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Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kI13.15 -15.10,15.30-18.10

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Jaan Kello (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Petter Jönsson (Fp), §§ 115-116,119
Eva-Lott Gram (Kd)
Lars Newman (Kd)
Pierre Ryden (S)
Bo Svensson (S)
Annelie Nilsson (S)
Claes Hagström (S)
Christer Haagman (Mp)

Anna Johansson (M) för Karl Johan Froh (M)
Benkt-Eric Lindh (Fp) för Pet1erJönsson (Fp), §§ 117-118,
120-136

Bertil Ask (8) för Roger Krona (8)

Övriga deltagande

Kerstin Strandberg (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 115-129
Benkt-Eric Lindh (Fp), ej tjänstgörande ersättare, §§ 115-116,119
Gert Franzen (C), ej tjänstgörande eIsätillIe, §§ 115-129
Hans Dahlen, upphandlingschef Skövde kommun, § 116
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 116
Camilla Ehrenfiod, stadsarkitekt, § 116
Håkan Karlsson, arbetsingenjör, § 116
Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef, § 116
Lars Lindström, bygglovhandläggare, § 116
Lena Persson, projektledare Nätverket Måttligan, § 116
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Anders Boman, kanslichef

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

StadsImset 200 -09- 21
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Paragrafer
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Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-09-09

Datum för
anslags uppsättande

2009 - 09 - 21
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för protokoiiet
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsen
Ks § 115

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
ärendet "ekonomirapport" behandlas på sammanträdet, samt
i övrigt godkänna förslaget till dagordning.

Yrkande
Pierre Ryden (S) yrkar att ärendet "ekonomirapport" behandlas på sammanträdet.

Uldragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsen

Ks § 116

Föredragningar

Upphandlingschef Skövde kommun Hans Dahien, ekonomichefJörgen Hansson
Upphandlingspolicy för Hjo kommun och dess bolag

EkonomichefJörgen Hansson, tid tf vård- och omsorgschefHannele Nikula Raneryd, tid tf barn- och utbildningschefJonas Engelbrektsson
Ekonomirapport

EkonomichefJörgen Hansson
Information: Ekonomiplanedng hösten 2009
Information: Demografirapport

Stadsarkitekt Camilla Ehrenflod
Genomförandeavtal för exploatering avseende fastigheten Spakås 1: 1

Arbetsingenjör Håkan Karlsson
Remiss: Förslag till plan för regional transportinfrastruktur för Västra Götalandsregionen under perioden 2010 - 2021
Remiss: Förslag till plan för regional transportinfrastruktur för Jönköpings län
under perioden 2010 - 2021
Remiss: Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i
Värmlands län, Västra Götalands län och Hallands län

Vård- och omsorgschefJonas Engelbrektsson
Information: Tillsyn enligt 26 § LSS, länsstyrelsens beslut i ärende 2008-588
Hjo kommuns yttrande i mål 1719-09 (beslut om sanktionsavgift)
Överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande
Kvinnofrid i Skaraborg - Nytt avtal Utväg samt kvinnohuset Tranan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsen

forts Ks § 116

Bygglovhandläggare Lars Lindström
Delegering till miljö- och bygglovnämnden att besluta i ärenden som avser
strandskydd

Projektledare Lena Persson
Information: Rapport från Nätverket Måttligan: Individ- och familjeomsorg

Justerandes signatur

f

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsen

Ks § 117

2009-283 /2009-570

Ekonomirapport
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
notera informationen till dagens protokoll, samt
kommunstyrelsen erhåller rapporter avseende budgetuppföljning i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut mars 2009. Uppföljningen skall visa förvaltningens bedömning av utfall i förhållande till budget för kommunen totalt och
per politikområde. Om det inte är möjligt att erhålla sådan uppföljning per 30
juni eller 31 juli skall rapporteringen omfatta två tillfällen efter tertialbokslut
per 2009-08-31.
Yrkande

Bo Svensson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen erhåller
rapporter avseende budgetuppföljning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
mars 2009. Uppföljningen skall visa förvaltningens bedömning av utfall i förhållande till budget för kommunen totalt och per politikområde. Om det inte är möjligt att erhålla sådan uppföljning per 30 juni eller 31 juli skall rapporteringen omfatta två tillfällen efter tertialbokslut per 2009-08-31.

Anteckning
Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S), Annelie Nilsson (S), Claes Hagström (S) och
Bertil Ask (S) noterar anteckning till dagens protokoll (Bilaga B).
Bakgrund

Pierre Ryden har 2009-09-04 inkommit med hemställan om en kort redovisning
på kommunstyrelsens sammanträde 2009-09-09 om det ekonomiska läget.
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson och enhetschefen för hemvården
Hannele Nikula Raneryd redogör i egenskap av tidigare t fbarn- och utbildningschefrespektive t fvård- och omsorgschefför läget i verksamheterna under den
gångna sommaren. Ekonomichef Jörgen Hansson redovisar det övergripande ekonomiska läget, bl a vad avser förändringar i skatteintäktsprognosen.
Handling

Hemställan 2009-09-04 från Pierre Ryden (S).
Delges: Ekonomichefen
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsen
Ks § 118

2009-480

Ansökan om utdömande av särskild avgift: Hjo kommuns yttrande i
mål nr 1719-09 (beslut om sanktionsavgift)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande i mål nr
1719-09.

Bakgrund
Hjo kommun har p g a platsbrist i särskilt boende saknat möjlighet att inom rimlig tid
kunnat verkställa ett beslut om särskilt boende. Länsstyrelsens uppgift är vid sådana
tillfällen att ansöka hos Länsrätten om sanktionsavgift enligt 16 kap 6 a § Socialtjänstlagen. Länsrätten har begärt yttrande från Hjo kommun i ärendet.
Yttrandet ska vara länsrätten i Mariestad tillhanda senast 2009-09-21.

Handling
T f vård- och omsorgschefens missiv 2009-08-31.
T fvård- och omsorgschefens förslag till yttrande 2009-08-25.

Delges
Länsrätten i Mariestad

Justerandes signatu

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsen
Ks § 119

2006-89210

Genomförandeavtal för exploatering avseende fastigheten Spakås
1:1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare
handläggning.
Yrkande

Christer Haagman (Mp), Catrin Hulmarker (M), Pierre Ryden (S) och Petter Jönsson (Fp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning.
Jäv

Lars Newman (Kd) och Kerstin Strandberg (M) deltar inte i handläggningen av
ärendet p g a jäv.

Bakgrund
Förvaltningen har upprättat förslag till genomförandeavtal för exploatering avseende fastigheten Spakås l: l.

Handling
Förslag 2009-09-02 till genomförandeavtal exploatering Spakås l: l.

Delges
Samhällsutvecklingsenheten

.~.sig natu r

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsen
Ks § 120

2009-459

Remiss: Förslag till plan för regional transportinfrastruktur för Västra
Götalandsregionen under perioden 2010 - 2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag 2009-08-19 till
remissvar på Västra Götalandsregionens förslag till plan för regional transportinfrastruktur under perioden 2010-2021.

Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå förvaltningens förslag 2009-08-19 till remissvar.

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

Reservation
Christer Haagman reserverar sig mot beslutet (Bilaga C).

Bakgrund
Regeringen har uppdragit åt länsstyrelser och regionförbund att upprätta långsiktiga planer för investeringar i regional transportinfrastruktur för åren 2010-2021.
Västra Götalandsregionen har utarbetat ett förslag till plan för regional transportinfrastruktur som nu är utsänt på remiss. Till planförslaget hör också en miljökonsekvensbeskrivning som skall ut på samråd hos allmänheten. Kommunen ska göra
MKBn tillgänglig för allmänheten på kommunkontoret eller annan lämplig plats.
Kommunen ska lämna sitt remissvar senast den 1 september.

Justerandes signatu

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsen

forts Ks § 120

2009-459

Handling

Skaraborgs kommunalförbunds remiss 2009-06-26: Förslag till plan för regional
transportinfrastruktur under perioden 2010-2021.
Västra Götalandsregionens förslag till plan för regional transportinfrastruktur och
miljökonsekvensbeskrivning under perioden 2010-2021 samt faktablad för objekt
och potter i den regionala planen.
Samhällsutvecklingschefens missiv 2009-08-19.
Samhällsutvecklingschefens förslag till remissvar 2009-08-19.
Delges

Skaraborgs kommunalförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsen

Ks § 121

2009-444

Remiss: Förslag till plan tör regional transportintrastruktur tör Jönköpings län under perioden 2010 - 2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna förvaltningens förslag 2009-08-19 till remissvar på förslag till regional transportplan för Jönköpings län 2010-2021, samt
avstå från möjligheten att yttra sig över miljökonsekvensbeskrivningen för
transportplanen.
Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå förvaltningens förslag 2009-08-19 till remissvar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Christer Haagmans (Mp) avslagyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Christer Haagman reserverar sig mot beslutet (Bilaga C).
Bakgrund

Regeringen har uppdragit åt länsstyrelser och regionförbund att upprätta långsiktiga planer för investeringar i regional transportinfrastruktur för åren 20 l 0-2021.
Jönköpings län har utarbetat ett förslag till regional transportplan som nu är utsänt
på remiss.
Kommunen ska lämna sitt remissvar senast den 25 september 2009.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsen
forts Ks § 121

2009-444

Handling
Regionförbundet Jönköpings läns remiss2009-06-15: Förslag till regional transportplan för Jönköpings län 2010-2021.
Samhällsutvecklingschefens missiv 2009-08-19.
Samhällsutvecklingschefens förslag till remissvar 2009-08-19.
Regionförbundet Jönköpings län skrivelse 2009-08-27: Miljökonsekvensbeskrivning för regional infrastrukturplan 2010-2021.
Samhällsutvecklingschefens kompletterande förslag 2009-09-08 avseende miljökonsekvensbeskrivning för infrastrukturplanen.

Delges
Regionförbundet Jönköpings län

Uldragsbeslyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12

Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsen
Ks § 122

2009-54

Remiss: Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga
vägnätet i Värmlands län, Västra Götalands län och Hallands län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag 2009-09-03 till
remissvar över förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Värmlands län, Västra Götalands län och Hallands län.

Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå förvaltningens förslag 2009-09-03 till remissvar.

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

Reservation
Christer Haagman reserverar sig mot beslutet (Bilaga C).
Bakgrund
Vägverket har sänt ut sitt förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet
på remiss. Inom Hjo kommun föreslås nya hastighetsgränser på väg 193, 194 och
195.
De förändringar av hastighetsgränser som Vägverket föreslår bygger på att hastighetsgränserna successivt ska anpassas till vägens säkerhetsstandard och till de övriga transportpolitiska delrnålen. Vägverkets översyn och förslag till hastighetsgränser är ett första steg mot den successiva anpassningen.
Vägverket Region Väst har sedan november 2008 genomfört dialoger, samråd
med Västra Götalands Regionen respektive Kommunalförbund i Västra Götaland.
BeredningsunderIag har tagits fram för varje funktionellt stråk med förslag till nya
hastighetsföreskrifter. Av underlaget framgår vilka motiv och konsekvenser som
ligger till grund för de föreslagna högsta tillåtna hastighetsgränserna.
Remisstiden är till och med den 28 september 2009.
Justerandes ignatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsen
forts Ks § 122

2009-54

Handling
Beredningsunderlag med förslag till nya hastighetsbegränsningar på väg 193 i
Västra Götalands län.
Beredningsunderlag med förslag till nya hastighetsbegränsningar på väg 194 i
Västra Götalands län.
Beredningsunderlag med förslag till nya hastighetsbegränsningar på väg 195 i
Västra Götalands län.
Hjo kommuns remissvar på Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det
statliga vägnätet väg 193.
Hjo kommuns remissvar på Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det
statliga vägnätet väg 194.
Hjo kommuns remissvar på Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det
statliga vägnätet väg 195.
Delges
Vägverket Region Väst

Justerandes signat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsen
Ks § 123

2009-530

Riktlinjer för kommunstyrelsens nämndadministration
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för
kommunstyrelsens nämndadministration.

Bakgrund
Kansliet har upprättat förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens nämndadministration.
Riktlinjernas syfte är att förtydliga de krav som styrelsen ställer på förvaltningen
för att dels säkerställa en god offentlighet, dels för att berednings- och beslutsprocesserna skall ske på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.
Kansliet är huvudägare av för dessa processer, men det krävs att samtliga enheter
och handläggare i kommunen arbetar utifrån dessa riktlinjer för att nämndadministrationen ska fungera.

Handling
Kanslichefens missiv 2009-08-20.
Kansliets förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens nämndadministration.

Delges
Kansliet

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsen
Ks § 124

2009-529

Upphandlingspolicy för Hjo kommun och dess bolag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till upphandlingspolicy för Hjo kommun och dess bolag.
Bakgrund
Ekonomichefen har i samråd med upphandlingsenheten, Skövde kommun upprättat förslag till upphandlingspolicy för Hjo kommun och dess bolag.
Policyns syfte är att tillse att koncernen på ett professionellt sätt bedriver all upphandlingsverksamhet och säkerställa koncernens behov av varor och tjänster.
Policyn beskriver även förutsättningarna för vilken all upphandling i Hjo kommuns koncern skall bedrivas, utifrån ekonomiska, affårsetiska, sociala och miljömässiga hänsyn.
Handling
Förslag 2009-08-20 till upphandlingspolicy för Hjo kommun och dess bolag.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsen
Ks § 125

2009-482

Delegering till miljö- och bygglovnämnden att besluta i ärenden som
avser strandskydd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med stöd av kommunallagen 3 kap 10 § uppdrar kommunfullmäktige åt miljö- och bygglovnämnden
att på delegation besluta i ärenden som avser dispens från strandskydd eller upphävande av strandskydd i miljöbalkens 7 kap 18 b - 18 g §§.
Bakgrund
Miljöbalken ändras fr o m l juli avseende strandskyddslagen. Numera är det
kommunen som kan ge dispenser, inte som förr länsstyrelsen. Miljö- och bygglovnämnden har haft direktdelegation från länsstyrelsen om att bevilja dispenser.
Detta medför att för att nämnden fortsatt skall kunna besluta i dessa ärenden krävs
en delegering från fullmäktige av beslutanderätten i dessa ärenden.
T f milj ö- och bygglovchefen har i skrivelse 2009-06-24 utarbetat förslag till beslut i ärendet.
Miljö- och bygglovnämnden beslutade § 97/09 att föreslå kommunfullmäktige besluta att med stöd av kommunallagen 3 kap 10 § uppdrar kommunfullmäktige åt
miljö- och bygglovnämnden att på delegation besluta i ärenden som avser dispens
från strandskydd eller upphävande av strandskydd i miljöbalkens 7 kap 18 b - 18
g §§.
Kommunstyrelsen beslutade § 108/09 att återremittera ärendet till allmänna utskottet för att närmare utreda vilken av kommunens nämnder som ska inneha delegering att besluta i ärenden som avser strandskydd.
Handling
Miljö- och bygglovnämndens § 97/09.
T f miljö- och bygglovchefens skrivelse 2009-06-24.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsen

Ks § 126

2009-538

Revidering av reglemente och revidering av avtal om samverkan i
gemensam kollektivtrafiknämnd
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
i reglementets § 6 görs tillägget ". januari - december (årsbokslut)", samt
i samverkansavtalets § Il görs tillägget ". januari - december (årsbokslut)",
i övrigt godkänna förslagen till reglemente och revidering av avtal om samverkan i gemensam kollektivtrafiknämnd.
Bakgrund

Den gemensamma kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner har § 27/09 beslutat att överlämna förslag till nytt samverkansavtal och
reglemente för nämnden.
Handling

Kollektivtrafiknämndens för Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner § 27/09.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsen

Ks § 127

2009-467

Överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar och andra
skyddsbehövande
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Migrationsverket om fortsatt flyktingmottagande för maximalt 25 individer per år.
Bakgrund

Hjo kommun tecknade under december 2007 ett treårigt avtal med Migrationsverket om flyktingmottagning, omfattande ca 25 personer per år. Planeringstal för
mottagandet i Västra Götalands län 2010 är 2350, inklusive planeringstal för anvisningsbara platser 600. Länsstyrelsen kommer att skicka ut förslag på tilläggsöverenskommelse med förslag på planeringstal för Hjo kommun.
Överenskommelsen gäller tills vidare kalenderårsvis med möjlighet till uppsägning av någondera parten per den 31 december varje år, tidigast 2009-12-31. Uppsägning ska ske skriftligt senast tre månader innan aktuellt årsskifte.
Kommunstyrelsen bör se över gällande avtal och ta ställning till fortsatt överenskommelse under 2010.
Handling

Meddelande 2006-06-30 från integrationssamordnaren vid Länsstyrelsen i Västra
Götalands län.
Länsstyrelsens förslag till tillägg till överenskommelse daterad 2007-12-21 mellan
Staten genom Migrationsverket/Integrationsverket och Hjo kommun om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, dm NRK- 22-2007-3119.
T f barn- och utbildningschefens missiv 2009-08-11.
Delges

Migrationsverket
Länsstyrelsen Västra Götaland
Barn- och utbildningschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsen

Ks § 128

2008-434/2009-370/2009-419

Kvinnofrid Skaraborg - Nytt avtal Utväg samt kvinnohuset Tranan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna utdebiteringsbeloppet för Utvägs verksamhet på 7:29 per invånare,
uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna överenskommelse om
myndighetssamverkan med övriga kommuner i Skaraborg om Utvägs verksamhet från 2010, samt
uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att då ett avtal föreligger i enlighet
med utredningsförslaget som övriga kommuner i Skaraborg ställer sig bakom,
teckna avtal med Skaraborgs kvinnohusförening avseende kvinnohuset Tranan.
Yrkande
Pierre Ryden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Bakgrund

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med rekommendation
till medlemskommunerna om ingående av överenskommelse om Utvägs och
kvinnohuset Tranans verksamheter :från 2010.
Handling

T fbarn- och utbildningschefens skrivelse 2009-08-26.
Skrivelse från Skaraborgs kommunalförbund 2009-06-10.
Delges

Skaraborgs kommunalförbund
Barn- och utbildningschefen
Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsen
Ks § 129

2009-29

Motion angående utredning av fritids-, förskole- och elevplatser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkande
Pierre Ryden (S) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer barn- och ungdomsutskottets ordförandes förslag mot Pierre
Ryd6ns (5) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslu~
tar i enlighet med barn- och ungdomsutskottets ordförandes förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till barn- och ungdomsutskottets ordförandes förslag.
Nej-röst för bifall till Pierre Rydens (S) yrkande.
Voteringsresultat
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med barnoch ungdomsutskottets ordförandes förslag (Bilaga A).
Reservationer
Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S), Bertil Ask (S), Annelie Nilsson (S) och Claes
Hagström (S) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund
Ingvar Jansson (S) och Pierre Ryden (S) har den 2009-01-13 inkommit med motion till fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade i § 14/09 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsen
forts Ks § 129

2009-29

Handling
Motion 2009-01-13 från Ingvar Jansson (8) och Pierre Ryden (8).
Barn- och ungdomsutskottets ordförandes förslag 2009-08-18 till motionssvar.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsen
Ks § 130

2009-559

Aterbesättande av ledigblivna platser efter Tina Jensen (5)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
till ny ordinarie ledamot i allmänna utskottet utse Bo Svensson (S), samt
till ny ersättare i barn- och ungdomsutskottet utse Lise-Lotte Karlsson (S).
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 81/09 att entlediga Tina Jensen (8) från bl a
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Detta entledigande medför att fyllmadsval vad avser uppdragen som ledamot i allmänna utskottet och som ersättare
i barn- och ungdomsutskottet skall förrättas.
Delges
Bo Svensson
Lise-Lotte Karlsson
Allmänna utskottet
Barn- och ungdomsutskottet
PersonaVIöner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsen

Ks § 131

2009-513

Aterbesättande av ledigblivna platser efter Jörgen Fransson (5)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
till ny ledamot, tillika vice ordförande i omvårdnadsutskottet utse Annelie
Nilsson (S),
till ny ersättare i i omvårdnadsutskottet efter Annelie Nilsson (S) utse Bodil
Hedin (S),
till ny omvårdnadsutskottets representant som ordinarie ledamot i kommunala
.
pensionärsrådet utse Annelie Nilsson (S), samt
.till ny omvårdnadsutskottets representant som ersättare i kommunala handikapprådet utse Bodil Hedin (S).
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade § 79/09 att entlediga Jörgen Fransson (S) från bl a
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Detta entledigande medför att fyllmadsval vad avser uppdragen som ledamot, tillika vice ordförande i omvårdnadsutskottet, omvårdnadsutskottets representant som ordinarie ledamot i kommunala
pensionärsrådet, samt omvårdnadsutskottets representant som ersättare i kommunala handikapprådet skall förrättas.
Delges

Annelie Nilsson
Bodil Hedin
Omvårdnadsutskottet
Pensionärsrådet
Handikapprådet
Personal/löner

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsen

Ks § 132

2009-540

Entledigande och återbesättande av ledigbliven insynsplats för miljöpartiet i barn- och ungdomsutskottet innevarande mandatperiod
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
entlediga Göran Banck (Mp) från miljöpartiets insynsplats i barn- och ungdomsutskottet, samt
utse Anders Thornblad (Mp) till miljöpartiets insynsplats i barn- och ungdomsutskottet innevarande mandatperiod.
Bakgrund

Göran Banck (Mp) har begärt att få bli entledigad från sitt politiska uppdrag i Hjo
kommun.
Handling

Skrivelse från Göran Banck (Mp).
Delges

Göran Banck
Anders Thornblad
Barn- och ungdomsutskottet
KS förvaltning/personal

Utdragsbestyrkande

··L.

Sida
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsen

Ks § 133

2009-548

Entledigande och återbesättande av ledigbliven insynsplats för miljöpartiet i omvårdnadsutskottet innevarande mandatperiod
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
entlediga Anders Thornblad (Mp) från miljöpartiets insynsplats i omvårdnadsutskottet, samt
utse Lena Haagman (Mp) till miljöpartiets insynsplats i omvårdnadsutskottet
innevarande mandatperiod.
Bakgrund

Anders Thornblad (Mp) har begärt att få bli entledigad från miljöpartiets insynsplats i omvårdnadsutskottet .
Handling

Skrivelse från Anders Thornblad (Mp).
Delges

Anders Thornblad
Lena Haagman
Omvårdnadsutskottet
KS förvaltning/personal

Utdragsbestyrkande

gHIO

Sida
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsen

Ks § 134

Information
Ordföranden, kommunchefen samt utskottsrepresentanter informerar om aktuella
ärenden.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsen
Ks § 135

2009-25

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

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

8
6

Allmänna ärenden
Datum

Ärende

Delegat

2009-08-26

Sekretess: Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM

KS ordförande

Samhällsutveckling
Datum

Ärende

Delegat

2009-08-21
2009-08-27

Förköpsärende
Förköpsärende

Chef Samhällsutveckling
Chef Samhällsutveckling

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skolalbarnomsorg:
Datum

Ärende

Delegat

2009-08-11
2009-08-11
2009-08-18

Beviljande av vårdnadsbidrag
Beviljande av vårdnadsbidrag
Beslut angående ansökan om skolskjuts
p g a trafikförhållanden
Sekretess: Beslut angående ansökan om
skolskjuts p g a särskilda skäl
Sekretess: Beslut angående ansökan om
skolskjuts p g a funktionshinder

BU-chef
BU-chef
BU-chef

2009-08-18
2009-08-18

Utdragsbestyrkande

BU-chef
BU-chef

Sida
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsen
forts Ks § 13 5
2009-08-21
2009-08-25
2009-08-26

2009-25
Yttrande över ansökan om skolgång
i annan kommun
Yttrande över ansökan om skolgång
i annan kommun
Yttrande över ansökan om skolgång
i annan kommun

BU-chef
BU-chef
BU-chef

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen augusti 2009:
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Barn och ungdom öppenvård SoL omprövning
Barn och ungdom öppenvård SoL
Barn och ungdom öppenvård SoL avslutas
Dialogen beviljas
Dialogen bevilj as· efter omprövning
Dödsboanmälan inges
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL, avslag
Ekonomiskt bistånd eftergift beviljas
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Faderskapsbekräftelse
Familjehem särsk kostn ung
Institutionsvårdsplacering upphör, ung
Introduktionsersättning bevilj as
Kontaktperson/fam avslutas
Kontaktperson/fam omprövning
LVM § 9 läkarundersökning
LVM omedelbart omhändertagande
LVM polishandräckning
LVM utredning § 7 inleds
Råd och stöd barn/ungdom avslutas
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds

Utdragsbestyrkande

9
1
1
1
3
2
1
93
7
1
9
7
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
6
2

Sida
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsen
forts Ks § 13 5

2009-25

Vård och omsorg
Delegationsbeslut juli 2009 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
3502
4000
4300
4700
5100
5200
6100

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Bostadsanpassningsbidrag, avslag
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Dagverksamhet, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats i väntan på Säbo
Ledsagarservice, 9 § 3 LSS, bifall
Avgiftsbeslut

4

1
29
4
2
8
1
1
32

Delegationsbeslut augusti 2009 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4400
4500
4700
5000
5100
5200
6200

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, servicetjänst
Trygghetslarm, bifall
Dagverksamhet, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplast, bifall
Korttidsplats i väntan på Säbo
Kontaktperson, 9 § 4 LSS, bifall
Avgiftsbeslut

Utskotten
Allmänna utskottets §§ 103 - 109.
Omvårdnadsutskottets §§ 72 -78.
Tekniska utskottets §§ 33 - 36.

Justerandes signatu .

Utdragsbestyrkande

2
22
4

2
1
1
1
8
4
1
6
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Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsen

Ks § 136

Anmäl ningsärenden
1.

Migrationsverket: Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2009 och 2010.

2.

Kommunrevisionen: Rapport avseende granskning projekt Lyckefors & Olsson (2009-565).

3.

Sekretess: Länsrätten i Mariestad - Fastställande av det underställda beslutet
om omedelbart omhändertagande (2009-562).

4.

Länsstyrelsen Västra Götaland: Tillsyn enl13 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL,
av missbruksvården i Hjo kommun (2009-290).

Utdragsbestyrkande

HJO KOMMUN

Bilaga A

KOMMUNSTYRELSEN
Närvaro- och voteringslista den 9 september 2009

Närvarande

Namn

Votering avseende
§ 129 i protokollet

Votering avseende
§ i protokollet

Ja

Ja

Nej

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

7.

Petter Jönsson, 1:e vice ordf

fp

-

8.

Eva-Lott Gram

kd

1

1

9.

Lars Newman

kd

1

1

10

Pierre Ryden, 2:e vice ordf

s

1

1

11.

Bo Svensson

s

1

1

12.

Roger Krona

s

-

13

Annelie Nilsson

s

1

1

14.

Claes Hagström

s

1

1

15.

Christer Haagman

mp

1

1

16.

ERSÄTTARE
Rune Larsson

m

17.

Anna Johansson

m

18.

Malin Davidsson

m

19.

Kerstin Strandberg

m

20.

Benkt-Eric Lindh

fp

21.

Kerstin Lindell

fp

22.

Gert Franzen

c

23.

Lars-Erik Sondel!

c

24.

Rutger Gram

25.

Ida Hägne

s

26.

Bodil Hedin

s

27.

Charlotte Karlsson

s

28.

Lise-Lotte Karlsson

s

29.

Bertil Ask

s

30.

Fredrik Bellino

v

ANTAL

Avstår

1

1

1

1

1

kd

1

15

1

9

6

-

Nej

Avstår

Bilaga B.

Socialdemokraterna
_

H'
_}O_

PROTOKOLLSANTECKNING AVSEENDE BUDGETUPPFÖLJNING
Kommunstyrelsen har skyldighet att löpande följa kommunens ekonomi. Den praktiska
förvaltningen av kommunens medel sköts av tjänstemannaorganisationen, men det faktiska ansvaret
kan inte delegeras. Det är därför viktigt att KS erhåller regelbunden information om utvecklingen av
kostnader och intäkter för att kunna vidta åtgärder om givna anslag överskrids och om kravet på
balans i ekonomin riskerar att inte bli uppfyllt.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30 att upphöra med delårsbokslut per 30/4 för att skapa
möjligheter till en bättre månadsuppföljning. Budgetuppföljningar skulle enligt beslutet redovisas i
april, maj, juni, september, november och december.
Trots upprepade framställningar har ingen fullständig budgetuppföljning redovisats i början av
september, vilket skulle ha gjorts enligt den fastställda planen, utan endast fragmentariska
redovisningar av vissa verksamheter. Den senaste övergripande redovisningen av kommunens
ekonomiska situation lämnades i juni och avsåg läget 2009-04-30. Nästa övergripande redovisning
kommer inte att lämnas förrän i slutet av september och kommer då att avse läget 2009-08-31. Det
säger sig självt att en sådan rapportering knappt skulle vara tillräcklig i en situation med stabil
ekonomisk utveckling. I dagens läge, med försvagade intäkter och hotande anslagsöverskridanden,
är rapporteringen helt oacceptabel, särskilt som den inte uppfyller den nivå som givits av
kommunfullmäktige. KS fick för år 2008 en anmärkning av kommunfullmäktige efter förslag från
revisorerna, för brister i den ekonomiska uppföljningen som bl a resulterade i ett negativt resultat
som ska återhämtas 2009.
Den socialdemokratiska gruppen i KS har därför sett sig tvingad att yrka att åtminstone de
återstående budgetuppföljningarna som beslutats av kommunfullmäktige innehåller en fullständig
information och redovisas i rätt tid.

Bo Svensson

Claes Hagström

Bertil Ask

Annelie Nilsson

Bilaga C.

Reservation till punkt 7, 8 och 9-i dagordningen.

Den forsta meningen i remissvaret angående regional transportinfrastruktur är bra:
"Hjo kommun ställer sig mycket positiv till att miljöbedömningen genomfors som en
integrerad del i planeringsprocessen och att en viktigmålsattning varit att kraftigt rorbättra
fÖnltsättningama fOr kollektivtrafiken."
I resten av forslagen till remissvar är de negativa effekterna av sänkta hastigheter från 90 till
80 kmitim våldsamt överdrivna.
Vägverkets nya hastighetsbegränsningar leder till att
<I

..
..
..
o

..

antalet döda och skadade i trafiken minskar
koldioxidutsläppen minskar
buller minskar och luftkvaliteten forbättras
restiderna for personbilar och bussar ökar med mindre än 1 procent per år
restiden tor tung lastbilstrafik forblir oforändrad.
de positiva: samhällsekonomiska effekterna i landet kan uppgå till ungefär 50 miljoner
kronor per år.

Detta är sammantaget ett litet steg i rätt riktning. För vår del blir restiden t.ex. mellan Hjo och
Skövde torIängd med mindre än 45 sekunder enligt vägverkets beräkningar. Det är en
uppoffring vi bör kunna ta. Kommunstyrelsens majoritet (M+C+KD+FP+S) fOnltsätter en
mångmiljardsatsning på vägbyggen runt om i landet som är fullständiI:,rt ohållbar, ekonomiskt
och ekologiskt!
Jag hade önskat att förslagen till remissvar under punkt 7,8 och 9 inte hade godtagits utan
ersatts med enbart rorsta meningen i rernissvaret (se ovan) + remissvarets mening: "Nyckeln
till Hjo kommuns överlevnad och framtida möjligheter att möta kOmll1uninvanarnas behov av
en god kommunal service ligger därför i en väl utbyggd kollektivtrafik".

Christer Haagman (MP)

