Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

2009-06-03

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 - 18.10, ajournering kl 15.45 -16.15, 17.10 - 17.30

Beslutande

Ledamöter

Övriga deltagande

Tjänstgörande ersättare

Petter Jönsson (Fp), ordförande
Anna Johansson (M) för Catrin Hulmarker (M)
Tore Nolberger (M)
Kerstin Strandberg (M) för Karl Johan Froh (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Benkt-Eric Lindh (Fp) för Lars Newman (Kd)
Jaan Kello (M)
Bertil Ask (S) för Tina Jensen (S)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Ingvar Jansson (S), §§ 90 - 96
Annelie Nilsson (S)
Claes Hagström (S)
Christer Haagman (Mp)
Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare, §§ 90 - 95
Jonas Engelbrektsson, t f barn- och utbildningschef, § 90
John Engström, verksamhetscontroller MÖS, § 90
Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt, § 90
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 90
Marie-Louise Fahlström Lindblad, kultur- och fritidschef, § 90
Mikael Klaesson, teknisk service/gata-park, § 91
Håkan Karlsson, arbetsingenjör, § 91
Vivan Larsson, äldrecenter Smedjan, § 91
Ulla-Britt Stackell, äldrecenter Smedjan, § 91
Hanne1e Nikula-Raneryd, t f vård- och omsorgschef, § 91
Bengt-Göran Karlsson, arbetstagarrepresentant Kommunal, § 90
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Anders Boman, kanslichef

Utses att justera

Ingvar Jansson (S), §§ 90 - 96

Justeringens
plats och tid

Stadshus~

2009- O

6

%

il (

Underskrifter

Pierre Ryden (S), §§ 97 - 100

I

Paragrafer

90 - 100

Sekreterare

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-03

Kommunstyrelsen
Ks § 90

Föredragningar

Tf barn- och utbildningschefJonas Engelbrektsson
Sekretessärende: Vårdnadsöverflyttning en FB 6 kap 8 §

Verksamhetscontroller MÖS John Engström
Taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Stadsarkitekt Camilla Ehrenflod
Diskussion: Översiktsplan 2010

EkonomichefJörgen Hansson
Budget- och måluppföljning per 30 april 2009
Planeringsförutsättningar 2010 - 2012 för Hjo kommun

Kultur- ochfritidschefMarie-Louise Fahlström Lindblad:
Information: Hjo kommuns konstsamling
Ändring av taxor för uthyrning av kommunens lokaler inom kultur och fritid
fr o m 2009-07-0 1

Handling
Information: Hjo kommuns konstsamling - Kultur och fritids skrivelse 2009-0518 (2008-634).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-03
Kommunstyrelsen

Ks § 91
Utdelning av utmärkelsen kvartalets medarbetare (kvartal 1 och 2
2009)

Mikael Klaesson från Teknisk service/gata-park samt Vivan Larsson och UllaBritt Stackell från Smedjan - äldrecenter med öppen verksamhet för närståendestödet och anhörigvårdare tilldelas utmärkelsen kvartalets medarbetare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3
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Sammanträdesdatum

2009-06-03
Kommunstyrelsen

Ks § 92

2009-49

Sekretessärende: Vårdnadsöverflyttning enligt FB 6 kap 8 §
Ärendet är hemligstämplat enligt Sekretesslagen 7 kap 4 §

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-03

Kommunstyrelsen
Ks § 93

2009-390

Budget- och måluppföljning per 30 april 2009
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Budget- och
måluppföljning per 30 april 2009.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 22/09 att fastställa dokumentet "Plan för budget
och budgetuppföljning. I dokumentet anges att kommunens bokslut per tertial I
ersätts aven budgetuppföljning med kompletterande måluppföljning.
Förvaltningen har upprättat förslag till budget- och måluppföljning per 30 april
2009.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-05-20.

Handling
Budgetuppföljning per 2009-04-30.
Måluppföljning per 2009-04-30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-03
Kommunstyrelsen

Ks § 94

2009-160

Kompletterande åtgärdsplan för att återställa kommunens underskott
från 2008
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
godkänna kommunstyrelsens förslag till åtgärdsplan för att
återställa kommunens underskott från 2008,
uppnå fastställda finansiella mål för 2009, samt
godkänna att realisationsvinst om 3,2 mkr från försäljning av fastigheten Anden S redovisas som synnerligt skäl enligt kommunallagens 8 kap Sb § i 2009
års bokslut.

Yrkanden
Pierre Ryden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå förvaltningens förslag.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
avslå första strecksatsen i förvaltningens förslag, samt
bifalla andra strecksatsen i förvaltningens förslag.
Britt-Marie Sjöberg (C), Tore Nolberger (M) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Britt-Marie Sjöbergs (C) m fl yrkande.

Reservationer
Pierre Ryden (S), Ingvar Jansson (S), Claes Hagström (S), Annelie Nilsson (S)
och Bertil Ask (S) reserverar sig mot beslutet (Bilaga A).
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdatum

2009-06-03
Kommunstyrelsen

forts Ks § 94

2009-160

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

Kommunfullmäktige godkände den 25 maj kommunstyrelsens etapp 1 av åtgärdsplan för att uppnå kommunens resultatrnål 2009 som del i uppdrag att upprätta
förslag till åtgärdsplan för hur återställandet av underskott 2008 skall ske.
Eftersom etapp 1 av åtgärdsplanen inte till fullo visar hur underskottet från 2008
ska återställas beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ska upprätta en
kompletterande åtgärdsplan som skall underställas kommunfullmäktige den 22
JUnI.

Kommunstyrelsen har samordnat framtagandet av åtgärdsplanen med arbetet att
uppnå de finansiella målen 2009 och budgetarbetet inför 2010.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-05-20.
Handling

Kommunchefens skrivelse 2009-05-25.

Uldragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-03
Kommunstyrelsen
Ks § 95

2009-58

Planeringsförutsättningar 2010 - 2012 för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa planeringsförutsättningar 2010 - 2012 för Hjo kommun.

Yrkanden
Pierre Ryden (S) och Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att avslå föreliggande förslag till beslut.
Tore Nolberger (M) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till föreliggande förslag
till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tore Nolbergers (M) m fl yrkande.

Reservationer
Pierre Ryden (S), Ingvar Jansson (S), Claes Hagström (S), Annelie Nilsson (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) yrkande.
Bakgrund
Enligt kommunens fastställda plan för budget och bydgetuppföljning skall kommunfullmäktige under juni månad varje år fastställa planeringsförutsättningar
(PFÖ) för budgetarbetet.
PFÖ-dokumentet skall innehålla bl a:
•
•
•
•
Justerandes signatur

övergripande finansiella mål,
den totala investeringsramen,
ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå, samt
avgörande inriktningar på politikområdesnivå,
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-03
Kommunstyrelsen
forts Ks § 95

2009-58

Allmänna utskottetlbudgetberedningen har behandlat sitt slutförslag i ärendet vid
sammanträde 2009-05-20.
Handling
Planeringsförutsättningar 2010 - 2012.

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-03

Kommunstyrelsen

Ks § 96

2008-88

Svar på motion angående Vätternnära hyres- och bostadsrättsbyggnation
Kommunstyrelsens beslut

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

Yrkande
Pierre Ryden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå kommunalrådets
förslag.

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

Reservation
Pierre Ryden (S), Ingvar Jansson (S), Claes Hagström (S), Annelie Nilsson (S)
och Bertil Ask (S) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund

Pierre Ryden (S) och Ida Hägne (S) har 2009-02-04 inkommit med motion angående Vätternnära hyres- och bostadsrättsbyggnation.
Kommunfullmäktige beslutade § 15/09 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Kommunalrådet har 2009-05-05 inkommit med förslag till motionssvar.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-05-20.
Handling

Motion 2009-02-04 från Pierre Ryden (S) och Ida Hägne (S).
Kommunalrådets förslag 2009-05-05 till motionssvar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-03
Kommunstyrelsen
Ks § 97

2009-383

Taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
fastställa taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla fr o
m 1 juli 2009
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område skall tillämpas i tre
steg:
Steg 1 (traditionell taxa) - Skall börja tillämpas fr o m den 1 juli 2009 och
omfatta allt i taxan utom risk- och resursbedömningsdelen. Detta innebär att
steg 1 omfattar en fast årlig avgift för varje typ av verksamhet samt timtid för
de verksamheter som inte erhåller fast årlig avgift.
Steg 2 (riskbedömningsdel) - Miljö- och bygglovnämnden får besluta tidpunkten när steg 2 börjar tillämpas. Steg 2 omfattar resursbedömningsdelen i
taxan. Detta innebär bl a att varje verksamhet miljöbedöms och placeras in i
ett klassningssystem med avgiftsklass och riskkolumn.
Steg 3 (resursbedömningsdel) - Miljö- och bygglovnämnden får besluta tidpunkten när steg 3 börjar tillämpas. Steg 3 omfattar risk- och resursbedömningsdelarna i taxan.
fastställa taxa för uppdragsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet
att gälla fr o m 1 juli 2009,
fastställa taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område att gälla fr o m 1 juli
2009,
fastställa taxa för offentlig kontroll av livsmedel att gälla fr o m 1 juli 2009,
samt
fastställa taxa för offentlig kontroll gällande nedgrävning av animaliska biprodukter m m att gälla fr o m 1 juli 2009.
Yrkande

Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå miljö- och
bygglovnämndens förslag.
Tore Nolberger (M) och Pierre Ryden (S) yrkar bifall till miljö- och bygglovnämndens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-03
Kommunstyrelsen

forts Ks § 97

2009-383

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tore Nolbergers (M) m fl yrkande.
Bakgrund

Hjo kommun har genom beslut i kommunfullmäktige (§23/09) beslutat att ingå
avtal med Skövde kommun om samverkan om tillsyn och kontroll inom miljöoch hälsoskyddsområdet.
I samband med kommunfullmäktiges principiella ställningstagande i frågan (Kf §
58/08) beslutades utöver en avsiktsförklaring om samverkan med andra kommuner inom miljö- och hälsoskyddet även att Hjo kommun avser att ställa sig bakom
en gemensam taxekonstruktion på området.
Föreliggande förslag till taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet är således innehållsmässigt identiska med de taxor som tillämpas av Miljönämnden Östra Skaraborg och har utarbetats av den utsedda styrgruppen för Miljösamverkan Östra
Skaraborg.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-05-20.
Handling

Miljö- och bygglovnämndens § 67/09.
Kanslichefens skrivelse 2009-05-07 med bilagor.

Justerandes signalur

D.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-03
Kommunstyrelsen
Ks § 98

2009-387

Ändring av taxor för uthyrning av kommunens lokaler inom kultur
och fritid fr o m 2009-07-01
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
godkänna förslaget till ändring av taxor för kommunens lokaler inom Kultur
och fritid med följande strykning:
I Videvox biografverksamhet

110 000: lår

140000: lår

I}>lytt avtal.

taxorna skall gälla fr o m 1 juli 2009.

Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande stryknmg:
IL:_'i_de_Y_0}_,_bi_o_gr_rm_l_er_k_s8:I_m_lh_et

110 000: lår

140000: lår

INytt avtal.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Christer Haagmans (Mp) yrkande mot förvaltningens förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Haagmans (Mp)
yrkande.
Bakgrund
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska nuvarande taxor för uthyrning av kommunens lokaler ses över och balanseras mot kommunens kostnader.
Kultur- och fritidschefen har i skrivelse 2009-05-18 utarbetat förslag till ändring
av taxor för kommunens lokaler inom Kultur och fritid.
I översynen av kommunens taxor för hyra av lokaler har hänsyn tagits både till
benämningar på grupper, hyresnivåer samt jämförelser med andra kommuner.
Målsättningen är att visa ett tydligt system där skillnaden på hyra för bidragsberättigade föreningar jämfört med privatpersoner blir tydligare.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-05-20.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-03
Kommunstyrelsen

forts Ks § 98

2009-387

Handling

Kultur- och fritidschefens skrivelse 2009-05-18 med bilagor, inklusive förslag till
ändring av taxor för kommunens lokaler inom kultur och fritid.

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2009-06-03

Kommunstyrelsen
Ks § 99

2009-25

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

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

1 st
14 st
4 st
1 st

Allmänna ärenden
Datum

Arende

Delegat

2009-05-20

Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Vård och
omsorg 2009-05-20 - 2009-12-31

Kommunchef

Samhällsutveckling
Datum

Arende

Delegat

2009-05-11
2009-05-15
2009-05-18
2009-05-18
2009-05-28
2009-05-28

Förköp
Förköp
Förköp
Förköp
Förköp
Förköp

Chef Samhällsutveckling
Chef Samhällsutveckling
Chef Samhällsutveckling
Chef Samhällsutveckling
Chef Samhällsutveckling
Chef Samhällsutveckling

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen april 2009:
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Avtal vårdnad godkännes
Barn och ungdom öppenvård SoL
Dialogen beviljas

Justerandes signatur

~.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-03
Kommunstyrelsen

forts Ks § 99

2009-25

Dialogen beviljas efter omprövning
Dödsboanmälan inges
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL, avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Familjehem särsk kostn ung
Forum avslutas
Forum beviljas
Introduktionsersättning beviljas
Kontaktperson/fam omprövning
Medgivande enl6 kap 6 § SoL familjehem
Råd och stöd barn/ungdom
Samarbetssamtal FB
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 § inleds med stöd av 11:2
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds
Vuxna öppenvård missbruk SoL
Vårdkostnad eftervård
Övervägande enl 6 kap 8 § SoL

3
1

111
11
13

1
1
1
2
1
1
1
1
9

2
1
1

1
3

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen maj 2009:
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Barn och ungdom öppenvård SoL
Dialogen beviljas
Dialogen beviljas efter omprövning
DNA munskrap
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL, avslag
Ekonomist bistånd insats beviljas
Faderskapsbekräftelse
Forum beviljas
Introduktionsersättning beviljas
Kontaktperson/familj beviljas
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 el 2 § avslutas
Utredning enl 11 kap 1 el 2 § avslutas utan åtgärd
Utredning enl 11 kap 1 § inleds med stöd av 11:2
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds
Utse utredare enl 6 kap 19 § 2 st FB
Vårdkostnad kontaktfamilj

Justerandes signatur

~.
\

Utdragsbestyrkande

14
2
2
1
1
110
14
14
4
1
2
1
37
1
2
2
3
2
1
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Sammanträdesdatum

2009-06-03
Kommunstyrelsen
forts Ks § 99

2009-25

Vård och omsorg
Delegationsbeslut april 2009 enligt SoL, LSS, LoF. LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4302
4400
4500
4700
4800
5100
5200
6200
6400
6710

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Särskilt boende, avslag
Trygghetslarm, servicetjänst
Trygghetslarm, bifall
Dagverksamhet, bifall
Kontaktperson enl SoL, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats i väntan på Säbo
Kontaktperson, 9 § 4 LSS, bifall
Korttidsvistelse, 9 § 6 LSS, bifall
Daglig verksamhet SDV, bifall
Avgiftsbeslut

4

26
5
1
1
1
1
1
20
4

1
1
2
18

Delegationsbeslut maj 2009 enligt SoL, LSS, LoF. LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4702
4800
5100
5200
5500

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Dagverksamhet, avslag
Kontaktperson enl SoL, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats i väntan på Säbo
Ledsagarservice, SoL, bifall
Avgiftsbeslut

Utskotten
Allmänna utskottets §§ 88, 89 - 96.

'

Barn- och ungdomsutskottets §§ 53 - 56.
Omvårdnadsutskottets §§ 61 - 64.
Tekniska utskottets § 27.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3
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1
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3
1
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Sammanträdesdatum

2009-06-03
Kommunstyrelsen

Ks § 100
Anmälni ngsärenden

1. Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende - Förskolan Hammaren
(2008-422).
2. PRO Skaraborg: Uttalande vid årsmöte 2009-04-23 om ny lag om åldersdiskriminering.
3. Kommunalrådets skrivelse 2009-05-08 till Sjukhusstyrelsen angående ambulanssjukvården Skaraborg (2008-667).
4. Styrelsen för Skaraborgs sjukhus: Svar angående ambulanssjukvården Skaraborg (2008-667).
5. Luft i Väst: Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 2008.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bilaga A

Protokollsanteckning med anledning av vårt ställningstagande

Vi anser att det förslag som ligger till grund för att få budget i balans 2009, i steg 2 inte är
tillräckligt. Det framkommer redan att i besparingsåtgärd steg 1, inte får en årseffekt och
det har vi i tidigare anteckning till protokoll framfört. Samtidigt uppmärksammar vi att, det vi
tidigare befarat, att besparingsunderlaget, det politiska direktivet är otydligt. Vi kan redan
konstatera att fullmäktiges fastälIda resultatmål på 2 % av årsbasis inte kommer att uppnås.
Detta innebär att målet inte kommer att fullföljas trots fullmäktiges beslut.
Från socialdemokraterna ser vi att skolan i Fågelås borde stängts höstterminen 2009. Det
finns uppgifter i (PFÖ), planeringsförutsättningarna som visar befolkningsutvecklingen som
grund. Vi ville ha en snabb utredning under 2008 fast fick inget gehör för detta. Det hänvisas
till en internutredning som ligger till grund för ideologiska värderingar.
Vi anser även att det är osunt och oansvarigt ekonomiskt att ta av realisationsvinsten 3.2
mkr, från försäljningen av fastigheten Anden för att förbättra resultatet av budget 2009. De
pengarna ska avsättas till pensionsskulden och det var vår ambition när vi föreslog
försäljningen enligt vår motion. Samtidigt är risken uppenbar för att detta blir
prejudicerande inför liknande beslut i framtiden för att fixa ett bättre resultat.
Minskadevikarier inom organisationen kommer att medföra ökade kostnader gällande
övertid och ökade sjukskrivningar inom vård och omsorg.
Dessutom saknas det positiva och negativa konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder.
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, samt att från
socialdemokraterna hade vi kunnat ta ett ansvar, utifrån den situation Hjo kommun befinner
sig i.
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