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Sammanträdesdatum

2009-12-16
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.20 - 14.10 och 14.20 - 15.25

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M)
Ewa F Thorstenson (M), §§ 216-217
Jaan Kello (M)
Anna Johansson (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Petter Jönsson (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Roger Krona (S)
Annelie Nilsson (S)
Claes Hagström (S)
Christer Haagman (Mp)

Kerstin Strandberg (M) för Lars Newman (Kd), ej § 225
Bertil Ask (S) för Bo Svensson (S)
Benkt-Eric Lindh (Fp) för Eva F Thorstenson (M), §§ 218-234

Övriga deltagande

Bodi1 Hedin (S), ej tjänstgörande ersättare
Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare
Johan Olsson, arkitektfinnan 01ssonLyckefors, § 217
Andreas Lyckefors, arkitektfinnan 01ssonLyckefors, § 217
Jonas Enge1brektsson, vård- och omsorgschef, § 217
Jennie Lindeberg, t fIFO-chef, § 2i 7
'.
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 217
Björn Bröne, mi1jö- och bygglovsnämndens ordförande, § 217
Jari Carlsson, arbetsledare, § 217
Håkan Karlsson, arbetsingenjör, § 217
Per-Ake Johansson, miljöstrateg, § 217
Jan Gustavsson, mätningsingenjör, § 217
Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt, § 217
Thomas Gustavsson, servicechef, § 217
Beatrice Dahlbäck, kvartalets medarbetare, § 217
Anette Östling, turistassistent, § 217
Anne Bratel, kvartalets medarbetare, § 217
Lotta Persson, vik turistassistent, § 217
Alf-Göran Wa1denvik, kommunchef
Kristina Mustaj ärvi, näringslivschef, § 217
Olof Fredholm, kommun sekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2009-12- 28

Underskrifter
Paragrafer

216 - 234

Sekreterare
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Justerare

'.

..•

Pierre Ryden

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-12-16

Datum för
anslags uppsättande

2009-12- 28

Förvaringsplats
för protokollet

rrr;;+t:ka.sli)(;1. ~ . . . . . . ..

Underskrift

Christina Grahn

Datum för
anslags nedtagande

2010-01-19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-12-16
Kommunstyrelsen

Ks § 216

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16

Kommunstyrelsen
Ks § 217

Föredragningar
Johan Olsson och Andreas Lyckefors från Arkitekifirman OlssonLyckefors
Slutrapport Who are Hjo?
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson och tf fFO-chef Jennie Lindeberg

Förslag till gemensam socialjour för 10 kommuner i Skaraborg
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson
Förandringav verksamhet vid Sturegatans gruppbostad
Ansökan om utdömande av särskild avgift enligt socialtjänstlagen (2001 :453)
-SoL
Ekonomichef Jörgen Hansson
Budgetuppföljning januari - november 2009
Ks ordförande Catrin Hulmarker
Utdelning av utmärkelsen kvartalets medarbetare

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16
Kommunstyrelsen
Ks § 218
Utdelning av utmärkelsen kvartalets medarbetare (kvartal 3 och 4
2009)
Beatrice Dahlbäck, sjuksköterska Sigghusbergs äldreboende och Anne Bratel, förskollärare Hammarns förskola tilldelas utmärkelsen kvartalets medarbetare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16
Kommunstyrelsen
Ks § 219

2008-301

Förslag till gemensam socialjour för 10 kommuner i Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Hjo kommun ansluter sig till den gemensamma socialjouren, i enlighet med förslaget till gemensam socialjour för 10 kommuner i
Skaraborg.
Yrkande

Petter Jönsson (Fp) och Benkt-Eric Lindh (Fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bakgrund
Samtliga kommuner i Skaraborg tillämpar idag ett system med socialjour via kontakt med socialnämndens ordförande eller motsvarande. Socialcheferna har på
uppdrag av kommuncheferna i Skaraborg utrett förutsättningarna för att inrätta en
gemensam socialjour för Skaraborgs kommuner. Skaraborgs kommunalförbund
tillsatte därefter en arbetsgrupp som tog fram ett förslag om en gemensam socialjour i Skaraborg och alla kommuner har givits möjlighet att inkomma med remissyttrande. Remissen omfattade också frågan om någon kommun kunde vara
värdkommun för den sociala jouren. Hjo kommun ställde sig positiva till att ingå i
en gemensam socialjour i Skaraborg, men var inte beredd att åta sig uppdraget
som värdkommun.
Socialnämnden i Skövde har, under förutsättning att alla berörda 10 kommuner
tackar ja till erbjudandet om att ingå i en gemensam socialjour, beslutat att som
värdkommun starta en gemensam socialjour från och med den 1 maj 2010 enligt
utredningens förslag. Socialnämnden i Skövde inväntar Hjo kommuns svar beträffande medverkan i en gemensam socialjour senast den 31 januari 2010.
Barn- och ungdomsutskottet har behandlat ärendet 2009-12-02.
Handling
Skövde kommuns skrivelse 2009-11-25.
Kansliets skrivelse 2009-11-27

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16
Kommunstyrelsen

forts Ks § 219

2008-301

Delges

Skövde kommun
Skaraborgs kommunalförbund
Barn- och utbildningschef
IFO-chef

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2009-12-16
Kommunstyrelsen
Ks § 220

2009-85

Förändring av verksamhet vid Sturegatans gruppbostad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
verksamheten på Sturegatans gruppbostad upphör från och med den
1 mars 2010 till följd av att de boende flyttar till eget boende med insatsen
personlig assistans.
lokalerna (Sturegatans gruppbostad) behålls inom Vård och Omsorg för annan verksamhet.
Bakgrund
Länsstyrelsen har genomfört en tillsyn inom LSS-verksamheten i Hjo vilken resulterat i att Sturegatan numera betraktas som en gruppbostad av Länsstyrelsen
och Försäkringskassan. Fortsätter verksamheten att bedrivas i sin nuvarande form
dras LASS-ersättningen från Försäkringskassan in. En sådan förändring innebär
att kommunens personalkostnader för LSS ökar med 2,7 milj kr. De boende har
dock önskemål om att behålla sina personliga assistenter i eget boende, och säger
därför upp sina boendekontrakt på Sturegatan. Att fortsätta driva Sturegatan som
traditionell gruppbostad är därmed inte motiverat i nuläget.
OmvårdJ;ladsutskottet har behandlat ärendet 2009-11-30.
Handling
Vård och omsorgs skrivelse 2009-11-27.
Delges
Vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16
Kommunstyrelsen
Ks § 221

2009-750

Ändring i skolskjutsreglemente för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare
handläggning.
Bakgrund
Enligt lag har kommunen en skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts till berättigade elever i grundskola och särskola. Kommunen har inte någon skyldighet
att anordna skolskjuts för gymnasielever, utan endast svara för deras resekostnader.
I kommunens skolskjutsreglemente anges att ersättningen till gymnasieelever sker
i form av busskort för resa inom reguljär kollektivtrafik. I de fall avståndet till
närmaste hållplats är längre än vad avståndsreglerna anger (6,0 km) kan elev ansöka om anslutningsersättning för egna resor.
Barn- och ungdomsutskottet har behandlat ärendet 2009-12-02.
Handling
Kansliets skrivelse 2009-11-23.
Delges
Barn- och ungdomsutskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16
Kommunstyrelsen
Ks § 222

2009-283

Budgetuppföljning januari - november 2009
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna budgetuppföljning inklusive helårsprognos för perioden januari - november 2009
Bakgrund
Förvaltningen har inkommit med en budgetuppföljning för perioden januari - november 2010. I budgetuppföljningen presenteras också kommunens prognostiserad e resultat för helåret 2010.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet 2009-12-02
Handling
Ekonomichefens skrivelse 2009-12-02.
Delges
Ekonomichefen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16
Kommunstyrelsen
Ks § 223

2009-348

Detaljplan för kvarteret Kometen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för kvarteret Kometen.
Bakgrund
För området gäller idag en detaljplan som är antagen 1990-02-22. Enligt den gällande detaljplanen är kvarterets södra del (Norr 7: 18) avsedd för tekniska anläggningar (kontor). Norra delen (Norr 7:8) är avsedd för bostäder. Hjo Energi AB har
gjort framställning om att hela kvarteret ska ges samma användningsområde som
gäller för den fastighet där bolaget har sin verksamhet (Norr 7: 18).
Allmänna utskottet har behandlat ärendet 2009-12-02.
Handling
Planarkitektens skrivelse 2009-11-24.
Antagandehandling upprättad i juni 2009, kompletterad i november 2009.
Delges
Samhällsutveckling/plan och mät
Hjo Energi AB

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16

Kommunstyrelsen
Ks § 224

2008-635

Klimatstrategi för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
tidplanen för klimatstrategin justeras enligt ny målsättning, samt
Dag Svensson och Mikael Artursson ersätts i projektgruppen av Magnus
Hagebratt.

Bakgrund
Projektgruppen för klimatstrategin för Hjo kommlln har inkommit med en lägesrapport -där de redogör för nuläget för projektet. Projektgruppen har hittills träffats
vid fern tillfällen. Nästa fas är att sammanställa resultatet av gruppens arbete i en
handlingsplan samt ta fram mätbara mål kopplade till åtgärdsförslagen. Parallelt
med detta ska en uppdatering av statistik och det underlag som behövs för en aktuell nulägesbeskrivning av de förhållanden i kommunen som rör de olika ämnesområdenas miljöpåverkan.
Enligt den senaste avrapporteringen skulle förslaget till klimatstrategi skickas ut
på remiss i oktober med målsättning om antagande i december 2009.
Den löpande linjeverksamheten kommer även fortsatt att kräva stora insatser, vilket medför att tidplanen inte kan hållas. Ny målsättning är att skall kunna komma
upp för beslut i fullmäktige i juni 2010.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet 2009-12-02.

Handling
Samhällsutvecklings skrivelse 2009-11-19.

Delges
Proj ektsamordnaren

Utdragsbestyrkande

gHJO
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Sammanträdesdatum

2009-12-16

Kommunstyrelsen
Ks § 225

2006-89210

Förlängning av samverkansavtal angående upprättande av detaljplan
inom område av Fågelås-Spakås 1:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga samverkansavtal angående upprättande av
detaljplan inom område av Fågelås-Spakås 1: 1 till 2010-08-31.
Jäv

Kerstin Strandberg (M) deltar inte i ärendets handläggning p g a jäv.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade § 31/07 att godkänna samverkansavtalet för område
av Fågelås-Spakås 1: 1, samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen att för Hjo kommuns räkning underteckna avtalet.
Avtalet syftar till att ange förutsättningarna för att upprätta program inför detaljplan och ange villkoren för detta och samarbetet i övrigt fram till dess att genomförandeavtalet kan träffas mellan parterna eller tilldess det klarlagts att ett genomförandeavtal inte kan träffas.
Avtalet som undertecknades är giltigt till 2009-12-31. Då något genomförandeavtal ännu inte träffats vill förvaltningen förlänga samverkansavtalet t o m 2010-0831.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet 2009-12-02.
Handling
Samhällsutvecklings skrivelse 2009-11-20.
Delges
Bengt Davidsson
Bendix Hermansson
Leif Holmblad
Anne Holmblad

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16
Kommunstyrelsen
1-~4

Ks § 226

2009-~

Omarbetning av Hjo kommuns vindkraftsplan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
ge samhällsutveckling i uppdrag att omarbeta vindkraftplanen, samt
att särskild vikt bör läggas vid specificering av sakskäl där planen anger det
finnas anledning att inta en mer restriktiv hållning mot vindkraftsutbyggnad.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade § 26/06 att anta förslag till vindkraftplan för Hjo
kommuIl.
Dagens vindkraftsplan har som syfte att utgöra ett underlag till en strukturerad
utbyggnad av vindkraften. I planen har det utförts analyser och avvägningar gentemot det allmänna intresset för naturvård, kulturmiljövård samt friluftsliv och
landskapsbild.
I planen anges områden som är prioriterade och viktiga för vindbruk, liksom områden där det finns anledning att inta en mer restriktiv hållning till vindkraftsutbyggnad.
Sedan planen antogs har ett betydande antal nya verk inlämnats till miljö- och
bygglovsnämnden. Utbyggnadstakten ser inte ut att minskas.
Tillstånd att uppföra vindkraftverk har vid mer än ett tillfälle lämnats även inom
områden som anges som restriktiva i nämnda plan.
Efter lagändring den 1 augusti 2009 sker prövning genom miljötillstånd av länsstyrelsen vi"d större verk och parker. Bygglov krävs inte längre för vindkraftsanläggningar som har miljötillstånd. Kommunens roll vid tillståndsprövning enligt
miljöbalken har stärkts genom en regel som innebär att tillstånd till en vindkraftsanläggning bara får ges om kommunen har tillstyrkt det.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet 2009-12-02.
Handling

Miljö- och bygglovnämndens § 154109.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16
Kommunstyrelsen

''-\s·

2009~

forts Ks § 226
Delges

Samhällsutveckling

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16
Kommunstyrelsen
Ks § 227

2007-36

Utökning av Leaderområdet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom inriktningsbeslutet i LAG (Styrelsen för Leader Östra Skaraborg) om att välkomna Habo och Mullsjö kommuner i
Leaderområdet.
Bakgrund
Habo och Mullsjö kommuner har presenterat sitt intresse till Leader Östra Skaraborg angående möjligheten att få ansluta sig till Leaderområdet. I dagsläget ingår
inte Habo- och Mullsjö kommuner i något Leaderområde. Ärendet har behandlats
i LAG (Styrelsen för Leader Östra Skaraborg) som har fattat ett inriktningsbeslut
innebärande att d~ två kommunerna välkomnas i Leaderområdet.
LAGs bedömning är att Habo- och Mullsjö kommuner har liknande förhållanden
som de kommuner som redan ingår i Leaderområdet samt att Vättern och Hökensås gör att det finns en gemensam geografisk definition vilket gör det naturligt att
samverka över länsgränsen. LAG har även beslutat att kommunstyrelserna i Hjo,
Tidaholm, Tibro, Skövde och Falköpings kommun ska få möjlighet att lämna sina
synpunkter innan slutligt beslut fattas i LAG.
Habo och Mullsjö kommuner kommer att medfinansiera Leader Östra Skaraborg
enligt samma principer som nu ingående kommuner gör from januari 2010. Medfinansieringen från EU och svenska staten blir också densamma som i nuläget.
Detta innebär konkret att Leaderområdet utökar sin budget med drygt två miljoner
kr för programperioden (år 2007-2013).
LAG kommer att fatta slutligt beslut efter att kommunstyrelserna i området lämnat sina synpunkter.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet 2009-12-02.
Handling
Skrivelse från Leader Östra Skaraborg 2009-11-13.
Kommunchefens skrivelse 2009-11-18.
Delges
Leader Östra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16
Kommunstyrelsen
Ks § 228

2009-703

Remiss: Förslag till skyltpolicy för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot Förslag till skyltpolicy för Hjo kommun. Skyltpolicyn kommer att fylla en viktig funktion när det gäller att bevara
och utveckla Hjo stad som småstadsidyll.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har av Miljö- och bygglovsnämnden fått remissen Förslag till
skyltpolicy för Hjo kommun. Syftet med policyn är att affärsidkare, företagare, fastighetsägare och kommunen ska kunna samverka till en god skyltkultur som är
anpassad till byggnader i kommunens olika miljöer.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet 2009-12-02.
Handling
Miljö- och bygglovnämndens § 140109 samt t f miljö- och bygglovchefens skrivelse 2009-10-08 och förslag till skyltpolicy.
Kansliets skrivelse 2009-11-25.
Delges
Miljö- och bygglovsnämnden

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16

Kommunstyrelsen
Ks § 229

2009-761

Kommunstyrelsens och utskottens sammanträdes d agar 2010

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och utskotten.

Bakgrund
Allmänna utskottet har behandlat ärendet 2009-12-02.

Handling
F örslag till sammantfädesclagar 2010.

Delges
KS förvaltning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16

Kommunstyrelsen
Ks § 230

2009-735

Ändring av grundbelopp i PBL-taxa

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja grundbeloppet i
plan- och bygglovstaxan från 30 till 34 kronor att gälla fr o m 2010-02-01.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 134/04 att anta ny taxekonstruktion förbyggnadsnämndens verksamhet.
Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp, som årligen kan
ändras, multipliceras med för ärendet tillämpliga objektsfaktorer eller motsvarande och i förekommande fall med en för åtgärden tiTIämpligåtgärdsfaktor genom
tidsersättning eller enligt taxan hörande tabeller.
Taxans grundbelopp höjdes 2006 från 28 till 30 kronor.
Då ökad kostnadsteckning inte anges i bygglovstaxan äger inte bygglovnämnden
själv rätt att justera grundbeloppet.
En höjning av grundbeloppet från 30 till 34 kronor innebär att bygglovskostnaden
för en normalvilla inom detaljplanelagt område ökar från omkring 7200 kr i 2006
- 2009 års nivå till ca 7800 kr.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet 2009-12-02.

Handling
Miljö- och bygglovnämndens § 150/09 samt bygglovhandläggarens skrivelse
2009-10-29.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16

Kommunstyrelsen
Ks § 231

2009-766

Överföring av ansvar för Badplats Mullsjön från kultur och fritid till
Gata park
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare
handläggning.

Bakgrund
Kultur fritid presenterade under september månad ett förslag om nedläggning av
Varpets badplats p g a att kostnaderna för badplatsen överskridit budgeterad ram
under flera år. Efter september 2009 har samtal förts mellan kultur och fritid och
gata park. Badplats Mullsjön och led Tidan förvaltas av kultur och fritid, men åtagandena är helt och hållet uppdrag som tillhör gata park, såsom arrenden av mark,
renhållning och latrin, röjning och grävning bredvid och i vattnet, att lägga i och
ta upp bryggor, skötsel av plats samt att genomföra provtagning av badvattnet.
Vid samtal med markägarna blev det känt att kommunens frivilliga simskola tidigare drevs vid Varpets badplats. Simskolan flyttades senare till Guldkroksbadet,
men ID 4026 badplatser Mullsjön har sedan dess legat kvar under kultur och fritid.
Gata park har möjlighet att minska kostnader för badplatsen genom att använda
egen personal, samt genom att förhandla fram ett nytt avtal med markägaren.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet 2009-12-02.

Handling
Kultur och fritids skrivelse 2009-11-24.

Delges
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16

Kommunstyrelsen
Ks § 232

Information
Ordföranden, utskottsrepresentanter, och kommunchefen informerar om aktuella
ärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-12-16

Kommunstyrelsen
Ks § 233

2009-25

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Anställningsbeslut
November 2009:
Till svi dareanställningar, helti d:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

1
6
1
1

Samhällsutveckling
Datum

Arende

Delegat

2009-11-30
2009-11-26

Förköpsärende
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad

Chef Samhällsutveckling

2009-11-26
2009-12-04

Arbetsingenjören
Arbetsingenjören
Arb et singenj ören

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen november 2009:
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Barn och ungdom öppenvård SoL
Barn och ungdom öppenvård SoL, avslutas
Dialogen beviljas
Dialogen beviljas efter omprövning
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL, avslag
Ekonomiskt bistånd förskott förmån
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Faderskap sbekräftelse
Familjehem särs kostn ungdom
Forum avslutas

Utdrags bestyrkande

10
1
1

3
4

110
8

1

11
2
2
1
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Sammanträdesdatum

2009-12-16

Kommunstyrelsen
forts Ks § 233

2009-25

Introduktionsersättning bevilj as
Kontaktperson/fam omprövning
Medgivande kontaktfamilj
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 el 2 § SoL avslutas utan åtgärd
Utredning enl 11 kap 1 § inleds med stöd av 11:2
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds
Vårdkostnad kontaktfamilj
Öppenvård enl 4 kap 1 § SoL

4

3
1

16
1
4
5
1
1

Vård och omsorg
Delegationsbeslut november 2009 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500 Bostadsanpassningsbidrag, bifall
4000 Hemtjänst, bifall
4002 Hemtjänst, avslag
4300 Särskilt boende, bifall
4400 Trygghetslarm, servicetjänst
4500 Trygghetslarm, bifall
4700 Dagverksamhet, bifall
5100 Korttidsplats, bifall
5200 Korttidsplats, i väntan på Säbo
6000 Personlig ass 9 § 2 LSS, bifall
6100 Ledsagarservice 9 § 3 LSS, bifall
6800 LS S-Korttid still syn
Avgiftsbeslut

Utskotten
Allmänna utskottets §§ 123 - 127, 128 - 135.
Barn- och ungdomsutskottet §§ 81, 82 - 87,88 - 89,90 - 95.
Omvårdnadsutskottets §§ 93 - 96.
Tekniska utskottets §§ 48 - 50.

Uldragsbestyrkande
/

5
31
1
4
8
l
2
12
l
2
2
1
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Sammanträdesdatum

2009-12-16

Kommunstyrelsen
Ks § 234

Anmälningsärende
Stadsarkitekt Camilla Ehrenflod: Ny tidplan för Översiktsplan för Hjo kommun ÖP 10 (2008-552).

Utdragsbestyrkande

