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Sammanträdesdatum

2010-02-03
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.25 -14.50,15.10-18.00,18.20-19.35

Beslutande

Ledamöter

ljänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M), §§ 1-3
Ewa F Thorstenson (M)
Jaan Kello (M)
Anna Johansson (M)
Eva-Lott Gram (Kd), §§ 3-21
Lars Newman (Kd)
Pierre Ryden (S)
Bo Svensson (S)
Roger Krona (S), §§ 1-2
Claes Hagström (S)
Christer Haagman (Mp)

Lars Glad (M) för Britt-Marie Sjöberg (C), §§ 3-21
Kerstin Strandberg (M) för Eva-Lott Gram (Kd), §§ 1-2
Benkt-Eric Lindh (Fp) för Petter Jönsson (Fp)
Gert Franzen (C) för Britt-Marie Sjöberg (C), §§ 1-2
Bodil Hedin (S) för Tore Nolberger (M), §§ 4-21
Lise-Lott Karlsson (S) för Roger Krona (S), §§ 3-21
Bertil Ask (S) för Annelie Nilsson (S)

Övriga deltagande

Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare
Lars-Eric SondelI (C), ej tjänstgörande ersättare, § 2
Birgitta Swenson (S), revisor, § 2 ,
Per-Göran Ylander, projektledare, § 2
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 2
Lars Lindström, bygglovhandläggare, § 2
Thomas Gustafsson, servicechef, § 2
Lars Persson, förvaltningschef AÖS, § 2
Per-Åke Johansson, miljöstrateg, § 2
Lena Persson, projektledare Nätverket måttligan, § 2
Paula Teileri, enhetschef vård och omsorg, § 2
Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef, § 2
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Olof Fredholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2010-02- 09

Underskrifter
Paragrafer

1-21

Sekreterare

Ordförande

Justerare

e
Pierre R yden

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-02-03

Datum för
anslags uppsättande

201 O-02 - 09

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande
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Christina Grahn
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-02-03

Kommunstyrelsen

Ks § 1
Dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

signatur

Utdragsbestyrkande

2
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Sammanträdesdatum

2010-02-03
Kommunstyrelsen

Ks§2
Föredragningar
Projektledare Per-Göran Ylander

Information om den kommande ombyggnaden av stora torget
Bygglovhandläggare Lars Lindström

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken till vindkraftverk vid Mo fall a
Information om nya bestämmelser om prövning av vindkraft
Servicechej, Thomas Gustafsson

Lokalprogram för Fågelås skola i Gate
Förvaltningschef Lars Persson, AÖS

Information och diskussion om den blivande avfallsplanens omfattning och
inriktning
Projektledare Lena Persson, enhetschef Paula Teileri

Slutrapport från nätverket Måttligan - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson

Kommunens ansvar för förvaring och transport av avlidna

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03
Kommunstyrelsen
Ks§3

2009-675

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftverk vid Mofalla i
Hjo och Tibro kommuner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremitera ärendet till allmänna utskottet för vidare beredning.
Yrkande

Catrin Hulmarker (M) och Christer Haagman (Mp) och yrkar att ärendet återremiteras till allmänna utskottet för vidare beredning.
Bakgnmd
Hjo kommun och Tibro kommun har anmodats att meddela länsstyrelsen om
kommunerna till stryker ansökningar att ra uppföra och driva vindkraftverk vid
Mofalla i Hjo och Tibro kommuner.
De fyra vindkraftverken som ingår i ansökan avses ingå i en planerad vindkraftpark som omfattar ovan nämnda verk samt ett befintligt vindkraftverk på 850 kW
på fastigheten Laggarebolet 1: 10. De nya vindkraftverken kommer enligt ansökan
vardera ra en maximal effekt av 3MW, en navhöjd på högst 110 meter och en rotordiameter på högst 100 meter (total höjd 160 meter).
Länsstyrelsen, miljöskyddsenheten har den 30 juli 2009 skrivit tre i huvudsak likalydande yttranden med förslag till beslut. I dessa yttranden föreslår länsstyrelsen att miljöprövningsdelegationen ska avslå ansökningarna.
Av 16 kap. 4 § första stycket miljöbalken i dess lydelse från den 1 augusti 2009
framgår att "Tillstånd till en anläggning/ör vindkraft/år endast ges om den
kommun där anläggningen avses att upp/öras har tillstyrkt det".
De planerade verken ligger i eller strax utanför ett område som utpekats som
lämpligt i Hjo kommuns vindkraftsplan.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2010-01-27.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03
Kommunstyrelsen
forts Ks § 3

2009-675

Handling
Kansliets skrivelse 2009-11-20.
Miljö- och bygglovnämndens § 160/09 samt bygglovhandläggarens skrivelse
2009-12-03.
Gemensamt yttrande 2010-0 1-11 från berörda fastighetsägare.
Delges
Allmänna utskottet

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03

Kommunstyrelsen

Ks§4

2009-711

Om- och tillbyggnad av Fågelås skola i Gate
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremitera ärendet till förvaltningen för vidare
handläggning.
Yrkande
Catrin Hulmarker (M) och Pierre Ryden (S) yrkar att ärendet återremiteras till
förvaltningen för vidare handläggning.
Protokollsanteckning

Pierre Ryden (S) noterar till dagens protokoll att socialdemokraterna vill att det
hädanefter ska framgå i kallelsen vilka ärenden som samverkats och på vilken
nivå samverkan skett, resultatet av samverkan bör också framgå. Socialdemokraterna vill också att den effektberäkning gällande minskade anställnings- och tjänstegrader i ärendet Om- och tillbyggnad av Fågelås skola i Gate överensstämmer
med verkligheten.
Bakgrund

Behovet av renovering av skolan i Gate har funnits under många år. Den lokalutredning som genomfördes i början av 2000-talet blev starten för en flerårig översyn av skollokalerna i Hjo. Lokalutredningen resulterade i nedläggning av Svärtans och Grevbäcks skolor och om- och tillbyggnaden av Korsberga skola., Rammarnskolan och Guldkroksskolan. Guldkrokskolans ombyggnation har skett i
etapper, varav några kvartår.
Olika alternativ för Fågelås skola har under denna tid diskuterats och flera förslag
har kommit fram. Den utredning som ligger till grund för kommunfullmäktiges
beslut i november 2009 redovisar fyra huvudalternativ:
2

1)

Om- och tillbyggnad i två plan inkllokaler för idrott, total yta 1740 m

2)

Renovering och tillbyggnad i ett plan exkl lokaler för idrott, totalt 1068 m

3)

Om- och tillbyggnad som alternativ 2, men med mera begränsade insatser

2

2

4) Enbart renovering av befintlig skola, total yta 580 m

Utdragsbestyrkande
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Samman!rädesda!um

2010-02-03
Kommunstyrelsen
forts Ks § 4

2009-711

Den nivå som kommunfullmäktige beslutat innebär att en mer begränsas om- och
tillbyggnad ska ske i linje med alternativ 3 ovan. Investeringen beräknas uppgå till
12 mkr som får utnyttjas under åren 2009 - 201 l. Därutöver har 1,2 mkr avsatts
för pedagogisk utrustning och inredning.
Programmet med tillhörande skisser har utarbetats av samhällsutveckling i samråd
med barn- och utbildning och med hjälp av arkitekt SAR Gunilla Gustavsson.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2010-01-27.
Handling
Samhällsutvecklings skrivelse 20 l O-O 1-12.
Programförslag 2009-11-10. .
Delges
Samhällsutveckling

U!dragsbes!yrkande

JuS!erande~

L.
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Sammanträdesdatum

2010-02-03
Kommunstyrelsen
Ks§5

2008-443

Kommunens ansvar för förvaring och transport av avlidna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Ks förvaltning ges i uppdrag att iordningställa bårhuset på Sigghusbergs äldreboende,
Ks förvaltning ges i uppdrag att teckna lämpligt avtal med transportör,
Ks förvaltning ges i uppdrag att ta fram ett förslag till avgift för hantering av
avlidna som fastställs av kommunfullmäktige,
Ks förvaltning ges i uppdrag att utarbeta rutiner som säkerställer att transporterna till bårhuset och hanteringen i bårhuset sker i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Rutinerna för överlämnande av transportansvar till anhöriga förtydligas och dokumenteras, samt
samtliga rutiner och avtal skall vara genomarbetade och samverkade så att
bårhuset kan tas i bruk under 2010.
Yrkande

Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S), Claes Hagström (S), Bodil Hedin (S), LiseLotte Karlsson (S) och Bertil Ask (S) yrkar bifall förvaltningens förlag.
Bakgrund
Förvaltningen har inkommit med en utredning som tydliggör kommunens ansvar
enligt hälso- och sjukvårdslagen för hantering av avlidna i kommunal hälso- och
sjukvård. Skrivelsen är tänkt att utgöra underlag för beslut i frågan om att inrätta
ett fungerande bårhus i Hjo kommun. Utredningen beskriver också konsekvenserna av att öppna ett bårhus i ett av kommunens särskilda boenden.
Ärendet har beretts i omvårdnadsutskottet 2010-01-20.
Handling
Vård- och omsorgschefens skrivelser 2009-12-16 och 2010-01-07.

Utdragsbestyrkande
I.
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Sammanträdesdatum

2010-02-03

Kommunstyrelsen
forts Ks § 5

2008-443

Delges
Kommunchefen

Justerandes sig atur
.l

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03

Kommunstyrelsen
Ks§6

2009-680

Motion angående kylrum tör avlidna kommuninvånare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Bakgrund
Socialdemokraterna har 2009-10-26 inkommit med en gruppmotion angående kylrum för avlidna kommuninvånare.
Kommunfullmäktige beslutade § 106/09 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Ärendet har beretts av tekniska utskottet 2010-0 1-18.

Handling
Motion 2009-10-25 från Maj-Britt Axen (S).
Motionssvar 2010-01-12 från tekniska utskottets ordförande Tore Nolberger (M).

Utdragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03

Kommunstyrelsen
Ks§7

2009-766

Överföring av ansvar för Badplats Mullsjön från kultur och fritid till
gata park
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
ansvar och budgeterade medel inom ID 4026 Badplats Mullsjön flyttas från
kultur och fritid till gata park, samt
ett nytt ID skapas inom gata park och att åtgärder vidtas för att minska kostnader vid Badplats Mullsjön och led Tidan.

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.
Kommunstyrelsen beslutade § 231109 att återremitera ärendet till förvaltningen
för vidare handläggning.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2010-01-27.

Handling
Samhällsutvecklings skrivelse 2009-11-24.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03

Kommunstyrelsen
forts Ks § 7

2009-766

Delges
Samhällsutveckling/kultur och fritid
Samhällsutveckling/gata park
Ekonomienheten

Justerandes signatur \

/

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03

Kommunstyrelsen
Ks§8

2009-606

Ansökan om kommunal borgen avseende Villa Rose" - avskrivning
av ärendet

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avskriva ärendet avseende
kommunal borgen om 13,5 mkr för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening
Äldrehem i Hjo.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 117/09 att återremittera ärendet" Ansökan om
kommunal borgen avseende Villa Rosell" till kommunstyrelsen för vidare beredning. Skälet till att ärendet initierades från första början var att föreningen såg en
. möjlIghet att sänka sina rantekostnader och därigenom kunna minska kommunens
lokalhyra för verksamheten på Villa Rosell.
Nu har föreningen lyckats sänka sin räntekostnad utan att kommunen behövt gå i
borgen. Den eventuella effekt som en kommunalborgen i nuläget kan innebära har
följaktligen minskat betydligt. Av det skälet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avskriver ärendet.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-01-27.

Handling
Ekonomichefens skrivelse 20 l O-O 1-12.

Justerandes signat rl

r

I

/f

Utdragsbestyrkande

gHJO

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

14

Sammanträdesdatum

2010-02-03

Kommunstyrelsen
Ks§9

2009-631

Planläggning av Stämmorna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsutveckling i uppdrag att utarbeta förslag
till detaljplan för Stämmorna.

Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att detaljplanering av Stämmorna ska föregås av ett
översiktligt planeringsarbete (i form av fördjupad översiktsplan eller programarbete) som ger möjlighet för alla intressenter runt sjön att komma till tals.

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

Reservation
Christer Haagman (Mp) noterar följande reservation till dagens protokoll:
"Det är mycket positivt att initiativ tas till detaljplanering även av östra strandområdet vid Mullsjön. Men det är hög tid, nu när delområden detaljplanelagts i norr,
söder och väster, att ta ett helhetsgrepp om hela området runt Mullsjön. Därför
yrkar jag på att detaljplanering av Stämmorna ska föregås av ett översiktligt planeringsarbete (i form av fördjupad översiktsplan eller programarbete) som ger
möjlighet för alla intressen runt sjön att komma till tals."
Bakgrund
Fritidsbebyggelsen runt Mullsjön håller på att förändras genom att mycket permanentboende har etablerats och kommer att etableras i samband med framdragning
av kommunalt vatten och avlopp. Under senare år har märkts en tendens till ökat
permanentboende i "fritidshusområdena". Detta har bland annat möjliggjorts av
att kommunalt vatten och avlopp dragits fram till områdena.
Planläggning av området väster om Björkviken har påbörjats och för tillfället pågår också arbetet med att ta fram en detaljplan för området vid Mullsjöns västra
strand, Bengtstorp.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03

Kommunstyrelsen
forts Ks § 9

2009-631

Möjligheterna att ansluta till kommunalt vatten och avlopp finns även längs Mullsjöns östra strand, Stämmorna. I detta område saknas i nuläget en övergripande
bild av vilken inverkan ytterligare exploatering har på växt- och djurlivet samt på
allmänhetens tillgång till stranden.
Ärendet har beretts av allmänna utskottet 2010-01-27.

Handling
Miljö- och bygglovnämndens § 124/09 samt bygglovhandläggarens skrivelse
2009-09-10.

Delges

Samhällsutveckling/Plan och mät
Miljö- och bygglovnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Samman!rädesdatum

2010-02-03

Kommunstyrelsen
Ks§10

2010-40

Samverkansöverenskommelse mellan Hjo kommun och Polisområde
Skaraborg

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna samverkansöverenskommelsen, samt
ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avtalet.

Bakgrund
Hjo kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Skaraborg
har- gemensamt identifierat en problembild över brottsligheten i Hjo kommun och
därefter tagit fram en handlingsplan för att stävja den lokala brottsligheten. Samverkansöverenskommelsen reglerar vilka åtaganden som respektive part förbinder
sig att genomföra inom överenskommen tidsperiod. De beslutade åtagandeplanerna beskrivs i Brottsförebyggande rådets handlingsplan för 2010.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2010-01-27.

Handling
Kansliets skrivelse 2010-01-21.
Förslag till avtal mellan Hjo kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland.

Delges
Polismyndigheten i Västra Götaland
Kommunstyrelsens ordförande
Brottsförebyggande rådet

Justerandes Sign~!

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03
Kommunstyrelsen

Ks § 11

2009-764

Brottsförebyggande rådet: Handlingsplan 2010
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta Brottsförebyggande rådets handlingsplan för
2010.
Bakgrund

I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan
polis och kommun -för en lokaltförankrad polisverksamhet i hela landet. För att
rikspolisstyrelsens intentioner med sin handlingsplan ska kunna uppfyllas krävs
att en lokal handlingsplan skapas.
Planen lyfter upp tre prioriterade omraden för att minska brottligheten och öka
tryggheten i Hjo.
Samverkan för goda levnadsvillkor
Skadegörelsen ska minska
Trygg och säker trafikmiljö
Planen ska fungera som ett övergripande styrdokument för det lokala brottsförebyggande arbetet och skapa en tydlig rollfördelning mellan olika aktörer.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2010-01-27.
Handling

Brottsförebyggande rådets handlingsplan 2010.
Kansliets skrivelse 2010-0 1-19.
Delges

Brottsförebyggande rådet
Polismyndigheten i Västra Götaland

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03
Kommunstyrelsen
Ks § 12

2010-41

Deltagande i politiska konferenser under 2010
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
varje parti som är representerat i kommunfullmäktige 2010 har rätt att under
året få bidrag för en partikonferens, samt
maxbeloppet för bidraget sätts till 2 600 kronor.
Bakgrund
Hjo kommuns delegationsordning är idag otydlig när det gäller rätten till bidrag
för politiska konferenser. Utvecklingsberedningen har ett uppdrag att se över
kommunens arvodesreglemente. Fram till att uppdraget är genomfört föreslår förvaltningen att varje parti som är representerat i kommunfullmäktige 2010 har rätt
att under året få bidrag för en partikonferens, samt att maxbeloppet för bidraget
sätts till 2600 kronor.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2010-01-27.
Handling
Kansliets skrivelse 2010-01-27.
Delges
M-gruppen
C-gruppen
Fp-gruppen
Kd-gruppen
S-gruppen
V-gruppen
Mp-gruppen

Uldragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03
Kommunstyrelsen
Ks § 13

2008-673

Motion angående medlemskap i European Cities Against Drugs
(ECAD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
avslå motionen, samt
anse motionen besvarad.
Bakgrund
Lars Newman (Kd) har 2008-11-24 inkommit med en motion angående medlemskap i European Cities- Against Drugs (ECAD).
Kommunfullmäktige beslutade § 93/08 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2010-01-27.
Handling
Motion 2008-11-24 :från Lars Newman (Kd).
Motionssvar 2010-0 1-14 från kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker
(M).

Justerandes signatur

Utdragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03
Kommunstyrelsen
Ks § 14

2009-29

Motion angående utredning av fritids-, förskole- och elevplatser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna barn- och ungdomsutskottets ordförandes förslag till motionssvar,
samt
anse motionen besvarad.
Yrkande
Pierre Ryden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå barn- och ungdomsutskottets ordförandes förslag till motions svar.
Propositionsordning
Ordförande ställer barn- och ungdomsutskottets ordförandes förslag till motionssvar mot Pierre R ydens avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med barn- och ungdomsutskottets ordförandes förslag till motionssvar.
Bakgrund
Ingvar Jansson (S) och Pierre Ryden (S) har 2009-01-13 inkommit med en motion
till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade § 14/09 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Kommunfullmäktige beslutade § 89/09 att återremitera ärendet till kommunstyrelsen för att ytterligare utreda förutsättningarna för att bifalla motionen.
Ärendet har beretts i barn- och ungdomsutskottet 2010-01-20.
Handling
Motion 2009-01-09 från Ingvar Jansson (S) och Pierre Ryden (S).
Motionssvar 2010-01-12 från barn- och ungdomsutskottets ordförande Gert
Franzen (C).

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03
Kommunstyrelsen
Ks § 15

2009-677

Motion angående allmän information om skolan i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna barn- och ungdomsutskottets ordförandes förslag till motionssvar,
samt
anse motionen besvarad.
Bakgrund
Fredrik Bellino (V) har 2009-10-26 inkommit med en motion till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade § 105/09 att överlämna motionssvaret till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Ärendet har beretts i barn- och ungdomsutskottet 2010-01-20.
Handling
Motion 2009-10-23från Fredrik Bellino (V).
Motionssvar 2010-0 1-11 från barn- och ungdomsutskottets ordförande Gert
Franzen (C).

i

Justerandes

Si~ •
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Sammanträdesdatum

2010-02-03
Kommunstyrelsen
Ks § 16

2010-17

Hjo kommuns avgiftstaxa för äldreomsorg och funktionshindrade revidering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till reviderad avgiftstaxa att gälla fr o m 201O-03-0l.
Bakgrund
Flera belopp för beräkning av avgifter är knutna till prisbasbeloppet som för år
2010 är 42 400 kronor. Med anledning av det sänkta prisbasbeloppet måste Hjo
kommuns avgiftstaxa korrigeras.
Avgiftshandläggaren har utformat avgiftstaxan så att den framledes ska fOlja det·
fastställda prisbasbeloppet, vilket innebär att kommunens avgiftstaxa inte behöver
revideras för att anpassa sig till nya nivåer på prisbasbeloppet.
Ärendet har beretts i omvårdnadsutskottet 2010-01-20.
Handling
Förslag till avgiftstaxa för äldreomsorg och funktionshindrade - revidering.
Avgiftshandläggarens skrivelse 2009-12-10.

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03
Kommunstyrelsen
Ks § 17

2009-814

Rutiner tör tillämpning av SOSFS 2008:20 i Västra Götaland mellan
regionen och kommunerna avseende samordning av insatser tör habilitering och rehabilitering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta rutiner och riktlinjer rörande samordnad habilitering och rehabilitering.
Bakgrund
Socialstyrelsen har publicerat föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2008:20) om
samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Centralt i föreskriften är
kravet att kommuner och landsting gemensamt ska utforma rutiner för samordning
av habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för den enskilde. De insatser som avses är de som ges med stöd av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen
(SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
En arbetsgrupp med företrädare för regionen och kommunerna har arbetat fram ett
förslag till gemensamma rutiner. Rutinerna ska anses vara styrande för Västra Götalandsregionen och kommunerna.
Implementerings- och utbildningsinsatser ska planeras i verksamheten direkt efter
beslutandet.
Ärendet har beretts i omvårdnadsutskottet 2010-01-20.
Handling
Västra Götalandsregionens skrivelse 2009-08-28.
Vård och omsorgs skrivelse 2010-01-18.
Delges
Skaraborgs kommunalförbund
Vård och omsorg, HoS

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03

Kommunstyrelsen
Ks § 18

2008-703

Utvärdering av servicetjänsten Yttre skötsel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna utvärderingen av servicetjänsten yttre skötsel, samt
fortsättningsvis tillhandahålla tjänsten till kommuninvånare som är 70 år eller
äldre.
Bakgrund
I februari 2009 infördes tjänsten Yttre skötsel åt äldre. Tjänste är riktad till kommuninvånare som är 80 år eller äldre. Efter ett år har tjänsten utvärderas vad gäller
efterfrågan, arbetsutbud, innehåll i tjänsten, kostnader och service.
Totalt har sjutton uppdrag genomförts under året. Efterfrågan på tjänsten är låg
och det finns utrymme för fler uppdrag. En del kommuninvånare i åldern 70 - 79
år ar under året framfört önskemål om att få köpa tjänsten. Arbetsmarknadsenheten ser inget hinder mot att tjänsten erbjuds även denna ålderskategori då man på
arbetsmarknadsenheten har utrymmer att utföra fler uppdrag, därför föreslår arbetsmarknadsenheten att fortsättningsvis tillhandahålla tjänsten till kommuninvånare som är 70 år eller äldre.
Ärendet har beretts i omvårdnadsutskottet 2010-01-20.
Handling
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2010-01-12.
Delges
Vård och omsorg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03

Kommunstyrelsen
Ks § 19

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

2010-02-03

Kommunstyrelsen
Ks § 20

2010-26

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

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

2
3
1
7

Januari 2010:
Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

3
5
4
9

Samhällsutveckling
Datum

Arende

Delegat

2009-12-10
2009-12-16
2009-12-18
2010-01-11
2010-01-19
2010-01-19
2010-01-25
2010-01-13

Förköpsärende
Förköpsärende
Förköpsärende
Förköpsärende
Förköpsärende
Förköpsärende
Förköpsärende
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad

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

2010-01-20

Utdragsbestyrkande
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Samman!rädesda!um

2010-02-03
Kommunstyrelsen

forts Ks § 20

2010-26

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

2009-12-02

Beslut ang skolskjuts pga trafikförhållanden
Beslut ang skolskjuts pga särskilda
skäl
Förlängning av skolskjutsavtal

2009-12-18
2009-12-09

Delegat

BU-chef
BU-chef
BU-chef

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen december 2009:
Att inleda utredning enligt 11 kap l § SoL ek
Dialogen beviljas
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL, avslag
Ekonomiskt bistånd insats bevilj as
Faderskap, advokatkostnad
Faderskapsbekräftelse
Familjehem särs kostn ungdom
Institutionsvård vårdkostnad unga
Introduktionsersättning bevilj as
Kontaktperson/fam omprövning
Medgivande enligt kap 6 § 6
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 el 2 § SoL avslutas utan åtgärd
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds

14
3
118
6
15
1
1
4
1
4
6
1
23
1
2

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen januari 2010:
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Att inleda utredning
Avtal vårdnad godkännes ej
Barn och ungdom öppenvård SoL
Dialogen beviljas
Dialogen beviljas efter omprövning
Egna medel konto öppnas
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL, avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Familjehem särs kostn ungdom
Forum beviljas

U!dragsbestyrkande
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3
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3
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Sammanträdesdatum

2010-02-03

Kommunstyrelsen
forts Ks § 20

2010-26

Institutionsvård vårdkostnad unga
Introduktionsersättning bevilj as
Kontaktperson/fam omprövning
Medgivande enligt 6 kap 12 § SoL
Råd och stöd barn/ungdom
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 el 2 § SoL avslutas utan åtgärd
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds
Vuxna öppenvård SoL

1
5
2
1
1
11
1

4
1

Vård och omsorg
Delegationsbeslut december 2009 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
3501
4000
4300
4400
4700
5100
5200
5500
6100
6200
6700

Bostadsanpa.ssningsbidr~

bifall
Bostadsanpassningsbidrag, delavslag
Hemtj än st, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, servicetjänst
Dagverksamhet, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats, i väntan på Säbo
Ledsagarservice, SoL, bifall
Ledsagarservice 9 § 3 LSS, bifall
Kontaktperson 9 § 4 LSS, bifall
Dagcenter 9 § 10 LSS, bifall
Avgiftsbeslut

3
1
28
4
4
3
7
6
1
2
1
2
23

Delegationsbeslutjanuari 2010 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
4000
4001
4300
4400
4700
5100
6000
6700

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtj än st, bifall
Hemtjänst, delavslag
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, servicetjänst
Dagverksamhet, bifall
Korttidsplats, bifall
Personlig ass 9 § 2 LSS, bifall
Dagcenter 9 § 10 LSS, bifall
Avgiftsbeslut

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-03
Kommunstyrelsen

forts Ks § 20

2010-26

UtskoUen

Barn- och ungdomsutskottet §§ 1 - 2,4 -7.
Tekniska utskottets §§ 2 - 4.
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Sammanträdesdatum

2010-02-03
Kommunstyrelsen

Ks § 21
Anmälningsärenden
l.

Sveriges musik- och kulturskoleråd: De svenska musik- och kulturskolorna en unik tillgång att slå vakt om!

2.

Kansliet: Redovisning av partistöd 2010 (2010-12).

3.

Samordningsförbundet HjoTiBorg: Verksamhets- och budgetplan 2010
(2009-820).

4.

Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende (2008-377).

5.

Sekretess: Skolinspektionen - Beslut 2009-12-18 ang anmälan om skolsituation (2009-457).

6.

Förvaltningsrätten i Jönköping: Information om förändring av länsrätternas
organisation.

7.

Västra GötalandsregionenlRegionstyrelsen: Beslut 20 l O-O 1-19 ang förbundsordning för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg (2009-657).

Utdragsbestyrkande

