärdsinriktade överenskommelser med samordnade insatser och utpekade aktörer är viktigt för att nå uppsatt mål. Hjo kommun anser att en ansvarig
bör pekas ut för samordningen av de överenskomna åtgärderna, förslagsvis Regi0nen.

Bakgrund
Västra Götalandsregionen har upprättat ett förslag till klimatstrategi. Dokumentet
kommer att fastställas av regionfullmäktige. Hjo kommun bereds att senast den 15
maj 2009 lämna synpunkter på förslaget.
Det övergripande målet för klimatarbetet är att samtidigt minska klimatpåverkan
genom att senast 2030 vara oberoende av fossil energi och samtidigt skapa hållbar
tillväxt och nya jobb. Strategin ansluter till Vision Västra Götaland.
Förslaget till strategi har arbetats fram i en process kallad Smart Energi. Arbetet
har bedrivits inom sex fokusområden och har engagerat mer än 600 personer från
olika sektorer i samhället. Fokusområdena är:
l. Effektiv energianvändning i bostäder och lokaler
2. Effektiva godstransporter - grön logistik
3. Effektiva persontransporter - mobilitet
4. Alternativa drivmedel och effektivare fordon
5. Ökad produktion av energi från jord, skog, sol och vind
6. Livsstil, konsumentmakt och producentansvar
Dialogmötena har förutom förslag till strategi också resulterat i ett antal överenskommelser. Dessa tecknas mellan olika aktörer och handlar om konkreta och
långsiktiga åtgärder. I överenskommelserna används olika regionala verktyg samordnat. Exempel på verktyg är:

Justerandes si

atur'

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdalum

2009-05-06

Kommunstyrelsen
forts Ks § 67

2009-98

• Offentlig upphandling
• Regional och kommunal planering
• Ägardirektiv till bolag och förvaltningar
• Offentliga och privata investeringar
• Utbildning - för att öka kunskapen hos nyckelaktörer
• Påverkan gentemot nationella och internationella beslutsfattare
Klimatarbetet är en ledningsfråga. För framgång krävs engagemang från ledningen i såväl organisationer som företag. Långsiktiga insatser och tillräckliga resurser kommer att krävas. Valet av arbetsformer är viktigt så att de överenskommelser som tecknas genomförs. Samverkan förutsätts i huvudsak ske inom redan
existerande arbetsformer och processer.
I förslaget framhålls vikten av uppföljning och utvärdering av strategin utifrån
tydliga indikatorer. Kvalitativa utvärderingar är också viktigt.
Handling
Västra Götalandsregionens skrivelse 2009-01-28 samt förslag till Klimatstrategi
för Västra Götaland.
Samhällsutvecklings skrivelse 2009-04-28.

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdatum

2009-05-06

Kommuustyrelsen
Ks § 68

2009-160

Uppdrag med anledning av minskade skatteintäkter 2009 I Atgärdsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna kommunstyrelsens etapp l av åtgärdsplan för att uppnå kommunens
resultatrnål 2009 som del i uppdrag enligt Kf § 36/09 att upp~ätta förslag till
åtgärdsplan för hur återställandet av underskott 2008 skall ske, .
uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta kompletterande åtgärdsplan för hur
återställandet av underskott 2008 skall ske,
åtgärdsplanen skall underställas kommunfullmäktige för beslut den 22 juni
2009.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:
fastställa etapp l av åtgärdsplan för att uppnå kommunens resultatrnål 2009
enligt bilaga 3 i kommunchefens skrivelse 2009-04-30 förutom de åtgärder
som avser julbord till personalen, arbetskläder samt hemvårdens leasingbilar,
besparingar ska ske inom politikområdena enligt föreslagna målvärden i bilaga 3 i kommunchefens skrivelse 2009-04-30,
ge förvaltningen i uppdrag att verkställa besparingar enligt bilaga 3 i kommunchefens skrivelse 2009-04-30, samt
ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med ytterligare förslag på besparingar
så att kommunens finansiella mål nås.

Yrkanden
Lars Newman (Kd) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ingvar Jansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå allmänna utskottets förslag.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06
Kommunstyrelsen

forts Ks § 68

2009-160

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag.
Reservation
Ingvar Jansson (S), Annelie Nilsson (S), Christer Haagman (Mp), Jörgen Fransson
(S) och Bertil Ask (S) reserverar sig.

Anteckning
Ingvar Jansson (S) noterar anteckning till dagens protokoll (Bilaga A).
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt den 27 april att underskottet på 4,0 mkr för år 2008
ska återställas under 2009 och gav kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan som underställs kommunfullmäktige den 25 maj.
Kommunstyrelsen har samordnat framtagandet av åtgärdsplanen med arbetet att
uppnå de finansiella målen 2009 och budgetarbetet inför 20 l O.
Möjligheten att uppnå de finansiella målen i år innebär en stor utmaning. Världen
befinner sig i en ekonomisk kris som fått stora konsekvenser för vårt land. Globala BNP sjunker för första gången i modem tid. Sverige är hårt drabbat eftersom
vårt land är så exportberoende. För många kommuner innebär den ekonomiska
krisen bl a att skatteintäkterna minskar samtidigt som kostnaderna för försörjningsstöd ökar.
Kommunchefen har i skrivelse 2009-04-30 utarbetat förslag till åtgärdsplan, etapp
l för att uppnå kommunens resultatrnål.
Handling

Kommunchefens skrivelser 2009-04-30.
Delges

Kommunchefen
StabIEkonomi

Justerandes signatu

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06

Kommunstyrelsen
Ks § 69

2009-43

Redogörelse till elsäkerhetsverket över kommunens åtgärder med
anledning avelolycksfall 2008-09-18
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till redogörelse
över kommunens åtgärder med anledning av elolycksfa1l2008-09-18.
Bakgrund
Med anledning av inträffad elolycka 2009-09-18 vid Guldkrokshallen i Hjo kommun har Elsäkerhetsverket förelagt Hjo kommun att inkomma med redogörelse
om vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas, vid arbete där det kan
finnas elektrisk fara.
Elsäkerhetsverket har genomfört tillsynsbesök hos Hjo kommun i anslutning till
händelsen samt vid senare tillfallen. Efterföljande utredning har pekat på ett antal
bakomliggande faktorer som ledde fram till händelsen. Utredningen, daterad
2008-12-19 har mottagits av Hjo kommun.
Förvaltningen har i skrivelse 2009-09-24 utarbetat förslag till redogörelse.
Handling
Elsäkerhetsverkets föreläggande 2009-03-23.
Samhällsutvecklings skrivelse 2009-05-06 samt redogörelse 2009-05-06 till elsäkerhetsverket.
Delges
Elsäkerhetsverket
Samhällsutveckling

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdatum

2009-05-06

Kommunstyrelsen
Ks § 70

2008-202

Abetsmiljöverkets inspektion av kultur- och fritidsenheten: Svar på
inspektionsuppföljning med kompletterande krav
Kommnnstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till svar på inspektionsuppföljning med kompletterande krav.
Bakgrund
Arbetsmiljöverket har 5-6 mars 2008 genomfört inspektion av kultur- och fritidsenheten, Stadsbiblioteket och Hjo kulturskola.
I inspektionsmeddelande 2009-03-26 ställer arbetsmiljöverket krav på att Hjo
kommun åtgärdar vissa arbetsmiljöbrister.
Kommunstyrelsen har i § 134/08 överlämnat svar på inspektionsmeddelandet.
Arbetsmiljöverket har 2 april 2009 genomfört inspektionsuppföljning och 200904-06 inkommit med inspektionsmeddelande i vilket kompletterande krav ställs
på att inkomma med kompletterande information om vidtagna åtgärder.
Förvaltningen har i skrivelse 2009-04-27 upprättat förslag till svar.
Handling
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2009-04-06.
Samhällsutvecklings skrivelse 2009-04-27 samt svar 2009-04-27 på inspektionsuppföljning.
Delges
Arbetsmiljöverket, Göteborg
Samhällsutveckling
Kultur och fritid

Utdragsbestyrkande
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SammantIädesdatum

2009-05-06

Kommunstyrelsen

Ks § 71

2009-82

Samordningsförbundet HjoTiBorg: Arsredovisning 2008
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2008 för Samordningsförbundet HjoTiBorg.
Bakgrund

Samordningsförbundet HjoTiBorg har upprättat årsredovisning för 2008.
Handling

Årsredovisning för 2008 för Samordningsförbundet HjoTiBorg.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06
Kommunstyrelsen
Ks § 72

2009-325

Avfallshantering Östra Skaraborg: Arsredovisning 2008
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2008 för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2008.
Handling
Årsredovisning för 2008 för Avfallshantering Östra Skaraborg.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06

Kommunstyrelsen

2009-326

Ks § 73
Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Arsredovisning 2008
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2008 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Bakgrund

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2008.
Handling

Årsredovisning för 2008 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Utdragsbestyrkande
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SammantradesdabJm

2009-05-06
Kommunstyrelsen

2009-299

Ks § 74

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Ändring av förbundsordning
avseende utbildning av medlemskommunernas personal
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i enlighet med direktionens förslag godkänna ändring av förbundsordningen avseende utbildning av
medlemskommunernas personal.
Bakgrund

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg har berett ett förslag till
tillägg i förbundsordningen. Ändringen innebär att i § 2 Ändamål tillförs uppgiften att tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas personal inom ramen
för lagen om skydd mot olyckor och i § Il förtydligas hur medlemsavgiften betalas och hur ersättningen för levererad utbildning faktureras. Motiveringar återfinns
i direktionens beslut från den 26 mars 2009.
Förslaget skall godkännas och antas av samtliga medlemskommuners fullmäktige
innan förbundsordningen kan ändras.
Handling

Räddningstjänsten Östra Skarborgs skrivelse 2009-04-14.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06
Kommunstyrelsen

2008-748

Ks § 75

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av hyresavtal för externa
parter
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna förvaltningens förslag till yttrande över revisionsrapport: Granskning av hyresavtal för externa parter,
uppdra åt förvaltningen att verkställa i yttrandet redovisade åtgärder, samt
uppdra åt förvaltningen att inkomma med rapport om arbetets fortskridande
vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 augusti 2009.
Bakgrund

Revisorerna har inkommit med granskningsrapport angående hyresavtal för externa parter.
Syftet med rapporten är att granska att kommunen har tydliga rutiner och riktlinjer
för hyresavtalets framtagande och uppföljning av dessa.
I rapporten framkommer ett antal iakttagelser angående kommunens hantering av
externa hyresavtal. Iakttagelserna har utmynnat i ett antal rekommendationer.
Förvaltningen har i skrivelse 2009-04-23 inkommit med förslag till yttrande över
rapporten.
Handling

Revisionsrapport 2008-12-27: Granskning av hyresavtal för externa parter.
Förvaltningens förslag 2009-04-23 till yttrande över revisionsrapport: Granskning
av hyresavtal för externa parter.
Delges

Revisorerna
Samhällsutveckling

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06
Kommunstyrelsen

Ks § 76

2008-707

Ändring av detaljplan Anden 5
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändring av detaljplan för Kv Anden 5.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta ändring av detaljplan för Kv Anden 5.
Föredragande: Stadsarkiteki, Camilla Ehrenflod
Bakgrund

Detaljplanens syfte är att anpassa gällande planbestämmelser till förändrat användningssätt, med särskild hänsyn till rådande kulturhistoriska värden.
PIanområdet består av den s k Stadsgården i Hjo stads centrala del. Området har i
många år utnyttjats för kommunala förvaltningar och förråd. Kommunen har beslutat att avyttra fastigheten för annan användning.
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att
gällande miljökvalitetsnormer överskrids.
Allmänna utskottet beslutade 170/08 att förslaget till ändring av detaljplan för
Anden 5 sänds ut för samråd.
Planförslaget har varit utsänt för samråd till berörda sakägare och myndigheter
m.fl. under tiden 2009-01-19 t.o.m. 2009-02-09.
Allmänna utskottet beslutade § 44/09 att förslag till ändring av detaljplan för kv
Anden 5 ställs ut för granskning med i samrådsredogörelsen föreslagna komplettenngar.
Handling

Antagandehandlingar 2009-04-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06

Kommunstyrelsen
Ks § 77

2009-305

Taxa för plan-, mät- och karten hete n
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta grundbeloppet om
34 kronor för plan-, mät- och kartenhetens verksamhet.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta grundbeloppet om 34 kronor för Plan- mät- och kartenhetens verksamhet.

Föredragande: Stadsarkitekt, Camilla Ehrenjlod
Bakgrund
Grundbeloppet avses eventuellt revideras efter Miljö- och bygglovnämnden antagit sitt nya grundbelopp årsskiftet 09/10. Detta att för kommunens verksamhet ska
ha samma grundbelopp.
Förvaltningen har inkommit med förslag till beslut.

Handling
Förvaltningens skrivelse 2009-04-15.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06

Kommunstyrelsen
Ks § 78

2009-55

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2009

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan
för 2009.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2009.

Föredragande: Utredningssekreterare, Annica earter.
Yrkanden
Pierre Ryden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Bakgrund
Enligt kommunens handbok för intern kontroll ska nämnden årligen ta fram en
internkontrollplan. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för
kommunstyrelsens samtliga verksamhetsområden. Internkontrollerna ska genomföras
under 2009.
Tidigare har förvaltningen presenterat resultatet av kontrollerna i takt med att dessa har genomförts. Nytt för i år är att kontrollerna utförs löpande under året, men
redovisas samlat för kommunstyrelsen vid årets slut.
Förvaltningen har inkommit med förslag till Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2009.

Handling
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2009 daterad 2009-03-26.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06

Kommunstyrelsen

forts Ks § 78

2009-55

Delges

Kanslichef
Personalchef
EkonomiIIT -chef
Samhällsutvecklingschef
Servicechef
Vård- och omsorgschef
MAS
Säkerhetssamordnare
IFO-chef
Skolutvecklare
Utredningssekreterarna

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06

Kommunstyrelsen
Ks § 79

2009-140

Remissvar: Betänkandet av Kulturutredningen (SO U 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag 2009-04-17 till
remissvar.

Anteckning
Christer Haagman (Mp) noterar till dagens protokoll att denne ej deltar i beslutet.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan beslut.

Bakgrund
Regeringen bemyndigade den 28 juni 2007 statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth att
tillkalla en kommitte med uppdrag att se över kulturpolitiken, dess inriktning och
arbetsformer och att lämna förslag om de förändringar som följer av kommittens
överväganden. Kommitten har antagit namnet Kulturutredningen. Hjo kommun
har valts till en av 389 remissinstanser.
Förvaltningen har inkommit med förslag till remissvar.

Handling
Regeringskansliets remiss 2009-02-19.
Förvaltningens skrivelse 2009-04-17 samt förslag till remissvar.

Delges
Kulturdepartementet
Kultur- och fritid

Utdragsbestytkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06

Kommunstyrelsen
Ks § 80

2009-293

Riktlinjer för inackorderingstillägg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till riktlinjer för inackorderingstillägg läsåret 2009-2010.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Bam- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till riktlinjer för inackorderingstillägg läsåret 2009-2010.
Föredragande: Utredningssekreterare Anna Larnejeldt.
Bakgrund
Hemkommunens skyldighet att lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av skolgången regleras i Skollagen 5 kap
33 §. Hjo kommun betalar stödet kontant i form av inackorderingstillägg.
Ett flertal kommuner som är medlemmar av Gymnasium Skaraborg samarbetar
för att ha lika riktlinjer för inackorderingstillägg. Ett förslag för riktlinjer för
2009/2010 har utarbetats. Förslaget fastslår villkoren restid och särskilda skäl, ersättningsbelopp, inackorderingsort, anmälningsskyldighet och information om utbetalning och ansökningsförfarande.
Handling
Utredningssekreterarens missiv 2009-04-15.
Förslag till riktlinjer för inackorderingstillägg läsåret 2009-2010.
Delges
Bam- och utbildning
Stab/Kansli

Utdragsbestyrkande
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SammantJädesdatum

2009-05-06
Kommunstyrelsen
Ks § 81

2009-108

Remissvar "Barn och ungdom - utvecklingsplan tör psykisk hälsa i
Skaraborg"

Kommnnstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till remissvar.

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förvaltningens förslag till remissvar.
Föredragande: Marita Malmberg Edsö, vård och omsorgschej

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till remissvar.
Föredragande:

TJ barn- och utbildningschejJonas Engelbrektsson

Bakgrund
Skaraborgs kommunalförbund har gett sina medlemskommuner möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till utvecklingsplan beträffande barn och ungdomars psykiska hälsa i Skaraborg. Syftet med den lokala planen är att belysa den
verksamhet som behandlar den psykiska ohälsan och att identifiera förbättringsområden som stärker den psykiska hälsan för barn och ungdomar. Som underlag
till remissvar har tjänstemän och politiker från Hjo deltagit i remisskonferens på
Karstorp 2009-03-26. Planen har bearbetats inom verksamheterna Individ- och
familjeomsorg, Handikappomsorg LSS samt grundskolans elevhälsoteam. De förbättringsområden som föreslagits i planen har bearbetats och prioriterats utifrån i
vad mån kommunen är att betrakta som huvudman och ansvarig för att utveckla
området.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06
Kommunstyrelsen

fortsKs § 81

2009-108

Handling

Skaraborgs kommunalförbunds missiv 2009-02-10.
Barn- och utbildning/Vård- och omsorgs remissvar 2009-04-15.
Delges

Skaraborgs kommunalförbund
Vård- och omsorg
Barn- och utbildning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06

Kommunstyrelsen
Ks § 82

2009-289

Kvalitetsredovisning 2008
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till kvalitetsredovisning för skola och barnomsorg 2008.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till kvalitetsredovisning för skola och barnomsorg 2008.

Föredragande: 1]bitr barn och utbildningscheflke Malmeling
Bakgrund
Enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.
är varje kommun skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå
för all kommunalt driven förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolverksamhet.
Kravet på kvalitetsredovisning gäller också varje skola, förskola och fritidshem.
Dessa skall årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Det grundläggande
motivet för detta krav är att redovisningarna skall fungera som ett hjälpmedel att
utveckla och förbättra verksamheten. Samtidigt är detta ett sätt att tydliggöra skolornas resultat och arbetet med att förverkliga skolans mål.
Barn och utbildning har upprättat förslag till kvalitetsredovisning för skola och
barnomsorg 2008. Här redovisas hur man jobbat med åtgärder för förbättring under 2008 och nya åtgärder att jobba med under 2009 identifieras.

Handling
Tf bitr barn och utbildningschefens missiv 2009-04-15 samt förslag till kvalitetsredovisning för skola och barnomsorg 2008.

Delges
Bam- och utbildning
Utdragsbestyrkande

Justerandes Signatv

~

rr-

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

25

Sammanträdesdatum

2009-05-06

Kommunstyrelsen
Ks § 83

2009-332

Behov av att omvandla korttidsplatser till särskilt boende platser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
ge förvaltningen i uppdrag att omvandla tio korttidsplatser till särskilt boende
platser, samt
att undersöka utformningen av hyresavtalen när det gäller besittningsrätt, för
att undvika att de boende eller kommunen hamnar i en svår situation vid eventuella framtida förändringar i strukturen för kommunens särskilda boenden.

Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå omvårdnadsutskottets förslag.

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

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
ge förvaltningen i uppdrag att omvandla tio korttidsplatser till särskilt boende
platser, samt
att undersöka utformningen av hyresavtalen när det gäller besittningsrätt, för
att undvika att de boende eller kommunen hamnar i en svår situation vid eventuella framtida förändringar i strukturen för kommunens särskilda boen den.

Föredragande: Marita Malmberg Edsö, vård och omsorgschef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06

Kommunstyrelsen
forts Ks § 83

2009-332

Bakgrund
Belastningen på kommunens korttidsavdelning har under 2008-2009 varit mycket
hög. Den höga belastningen beror främst på att ca 8 platser på korttiden upptas av
patienter som väntar på plats i särskilt boende. Det är inte en långsiktigt hållbar
lösning att bedriva särskilt boende verksamhet på korttidsavdelningen då brukarna
enligt lag har rätt till en boendeplats inom tre månader efter fattat biståndsbeslut.
Väntetiden på särskilt boende överstiger nu tre månader för flera brukare vilket
innebär att kommunen riskerar att bli belagd med vite.
Förvaltningen bedömer i nuläget att antalet personer med behov av särskilt boende inte ens på lång sikt kommer att minska, vilket innebär att man bör omvandla
en korttidsavdelning till ett särskilt boende. Därmed lever kommunen upp till lagens krav när det gäller verkställan av socialtjänstlagens beslut och riskerar inte
längre att behöva betala vite till länsstyrelsen pga för långa väntetider till en plats
på särskilt boende.
Inrättandet av särskilt boende platser leder till en ökad hyresintäkt för kommunen
motsvarande cirka 300-400 tkr per år.
Omvandlingen innebär ingen utökning av antalet platser. Tvärtom föreligger efter
omvandlingen en ökad risk för att få kostnader för medicinskt färdigbehandlade
på KSS föreligger, då antalet korttidsplatser minskar med hälften ("dragspelseffekten" försvinner).

Handling
Vård- och omsorgschefens skrivelser 2009-04-15 och 2009-04-28.

Delges
Vård- och omsorg

utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

27

Sammanträdesdatum

2009-05-06
Kommunstyrelsen

Ks § 84

2006-164530

Svar på motion angående närtrafik för pensionärer och handikappade i Hjo
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
avslå motionen, samt
anse motionen besvarad.
Bakgrund

Maj-Britt Axen (S) och Claes Hagström (S) har 2006-09-25 inkommit med motion angående närtrafik för pensionärer och handikappade i Hjo.
Kommunfullmäktige beslutade § 74/06 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 158/09 att överlämna motionen till trafikplaneraren för utarbetande av förslag till motionssvar.
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner beslutade 200904-15 att avge rekommendationer till Hjo kommunfullmäktige vad gäller den inkomna motionen om närtrafik.
Kommunalrådet har 2009-04-23 utarbetat förslag till motionssvar.
Handling

Motion 2006-09-25 från Maj-Britt Axen och Claes Hagström.
Motionssvar 2009-04-23 från kommunalrådet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdalum

2009-05-06

Kommunstyrelsen
Ks § 85

2008-667

Skrivelse till Skaraborgs Sjukhus angående ambulanssituationen i
Hjo
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att tillskriva Skaraborgs sjukhus med anledning av den rådande ambulanssituationen i
Hjo.
Delges
Kommunstyrelsens ordförande

Uldragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06
Kommunstyrelsen
Ks § 86

2009-283

Ekonomiuppföljning per januari - april 2009
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera ekonomiuppföljning per januari - april 2009.
Bakgrund
Ekonomichefen har upprättat ekonomiupföljning per januari - april 2009.
Handling
Ekonomiuppföljning januari - april 2009.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06
Kommunstyrelsen

Ks § 87
Information
Ordföranden, kommunchefen samt utskottsrepresentanter informerar om aktuella
ärenden.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06

Kommunstyrelsen
Ks § 88

2009-25

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Anställningsbeslut
April 2009:

Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

3 st
11 st
2 st
2 st

Allmänna ärenden
Datum

Ärende

Delegat

2009-04-22

Rekryteringskonsult för rekrytering
av verksamhetschef för Barn och
utbildning
Rekryteringskonsult för rekrytering
av verksamhetschef för Vård och
omsorg

Kommunchef

2009-04-22

Kommunchef

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Ärende

Delegat

2009-03-18
2009-04-22

Beviljande av vårdnadsbidrag
Yttrande gällande ansökan
om värdeautomater

BU-chef
IFO-chef

Utskotten
Allmänna utskottets §§ 69 - 70, 73 - 74, 76 - 79, 82 - 84, 86 - 87.
Barn- och ungdomsutskottets §§ 40, 42 - 45, 47 - 47, 51 - 52.
Omvårdnadsutskottets §§ 50 - 51,53 - 58,60.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-05-06

Kommunstyrelsen
Ks § 89

Anmälningsärenden
I. Vård och omsorg: Kvartalsrapport ej verkställda beslut inom äldreomsorg
(2009-310).

2. Barn och utbildning: Kvartalsrapport ej verkställda beslut inom IFO (2009310).
3. Länsstyrelsen Västra Götaland: Bostadsmarknadsundersökningen 2009 - Rapport m 2009:22.
4. Lärarförbundet: Namninsamling från upprop "Låt inte barnen betala krisen"
(2009-330).

Utdragsbestyrkande

Bilaga A.

,-,) Socialdemokraterna
.., J

HJo

Protokollsanteckning med anledning av vårt ställningstagande

Vi anser att det förslag som ligger till grund för att få budget i balans 2009 inte är tillräckligt.
Samtidigt uppmärksammar vi att, det vi tidigare befarat, att besparingsunderlaget är enligt
osthyvelprincipen. Dvs, att detta är ingen hållbar åtgärd som får en fortsatt årseffekt de
kommande verksamhetsåren. Det saknar också trovärdighet ut i organisationen på sikt.
Det finns ett antal punkter som dessutom drabbar den grupp som har mindre ekonomiskt
utrymme av flera orsaker. Och en av dem är att de nu tvingas avstå att anmäla sina barn till
simskoleundervisningen kommande år. Enligt vår uppfattning bör simskolan vara obligatorisk
och kostnadsfri åt alla grundskolebarn 6-9 år.
Med ovan som motivering har vi yrkat avslag i detta ärende. Vi anser att det fanns andra
åtgärder som borde gjorts i slutet av verksamhetsåret 2008 som kunde lindrat den
ekonomiska situation Hjo kommun nu befinner sig i verksamhetsmässigt.

Hjo 2009-05-06
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Jansson (s)

Pierre Ryden (s

