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Sammanträdesdatum

2010-05-11
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 10.00 - 15.10, ajournering kl 12.00 - 13.00

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M)
Ewa F Thorstenson (M)
J aan Kello (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Petter Jönsson (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd) §§ 71 - 90
Lars Newman (Kd)
Pierre Ryden (S)
Bo Svensson (S)
Annelie Nilsson (S) §§ 71 - 90
Claes Hagström (S)
Christer Haagman (Mp)

Kerstin Strandberg (M) för Anna Johansson (M) §§ 69 - 70, 73 - 90
Bodil Hedin (S) för Roger Krona (S)
Benkt-Eric Lindh (Fp) för Annelie Nilsson
(S) §§ 69 - 70
Lars Glad (M) för Eva-Lott Gram (Kd) §§
69 -70, för Anna Johansson (M) §§ 71 72

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2010-05-18

Underskrifter
Paragrafer

69-91

Sekreterare

/

ANSLAG/BEVIS

R ~tokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2010-06-09
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-05-11
Kommunstyrelsen
Övriga deltagande
Benkt-Eric Lindh (Fp), ej tjänstgörande ersättare, §§ 71 - 90
Lars Glad (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 73 - 90
Hans Johansson, Norconsult, § 70
Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef, § 70
Maria Johansson, personalchef, § 70
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 70
Tomas Rosenlundh, samordnare Samordningsförbundet HjoTiBorg, § 70
Bengt-Göran Karlsson, arbetstagarrepresentant, LO
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Olof Fredholm, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-11

Kommunstyrelsen
Ks § 69

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till dagordning.

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum

2010-05-11
Kommunstyrelsen

Ks § 70

Föredragningar
Norconsult Hans Johansson och samhällsutvecklingschef Calle Eliasson
Genomförandeavtal för exploatering avseende fastigheten Spakås 1: 1
Personalchef Maria Johansson
Svar till arbetsmiljöverket angående inspektion av Hjo kommuns systematiska
arbetsmilj öarbete
Kommunchef Alf-Göran Waldenvik
Förslag till revidering av styrmodellen Fyren
Ekonomichef Jörgen Hansson
Budget och måluppföljning per 30 april 2010
Samordnare Tomas Rosenlundh
Information om Samordningsförbundet HjoTiBorg
Ekonomichef Jörgen Hansson
Åtgärder med anledning av avvikelser i 2010 års budget
Partiell inlösen av pensionsutfästelse
Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening
Bruttobudget per politikområde

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-11
Kommunstyrelsen
Ks § 71

2006-89210

Förlängning av samverkansavtal angående upprättande av detaljplan
inom område av Fågelås-Spakås 1:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga samverkans avtalet angående upprättande
av detaljplan inom område av Fågelås-Spakås 1:1 till 2011-01-31.
Jäv
Kerstin Strandberg (M) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslöt 2007-02-07 § 31/07 att godkänna samverkansavtalet för
område av Fågelås-Spakås 1: 1, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen att för Hj o 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 genomförandeavtal kan träffas mellan parterna eller till dess det klarlagts att genomförandeavtal inte kan träffas.
Avtalet som undertecknades gäller till 2009-12-31. Kommunstyrelsen valde §
225/09 att förlänga samverkansavtalet t o m 2010-08-31. Då processen dragit ut
på tiden föreslår förvaltningen att avtalet förlängs t o m. 2011-01-31.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.
Handling
Kansliets skrivelse 2010-04-29.
Samverkansavtal 2007-02-12.
Delges
Bengt Davidsson
Bendix Hermansson
Leif Holmblad
Anne Holmblad

Utdragsbestyrkande
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SammantrMesdatum

2010-05-11

Kommunstyrelsen
Ks § 72

2008-80

Genomförandeavtal för exploatering avseende fastigheten Spakås
1:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna genomförandeavtal för exploatering avseende fastigheten Spakås 1: 1 enligt förvaltningens förslag.

Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå förvaltningens förslag till genomförandeavtal för exploatering avseende fastigheten Spakås

1: 1.
Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Christer Haagmans (Mp) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Jäv
Kerstin Strandberg (M) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv.

Bakgrund
Hans Johansson från Norconsult har upprättat ett förslag till genomförandeavtal
för exploatering avseende fastigheten Spakås 1: 1. Avtalet reglerar marköverlåtelse
samt exploatörens ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförande av detaljplanen.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet § 188/09 till allmänna utskottet för vidare beredning.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-11
Kommunstyrelsen
forts Ks § 72

2008-80

Handling
Förslag 2010-04-29 till exploateringsavtal med bilagor.

Utdragsbestyrkande
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Sammanlriidesdalum

2010-05-11

Kommunstyrelsen
Ks § 73

2009-264

Svar till arbetsmiljöverket angående inspektion av Hjo kommuns systematiska arbetsmiljöarbete
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande.

Bakgrund
Arbetsmiljöverket har 2009-05-27 genomfört en inspektion i Hjo kommun som
har resulterat i ett inspektionsmeddelande (2009/11113). Inspektionen genomfördes inom ramen för Arbetsmiljöverkets planerade tillsyn. Syftet med inspektionen
var att få kännedom om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är systematiserat i
Hjo kommun. Resultatet av inspektionen medförde krav på åtgärder, vilka kommunstyrelsen har redovisat till Arbetsmiljöverket. Svar inlämnades den 9 oktober
2009. Arbetsmiljöverket genomförde ett uppföljningsbesök den 2 mars 2010.
Kommunen fick då i uppdrag att redovisa den årsplanering av det systematiska
arbetsmiljöarbetet som upprättats. Syftet med årsplaneringen är att förbättra systematiken i arbetsmiljöarbetet och att få en tydligare koppling till budgetarbetet.
Personalchefen har i samverkan med de fackliga organisationerna utarbetat förslag
på redovisning som svar till Arbetsmilj överket. Redovisningen har behandlats av
central samverkans grupp. Svar ska inlämnas till Arbetsmiljöverket senast 31 maj
2010.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.

Handling
Personalchefens skrivelser med bilagor 2010-05-04.

Delges
Arbetsmilj överket
KS förvaltninglPersonal

Uldragsbeslyrkande
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Sammanlrädesdalum

2010-05-11

Kommunstyrelsen
Ks § 74

2010-236

Förslag till revidering av styrmodellen Fyren
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de ändringar av styrmodellen Fyren som
kommunchefen föreslår i sin skrivelse 2010-04-13.
Bakgrund
Allmänna utskottet/Budgetberdningen har gett kommunchefen i uppdrag att se
över tidplan m m för målformuleringsarbetet inför budget 2011, samt lämna förslag ti11lämpliga förändringar av styrmodellen utifrån de lärdomar som gjorts i
samband med tidigare års målarbete. Kommunchefen har tagit fram ett förslag till
revidering av styrmodellen.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.
Handling
Kommunchefens skrivelser 2010-04-13.
Delges
Kansliet

Uldragsbeslyrkande
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SammantrMesdatum

2010-05-11
Kommunstyrelsen
Ks § 75

2010-210

Budget- och mål uppföljning per 30 april 2010
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna budget- och
måluppföljning per 30 april 2010.
Bakgrund
Förvaltningen har upprättat förslag till budget- och måluppföljning per 30 april
2010.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05 -05.
Handling
Budgetuppföljning per 2010-04-30.
Måluppföljning per 2010-04-30.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-11

Kommunstyrelsen
Ks § 76

2010-291

Partiell inlösen av pensionsutfästelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
ge ekonomichef delegation att i slutet av 2010 belasta resultatet med ett engångsbelopp inklusive löneskatt under förutsättning att nuvarande ekonomiska
förutsättningar i finansförvaltningen kvarstår, samt
engångsbeloppet får endast betalas ut om kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Yrkanden
Petter Jönsson (Fp) yrkar bifan till förvaltningens f6rslag.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå förvaltningens förslag till Partiell inlösen av pensionsutfåstelse.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Petter Jönssons (Fp) bifallsyrkande mot Christer Haagmans
(Mp) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med f6rvaltningens förslag.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
En av kommunfullmäktiges finansiella inriktningar är att det ska finnas en beredskap för framtida ökningar av pensionsskulden. Ur denna inriktning är det kortsiktiga målet att årligen pröva möjligheten till partiell inlösen av pensionsskulden
med beaktande av statens balanskrav.
I årets f6rsta budgetuppföljning har ett överskott prognostiserats inom finansförvaltningen. (Se budgetuppföljning nr 1). Normalt ska överskott i finansförvaltningen inte täcka den löpande verksamheten utan istället användas till att stärka
kommunens finansiella ställning.

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

2010-05-11
Kommunstyrelsen
2010-291

forts Ks § 76

En strategi som är vanlig i kommuner med externa lån är att minska dessa för att
på så sätt stärka finansnettot (lägre räntekostnader). En sådan strategi görs om
överlikviditet finns eller om lån förfaller. Minskning av externa lån går inte över
resultatet. Strategin att minska kommunens pensionsskuld genom engångsinbetalning måste däremot enligt redovisningsregler (kongruensprincipen) belasta resultatet. Syftet med strategin är att reducera kommande upphöjningar på utbetalningsstapeln på den intjänade pensionsrätten/utfästelsen. Strategin blir således intressant vid större engångsintäkter vid försäljningar, gynnsam avkastning på fonderat kapital eller vid prognostiserade överskott.
Ansvarsförbindelsen uppgick 2009-12-31 till 169 mkr (inkl. löneskatt).
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.
Handling
Ekonomichefens skrivelse 2010-04-24.

Uldragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-11
Kommunstyrelsen
Ks § 77

2009-426

Åtgärder med anledning av awikelser i 2010 års budget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna förvaltningens plan för hantering av budgetavvikelser enligt skrivelse,
omställningsbudgeten fordelas enligt följande; omställningsarbete 4,4 mkr,
ofOrutsedda händelser 1,5 mkr, samt
ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om fördelningen av reserven for
oforutsedda händelser och tillkommande kostnader i omställningsarbetet.
Yrkanden
Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (Fp), Tore Nolberger (M) och Eva-Lott
Gram (Kd) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om fördelningen av reserven för
oförutsedda händelser och tillkommande kostnader i omställningsarbetet.
Bo Svensson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på allmänna utskottets fOrslag och finner detta bifallet.
OrdfOranden ställer därefter proposition på Britt-Marie Sjöbergs (C) m fl tilläggsyrkande och finner detta bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns:
Ja-röst for bifall till Britt-Marie- Sjöbergs (C) m fl tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag till Britt-Marie- Sjöbergs (C) m fl tilläggsyrkande.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-11
Kommunstyrelsen
2009-426

forts Ks § 77

Voteringsresultat
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med BrittMarie- Sjöbergs (C) m fl tilläggsyrkande (Bilaga A).

Reservationer
Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S), Bodil Hedin (S), Annelie Nilsson (S), Claes
Hagström (S) och Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Vid kommunstyrelsens möte i april presenterade förvaltningen den första uppfölj-ningenav budget 2010. Den visar på ett pro gnostiserat resultat på ca 20 mkr. Delar av verksamheten redovisar negativa avvikelser i inrapporterade prognoser.
Kommunstyrelsen gav § 52110 förvaltningen i uppdrag att till kommande kommunstyrelse föreslå åtgärder.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.
Handling
Kommunchefens skrivelse 2010-04-20.

Utdragsbestyrkande

(I

:y---

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

15

Sammantrildesdatum

2010-05-11
Kommunstyrelsen
Ks § 78

2010-256

Ombudgetering av investeringsmedel från 2009 till 2010
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens förslag till ombudgetering från 2009 till 2010.
Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt verksamheternas begäran om
ombudgetering av investeringsmedel från 2009 till 2010. Totalt har kommunen
pågående projekt över årsskiftet 200912010 för ett budgeterat belopp om 13,8
mkr. I dessa projekt finns nedlagda kostnader på totalt 9,7 mkr. Netto överskottet
på 4,1 mkr önskas ombudgeteras till år 2010.
.

-

Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.
Handling
Budget- och redovisningsansvarigs skrivelser 2010-04-20 med bilagor.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-11

Kommunstyrelsen
Ks § 79

2008-281

Valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
införa ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) i Hjo
kommun,
att införa valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten under 2011, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att fatta övriga nödvändiga beslut gällande
valfrihetssystemets utformning.

Yrkanden
Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S), Bodil Hedin (S), Annelie Nilsson (S), Claes
Hagström (S) och Christer Haagman yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå
allmänna utskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag och finner detta
bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till allmänna utskottets förslag.

Nej-röst för bifall till Pierre Rydens (S) m fl avslagsyrkande.

Voteringsresultat
Med 9 ja-röster mot 6 nej röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med allmänna utskottets förslag (Bilaga A).

Reservationer
Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S), Bodil Hedin (S), Annelie Nilsson (S), Claes
Hagström (S) och Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
forts Ks § 79

2008-281

Bakgrund
Kommunstyrelsen i Hjo kommun beslutade 2008-10-08, § 160, att ansöka om
stimulansbidrag för att kunna utreda möjligheten att i samverkan med andra
kommuner utveckla valfrihetssystem inom vård och omsorg. Socialstyrelsen beslutade att tilldela Hjo kommun 1340 tkr, varav 860 tkr ska återbetalas om kommunen efter utredning beslutar att inte införa valfrihets system.
Förvaltningen har tagit fram en förstudie som belyser konsekvenser av att införa
ett valfrihetssystem. Förstudien presenterades i omvårdnadsutskottet 2009-04-20.
Omvårdnadsutskottet beslutade 2009-05-18, § 62, att uppdra åt Vård- och omsorgschefen att undersöka möjligheten att använda extern kompetens för att fortsätta utredningen om ett eventuellt införande av valfrihetssystem i kommunen.
Hjo kommun gav därefter Vårdmäklama AB i uppdrag att ::rrbeta med fas 1 och ta
fram underlag för politiskt beslut.
Vårdmäklarna AB:s rapport och förvaltningens kompletterande skrivelse syftar till
att slutföra fas 1 och ligga till grund för ett politiskt inriktningsbeslut om huruvida
ett valfrihetssystem enligt LOV ska införas i Hjo kommun. Vid beslut om att införa valfrihetssystem inleds fas 2, i denna fas ingår bland annat att utforma förfrågningsunderlag, utforma ersättningssystem, anpassa IT-system och utveckla
system för uppföljning och kvalitetskontroll.
Kommunfullmäktige beslöt § 32/10 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.

Handling
Vård och omsorgs förstudie om 2009-04-20.
Vårdmäklarna AB:s rapport 2009-11-03.
Kansliets skrivelse 2010-03-03.
Vård och omsorgschefens skrivelse 2010-03-12.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-11

Kommunstyrelsen
Ks § 80

2010-272

Ändring av taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens
förslag till taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun.

Bakgrund
Nuvarande taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2006 och har därefter inte reviderats.
Teknisk service har genomfört en jämförelse med kringliggande kommuner och
har då kommit fram till att nuvarande taxa i Hjo kommun är avsevärt lägre och
föreslår därför en justering av taxan.
Tekniska utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-04-26.

Handling
Samhällsutvecklings skrivelse 2010-04-22.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-11
Kommunstyrelsen

Ks § 81

2010-103

Finansiering av kommungemensamma tjänster inom IT-området
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna upprättat förslag till samarbetsavtal mellan VG-regionen och de 49
kommunerna i Västra Götaland kring gemensam förvaltning inom IT-området, i enlighet med Västkoms skrivelse 2010-01-04 bilaga 1, samt
av det årliga bidraget från VG-regionen, avsätta 6 kr per invånare till Västkom fOr kommungemensamma tjänster i enlighet med förslaget i Västkoms
skrivelse 2010-01-04 bilaga 2.
Bakgrund

Västkom består av de 49 kommunerna i Västra Götaland och ägs av de fyra delregionala kommunalförbunden. Syftet med VästKom är att uppnå samsyn och ekonomisk effektivitet genom att samverka. Aktuella samverkansområden är t ex
samordnad vårdplanering, hjälpmedelsavtal och nationell IT-strategi.
Kommunerna står inför stora åtaganden på IT-området. För att klara dessa, samt
samordna arbetet med VG-regionens vårdenheter, föreslår Västkoms styrelse att
en gemensam ägarfunktion skapas. Denna ägarfunktion föreslås ansvara för frågor
kring utveckling av de gemensamma IT- tj änsterna, drift och förvaltning samt för
att samordna den gemensamma utvecklingen inom området. Samverkan föreslås
regleras i avtal med Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna via Västkom. En gemensam styrgrupp rar i uppdrag att leda arbetet. Förutom samverkan
kopplat till IT-tjänster har kommunerna aviserat behov aven samordnare kopplat
till hjälpmedelsupphandlingen. Denna tjänst föreslås bli delad med VG-regionen.
För finansiering av dessa gemensamma åtaganden föreslår Västkom att kommunerna uppdrar åt VästKom att förvalta 6 kr per invånare av det årliga bidraget från
VG-regionen som redovisas i bilaga 2. Då samtliga 49 kommuner samtidigt gått
in i ett nytt hj älpmedelsavtal upphör abonnemangsavgiften för Websesam, vilket
innebär är förändringen är i stort sett kostnadsneutral.
Omvårdnadsutskottet har behandlat ärendet 2010-04-28.
Handling

Västkoms skrivelse 2010-01-04 med bilagor.
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2010-04-06.

Utdragsbestyrkande
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Sammantrildesdatum

2010-05-11

Kommunstyrelsen
2010-103

forts Ks § 81
Delges
Västkom
Vård och Omsorg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-11
Kommunstyrelsen
Ks § 82

2009-439

Svar på motion angående konstgräsplan vid Guldkroksplatsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna svaret, samt
anse motionen beviljad.

Yrkande
Christer Haagman (Mp) och Pierre Ryden (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige anse motionen bevilj ad.
Bakgrund
Pierre Ryden (S) har 2009-06-22 inkommit med en motion angående konstgräsplan vid Guldkroksplatsen.
Kommunfullmäktige beslutade § 72/09 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredande handläggning.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.
Handling
Motion 2009-06-22 från Pierre Ryden (S).
Motionssvar 2010-04-19 från kommunalrådet.

Utdragsbestyrkande
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SammantrMesdatum

2010-05-11
Kommunstyrelsen
Ks§ 83

2010-252

Remiss: Samråd - framtid Ödeshögs kommun - översiktsplan 20102030
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte inkomma med några synpunkter mot planforslaget.
Bakgrund
Hjo kommun har fått tillfålle att yttra sig över Ödeshögs kommunomfattande
översiktsplan 2010 - 2030. Synpunkter ska vara skriftliga och inkomna senast
2010-05-30.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.
Handling
Plan och mäts skrivelse 2010-04-21.
Delges
Ödeshögs kommun

Utdragsbestyrkande

---~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

23

SammantrMesdatum

2010-05-11

Kommunstyrelsen
Ks § 84

2010-189

Remiss: Framtidsplan för Habo tätort, fördjupad översiktsplan 201005-12

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte inkomma med några synpunkter mot planfdrslaget.

Bakgrund
Hjo kommun har fått tillfälle att yttra sig över Habo stads fördjupade översiktsplan 2010. Synpunkter ska vara skriftliga och inkomna senast 2010-05-06.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.

Handling
Plan och mäts skrivelse 2010-04-21.

Delges
Habokommun

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-11

Kommunstyrelsen
Ks § 85

2010-237

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst
6 000 000 kr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat
mars 2010,
finansiering av utlåning ska ske genom ianspråktagande av likviditet från
kommunens checkräkningskonto, samt
att inom den ovan angivna ramen uppdra åt kommunalråd och ekonomichef
att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan och övriga lånehandlingar.

Bakgrund
Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del i
föreningens förlagslån. Erbjudandet kan endast nyttjas av medlemmarna.
Hjo kommun blev medlem i Kommuninvest 1996. Kommuninvest har snabbt utvecklats till att bli den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld.

I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting skall kunna erbjudas medlemskap och som medlem kunna förvänta sig att Kommuninvest även i
ekonomiskt svåra tider ska kunna erbjuda bra finansieringslösningar.
För att kunna leva upp till den fastlagda visionen, behövs ett större kapital som
bl a:
ökar fönnågan att klara krissituationer, utan att behöva använda det solidariska borgensåtagandet,
innebär att Kommuninvests kapitalisering inte framstår som för svag i jämförelse med andra aktörer på marknaden, samt
säkerställer högsta möjliga rating och dänned kunna uppnå de långsiktigt bästa finansieringsvilkoren för medlemmarna.
Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman 2010-03-25 beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Svenge

signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-11

Kommunstyrelsen
forts Ks § 85

2010-237

AB genom att ta upp ett förlagslån på högst 1000 mkr från medlemmarna i förenmgen.
Föreningen betonar att kapitalökningen inte är föranledd av några inträffade förluster och inte heller kommer att få användas för att ta större risk i kreditmarknadsbolaget. Kapitalökningen ska utgöra en buffert som inte rar intecknas för risker som sammanhänger med den normala löpande verksamheten.
Hjo kommun har erbjudits att teckna 1,6 mkr av detta förlagslån. Beloppet motsvarar vår kommuns andel av förlagslånet, baserat på vår andel av föreningens
kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, utöver
denna pro rata-del. Om några medlemmar som väljer att inte teckna sin del i lånet,
kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldelningar. På
sådana överstigningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.

Handling
Kommuninvests skrivelse 2010-03-30.
Ekonomichefens skrivelse 2010-04-14.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-11
Kommunstyrelsen
Ks § 86

2010-284

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Årsredovisning 2009
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2009 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2009.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.
Handling
Årsredovisning med revisionsberättelse 2009 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Utdragsbestyrkande
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Sammantr~desdatum

2010-05-11

Kommunstyrelsen
Ks § 87

2010-298

Avfallshantering Östra Skaraborg: Årsredovisning 2009

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2009 för Avfallshantering Östra Skaraborg.

Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2009.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.

Handling
Årsredovisning med revisionsberättelse för 2009 för Avfallshantering Östra Skaraborg.

Utdragsbestyrkande

----------
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Sammanträdesdatum

2010-05-11

Kommunstyrelsen
2010-213

Ks § 88

Samordningsförbundet HjoTiBorg: Årsredovisning 2009
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2009 för Samordningsförbundet HjoTiBorg.

Bakgrund
Samordningsförbundet HjoTiBorg har upprättat årsredovisning för 2009.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-05.

Handling
Årsredovisning med revisionsberättelse och verksamhetsberättelse 2009 för Samordningsförbundet HjoTiBorg.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-11

Kommunstyrelsen
Ks § 89

Information
Ordföranden, kommunchefen samt utskottsrepresentanter infonnerar om aktuella
ärenden, bland annat infonneras bowlingklubbens ansökan om anläggningsbidrag
och den pågående utredningen om ett medborgarkontor.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-0S-11

Kommunstyrelsen
Ks § 90

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Anställningsbeslut
April 2010:
Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

4
2
2
2

Allmänna ärenden
Datum

Arende

2010-0S-06

Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Samhällsutveckling tillväxt 2010-0S-06 -201012-21
Kommunchef
Beslutsattestanter och ersättare
för verksamhetsområde Teknisk service
2010-0S-06 - 2010-12-31
Kommunchef
Tillägg attestlista Samhällsutveckling
tillväxt: Margaretha Ohlin har 2010-01-01
- 2010-12-31 attesträtt vid rättningar och
periodiseringar gällande samtliga ID:n
under Mark, planering, natur och Miljöoch energiplanering samt ID 21S2
Näringsliv
Kommunchef

2010-0S-06

20l0-0S-06

Delegat

Samhällsutveckling

signatur

Datum

Arende

Delegat

2010-04-06
2010-04-07

Förköp s ärende
Chef Samhällsutveckling
Utbetalning 2010 av underhåll av enskild icke statsbidragsberättigad väg
Arbetsingenj ören

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-11

Kommunstyrelsen
forts Ks § 90
2010-04-08
2010-04-12
2010-04-13
2010-04-13
2010-04-13
2010-05-04

Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Förköpsärende
Förköpsärende
Förköpsärende
Parkeringstillstånd rörelsehindrad

Arbetsingenj ören
Arbetsingenjören
Chef Samhällsutveckling
Chef Samhällsutveckling
Chef Samhällsutveckling
Arbetsingenj ören

Barn- och utbildning
Delegations bes lut s kola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2010-04-12
2010-04-20

Ansökningar om fOreningsbidrag 2010
Yttrande över ansökan om skolgång
i annan kommun
Avstängning från plats inom förskolan
eller skolbarnomsorg p g a bristande
avgiftsbetalning

BU-chef

2010-04-20

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen april 2010:
AnsvarsfOrbindelse bevilj as
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Att inleda utredning
Barn och ungdom öppenvård SoL
Blodprov kostnad
Dialogen avslutas
Dialogen beviljas
Dialogen beviljas efter omprövning
Egna medel konto öppnas
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL, avslag
Ekonomiskt bistånd insats bevilj as
Faderskapsbekräftelse
F aderskapsutredning nedlägges
Familjehem särs kostn ungdom
Forum beviljas
Institutionsvård vårdkostnad unga
Introduktionsersättning bevilj as

Utdragsbestyrkande

1

8
1
1
1
1
1
1
2
113
8
6

5
1
1
1
1
3

BU-chef

Rektor

31
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Sammantradesdatum

2010-05-11
Kommunstyrelsen

forts Ks § 90
Kontaktperson/familj avslutas
Kontaktperson/fam omprövning
Kontaktperson/fam avslag vuxna
Kostnader vård och stöd unga
Medgivande kontaktperson
Råd och stöd barn/ungdom
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 § läggs ner
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds med stöd av 11:2
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds

1
1
1
1
1
1
18
1
4
1

Vård och omsorg
Delegationsbeslut april 2010 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:

3500
3502
4000
4001
4300
4400
4700
5000
5100
6000

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Bostadsanpassningsbidrag, avslag
Hemtj änst, bifall
Hemtj änst, delavslag
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, servicetjänst
Dagverksamhet, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Personlig ass, 9 § 2 LSS bifall
Avgiftsbeslut

Utskotten

Allmänna utskottet §§ 26 - 27.
Bam- och ungdomsutskottet §§ 18 - 24.
Omvårdnadsutskottet §§ 10 - 12.
Tekniska utskottets §§ 16 - 21.

Utdragsbestyrkande
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37
1
1

4
1

2
5
4
183
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Sammanträdesdatum

2010-05-11
Kommunstyrelsen
Ks § 91

Anmälningsärenden

Justeran

s signatur

1.

Västtrafik AB: Kallelse till årsstämma 28 maj 2010 den i Skövde.

2.

Vattenmyndigheten Västerhavet: Västerhavets vattendistrikt 2009 - 2015 - av
Vattenmyndigheten 2009-12-15 beslutad fOrvaltningsplan (2008-379).

3.

Svea hovrättlMiljööverdomstolen: Annelie Berg m fl .I. Eolus Vind Aktiebolag m fl ang tillstånd att uppfdra och driva två vindkraftverk - Meddelande
från Svea hovrätt att miljööverdomstolen avser att avgöra målet på handlingarna, det kommer inte att hållas någon syn 100520 (2010-134).

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
Närvaro- och voteringslista
den. 11 maj
2010
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Votering avseende
När- ~ 77 i protokollet
varande Ja
Nej Avstår

Namn

Votering 'avseende
§ 79 i protokollet
Ja

Nej

1.

LEDAMÖTER
Catrin Hulmarker, ordf

M

1

1

1

2.

Tore Nolberger

M

1

1

1

3.

Ewa F Thorstenson

M

1

1

1

4.

Jaan Kello

M

1

1

1

5.

Anna Johansson

M

-

6.

Britt-Marie Sjöberg

C

1

1

1

7.

Petter Jönsson, 1:e vice ordf

Fp

1

1

1

8.

Eva-Lott Gram

Kd

1

1

1

9.

Lars Newman

Kd

1

1

1

1-0

Pierre Ryden, 2:e vice ordf

S

1

1

1

11.

Bo Svensson

S

1

1

1

12.

Roger Krona

S

-

13

Annelie Nilsson

S

1

1

1

14.

Claes Hagström

S

1

1

1

15.

Christer Haagman

Mp

1

1

1

16.

ERSÄTTARE
Rune Larsson

M

17.

Lars Glad

M

18.

Malin Davidsson

M

19.

Kerstin Strandberg för nr 5

M

1

20.

Benkt-Eric Lindh

Fp

N

21.

Kerstin Lindell

Fp

22.

Gert Franzen

C

23.

Lars-Erik SondelI

C

24.

Rutger Gram

25.

Ida Hägne

S

26.

Bodil Hedin för nr 12

S

27.

Charlotte Karlsson

S

28.

Lise-Lotte Karlsson

S

29.

Bertil Ask

S

30.

Fredrik Bellino

V

ANTAL

.

cP

Avstår

N

1

1

'-

Kd

15

1

1

1

9

6

9

6

