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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 - 15.00

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Anna Johansson (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Bo Svensson (S)
Claes Hagström (S)
Christer Haagman (Mp)

Kerstin Strandbergh (M) för Jaan Kello (M), §§ 129 -130
Kerstin Strandbergh (M) för Rutger Gram (Kd), §§ 131 -

141
Benkt-Eric Lindh (Fp) för Petter Jönsson (Fp)
Gert Franzen (C) för Rutger Gram (Kd), §§ 129 -130
Lise-Lotte Karlsson (S) för Roger Krona (S)
Bertil Ask (S) för Annelie Nilsson (S)

Övriga deltagande

Gert Franzen (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 131- 141
Thomas Månsson, seniorkonsult KPA-pension, § 130
Maria Johansson, personalchef, § 130
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Olof Fredholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2010-09- 09

Underskrifter
Paragrafer

129 - 141

Sekreterare

Ordförande

......................................................................................

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-09-08

Datum för
anslags uppsättande

2010-09- (} 9

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

\t1~srH\&bHHHH
Christina Grahn

2010-10-01
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen

Ks § 129

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
ärendet "Övriga frågor" tillkommer, samt
i övrigt godkänna dagordningen,

JusterandeS~ignat'4\ .~
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen
Ks § 130

Föredragning
Tomas Månsson Seniorkonsult KPA-pension
Redogörelser för pensionsriktlinjer (2009-794)

Justerandes Sr·' natu.. r
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen
Ks § 131

2010-433

Remiss: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
inte erinra något mot förslaget till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, samt
förklara paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrund
Miljö- och bygglovnämnden bereder kommunstyrelsen möjlighet att yttra sig över
förslaget till lokala föreskrifter.
Kommunerna inom Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) har idag olika lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Syftet med revideringen är att likställa kravnivåerna för de kommuner som ingår i
MÖS samt uppdatera så att föreskrifterna blir mer likställda samt moderna och
ändamålsenliga.
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får
kommunen meddela föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Det
är upp till varje kommun att utifrån sina specifika förutsättningar bedöma i vilka
frågor och för vilka områden det är motiverat att utfärda föreskrifter inom den
egna kommunen.
Förslaget innehåller endast de föreskrifter som anses vara nödvändiga för ett sådant skydd. Vissa av det nu gällande föreskrifterna tas bort. Bedömningen är att
handläggningen av ett anmälningsärende ger samma möjlighet att ställa krav/villkor som vid handläggningen av ett ansökningsärende. En annan bedömning är att
om föreskrifter finns inskrivna i miljöbalken eller andra föreskrifter ska de inte
upprepas i lokala föreskrifter.
Miljö- och bygglovnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-17.
Tekniska utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-08-23.

Justerandes signal~r./
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen
forts Ks § 13 l

2009-433

Handling
Miljö- och bygglovnämndens § 68110.
Milj ö samverkan Östra Skaraborgs skrivelse 2010-05-20 med bilagor.
Delges
Miljö- och bygglovnämnden

Justerandes Sig~atur
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen
Ks § 132

2009-328

Remiss: Utställningshandling ny avfallsplan 2011 - 2020 inom Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna förvaltningens förslag till yttrande över Avfallsplan 2011 - 2020
inom kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg, samt
förklara paragrafen omedelbart justerad.

Protokollsanteckning
Tore Nolberger (M) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Hjo kommun är remissinstans för ny avfallsplan inom kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg.
Tekniska utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-08-23.
Handling
Utställningshandling ny avfallsplan 2011 - 2020 inom kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg.
Samhällsutvecklings skrivelser 2010-08-19.
Delges
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
KS förvaltning/Samhällsutveckling

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen
Ks § 133

2010-498

Tillägg till kommunstyrelsens delegeringsordning angående gemensam socialjour i Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna tillägg till kommunstyrelsens delegeringsordning angående gemensam socialjour i Skaraborg, i enlighet med förvaltningens förslag, samt
förklara paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrund
Kommunstyrelsen i Hjo kommun beslutade § 219/09 att ansluta sig till den gemensamma socialjouren för kommuner i Skaraborg. Den gemensamma socialjouren ska täcka invånarnas behov av stöd inom ramen för individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde utanför ordinarie kontorstid med prioriteringar av
ärenden gällande barn och ungdomar samt våld i nära relationer.
I samband med att den gemensamma socialjouren startade den 1 september behöver socialtjänsten delegation från varje kommun att ta beslut i frågor enligt socialtjänstlagen (2010:453), lag (1990:52) med särskilda med särskilda bestämmelser
om vård av unga (L VU) och lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
(L VM) under icke kontorstid. Socialjouren kan dock inte överta de beslutandefunktionerna från ordföranden i barn- och ungdomsutskottet som enligt lag inte
kan delegeras.
Barn- och ungdomsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-08-25.
Handling
Individ- och familjeomsorgens skrivelse 2010-07-05.
Delges
Gemensam socialjour Skaraborg
KS förvaltning/lndivid- och familjeomsorg

Justerandes signaturi\
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen
Ks § 134

2010-322

Remiss: Inrättande av Barnahus Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
anta förvaltningens förslag till remissvar 2010-08-12,
beakta kostnaden för Hjo kommuns andel i ett eventuellt Barnahus Skaraborg
i 2011 års budget, samt
förklara paragrafen omedelbart justerad.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bakgrund
Skaraborgsgruppen mot sexuella övergrepp och misshandel av barn har uppmanat
samverkande myndigheter att etablera ett Barnahus i Skaraborg. Rädda Barnens
distriktsorganisation har också tagit upp frågan med kommunalförbundet Skaraborg. Vid tillfällen där barn misstänks ha varit utsatta för våld eller sexuella övergrepp är flera myndigheter inblandade. Sedan flera år tillbaka har det pågått försöksverksamhet med så kallade Barnahus. I ett Barnahus samverkar myndigheterna under samma tak för att undvika att barnet slussas mellan olika myndigheter
som finns på olika platser. I mars 2008 presenterade socialstyrelsen en första utvärdering av de sex försöksverksamheter som pågått. Samtliga sex Barnahus permanentades på försöksorterna. Vidare har fem nya Barnahus etablerats och flera
andra är på väg att starta. Barnahus är en kvalitetssäkring av utredningsarbetet
med barn som visat goda resultat på de orter där det startats upp.
Skaraborgs kommunalförbunds styrelse beslutade 2008-03-28 att utreda om ett
Barnahus ska inrättas i Skaraborg och vilka förutsättningar som i så fall krävs.
Rapporten slutfördes i april 2010 och överlämnades därefter till kommunalförbundets styrelse som 2010-04-23 beslutade att remittera rapporten till kommunerna i Skaraborg samt till övriga samverkande myndigheter. Skaraborgs kommunalförbund önskar få kommunernas yttranden senast den 10 september 2010 och
önskar särskilt svar på hur man ser på verksamhetsbeskrivningen och socialt tjänstens delaktighet, huvudmannaskapet samt föreslagna kostnader.
Utredningsgruppen bedömer att förutsättningarna för att starta upp verksamhet i
Barnahus Skaraborg är rimlig till våren 2011. Total kostnad för kommunerna i
2010 års siffror blir 1 114454 kr. För Hjo kommun beräknas kostnaden uppgå till
1\
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Sammanträdesdatum

2010-09-08

Kommunstyrelsen
forts Ks § 134

2010-322

4,34 kr/invånare, det vill säga 38485 kr. Dessa kostnader behöver budgeteras inför 2011.
Barn- och ungdomsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-08-25.
Handling
Remiss från Skaraborgs kommunalförbund 2010-05-10.
Individ- och familjeomsorgs skrivelse 2010-08-16.
Individ och familjeomsorgs förslag till remissvar 2010-08-12.
Delges
Skaraborgs kommunalförbund
KS förvaItning/Individ- och familjeomsorg

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen
Ks § 135

2010-287

Yttrande med anledning av revisorernas rapport "Granskning av om·
vårdnadsutskottets budgetram och dess uppföljning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag till yttrande med anledning av
revisorernas rapport "Granskning av omvårdnadsutskottets budgetram och dess
uppföljning".
Bakgrund
Revisorerna har inkommit med rapporten "Granskning av omvårdnadsutskottets
budgetram och dess uppföljning". Kommunstyrelsens ordförande har upprättat ett
förslag till yttrande med anledning av revisorernas rapport.
Omvårdnadsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-05-19.
Allmänna utskottet återremitterade ärendet 2010-05-26 till förvaltningen för vidare handläggning.
Omvårdnadsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-16.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-06-23.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2010-08-11 till förvaltningen för vidare
handläggning.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-09-01.
Handling
Revisorernas rapport 2010-04-26.
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2010-08-26.
Delges
Revisorerna
KS förvaltning/Vård och omsorg

Justerandes signat~r
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Sammanträdesdatum

2010-09-08

Kommunstyrelsen
Ks § 136

2009-650

Översyn av kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till ändringar i kommunstyrelsens reglemente.
Yrkande

Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå förvaltningens förslag till Översyn av kommunstyrelsens reglemente.
Reservation

Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet (Bilaga A).

Bakgrund
Enligt KL 6 kap 32 § skall fullmäktige utfårda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Kommunfullmäktige beslutade § 205/07 att godkänna kommunledningskontorets
förslag till reglemente för kommunstyrelsen, att gälla fr o m 2008-01-01. Reglementet föranleddes av den nya politiska organisationen i Hjo kommun. Efter utvecklingsberedningens utvärdering av den nya politiska organisationen beslutade
kommunfullmäktige §§ 63110 - 65110 att göra ett antal smärre organisationsförändringar. Förvaltningen fick i samband med besluten i uppdrag att anpassa berörda styrdokument till den nya arbetsordningen.
I samband med översynen av reglementet har en del förändringar gjorts för att anpassa reglementet till ny lagstiftning och för att effektivisera nämndadministrationen. De huvudsakliga förändringarna i reglementet är konsekvenser av följande
delar av fullmäktiges beslut:
Ombildning av MÖS till kommunalförbund,
Förändringar i miljö- och bygglovnämnden
Inrättande av ett individutskott, samt
Förändringar i tekniska utskottet.
Förvaltningens förslag till revideringar är inskrivet i bifogat förslag till reglemente (tidigare lydelse i genomstruken text ny lydelse i kursiv stil):
Justerandes Signatur~i !
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen
forts Ks § 13 6

2009-650

Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-09-01.
Handling
Kansliets skrivelse 2010-08-09.
Kommunstyrelsens reglemente med revideringar 2010-08-09.

Justerandes !;I?natur
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen

Ks § 137

2010-502

Revidering av krisledningsnämndens reglemente
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
kommunstyrelsens presidium tillsammans med utskottens och facknämndens
ordförande utgör kommunens krisledningsnämnd, samt
godkänna förvaltningens förslag till revidering av krisledningsnämndens reglemente.
Bakgrund

Enligt lagen om kommunernas och landstingens åtgärder för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544), ska kommunens krisledningsnämnd träda i kraft vid extraordinära händelser, nämnden kan då besluta om att
tillfälligt ta över andra nämnders verksamhet.
Kommunens krisledningsreglemente är inte anpassat till Hjo kommuns nya politiska organisation och bör därför inför kommande mandatperiod revideras.
Förvaltningens förslag till revideringar är inskrivet i bifogat förslag till reglemente
(tidigare lydelse i genomstruken text ny lydelse i kursiv stil).
Handling

Säkerhetssamordnarens skrivelse 2010-08-18.
Krisledningsnämndens reglemente med förslag till revideringar 2010-08-18

Justerandes signatf:
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen
Ks § 138

Information
Ordföranden, kommunchefen samt utskottsrepresentanter informerar om aktuella
ärenden.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-09-08

Kommunstyrelsen
Ks § 139

2010-26

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Anställningsbeslut

Juni -juli 2010:
Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

3
12
8
17

Augusti 2010:
Tillsvidareanställningar, heltid:
Tillsvidareanställningar, deltid:
Visstidsanställningar, heltid:
Visstidsanställningar, deltid:

1

9
1

13

Samhällsutveckling
Datum

Arende

2010-08-17

Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad

2010-08-17
2010-08-23
2010-08-27
2010-08-27

Justerandes signatur I~'

C~

Delegat

Utdragsbestyrkande

Arbetsingenjören
Arbetsingenjören
Arbetsingenjören
Arbetsingenjören
Arbetsingenjören
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen

forts Ks § 13 9

2010-26

Barn- och utbildning

Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2010-07-08
2010-08-09
2010-08-19
2010-08-19
2010-08-19
2010-08-30
2010-08-30
2010-09-01
2010-09-01

Skolskjuts p g a funktionshinder
Avtal om kopiering i skolorna
Beviljande av vårdnadsbidrag
Beviljande av vårdnadsbidrag
Skolskjuts p g a funktionshinder
Skolskjuts p g a speciella villkor
Skolskjuts p g a speciella villkor
Ansökan om anslutnings ersättning
Ansökan om anslutnings ersättning

BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef

Delegationsbeslut individ- ochjamiljeomsorgenjuli 2010:
Anmälan god man
Att inleda utredning enligt Il kap l § SoL ek
Att inleda utredning
Dialogen beviljas efter omprövning
Dödsboanmälan inges
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL, avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Introduktion flykting
Introduktionsersättning bevilj as
Kontaktperson/fam omprövning
Kontaktperson/fam beviljas
Medgivande kontaktperson
Råd och stöd barn/ungdom
Utredning enl 11 kap l § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds
Utse utredare enligt 6 kap 19 § FB
Vuxna öppenvård missbruk SoL

Utdragsbestyrkande

I~/

l
16
l
2
l
140
5
16
l
3
2
l
l
1
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3
l
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen

forts Ks § 13 9

2010-26

Delegationsbeslut individ- ochjamiljeomsorgen augusti 2010:

Att inleda utredning enligt Il kap l § SoL ek
Bistånd enligt 4 kap l § SoL
Dialogen avslutas
Dödsboanmälan inges
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap l § SoL, avslag
Ekonomiskt bistånd förskott förmån
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Faderskapsbekräftelse
Introduktionsersättning beviljas
Kontaktperson/fam beviljas
Utredning enl Il kap l § SoL inleds ej
Utredning enl Il kap l § inleds med stöd av 11:2
Utse utredare enligt 6 kap 19 § FB
Vuxna öppenvård missbruk SoL

Il
3
l
l
114
8
l
Il
5
5
l
12
5
l
l

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

3500 Bostadsanpassningsbidrag, bifall
4000 Hemtjänst, bifall
4300 Särskilt boende, bifall
4302 Särskilt boende, avslag
4400 Trygghetslarm, servicetjänst
4500 Trygghetslarm, bifall
4700 Dagverksamhet, bifall
5000 Växelvård, bifall
5100 Korttidsplats, bifall
5200 Korttidsplats, i väntan på Säbo
6000 Personlig ass 9 § 2 LSS, bifall
6100 Ledsagarerv 9 § 3 LSS, bifall
Avgiftsbeslut

SiW

=+,

Justerandes

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen
forts Ks § 13 9

2010-26

Delegationsbeslutjuli 2010 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500 Bostadsanpassningsbidrag, bifall
4000 Hemtjänst, bifall
4300 Särskilt boende, bifall
4400 Trygghetslarm, servicetjänst
4700 Dagverksamhet, bifall
5000 Växelvård, bifall
5100 Korttidsplats, bifall
5102 Korttidsplats, avslag
5200 Korttidsplats, i väntan på Säbo
Avgiftsbeslut

2
23
5
1
6
1
6
1
2
42

Delegationsbeslut augusti 2010 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4400
4700
5000
5100
5200
6100
XX79
XX82
XX84

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, servicetjänst
Dagverksamhet, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats, i väntan på Säbo
Ledsagarserv 9 § 3 LSS, bifall
Överklagan i rätt tid
Överklagande, avslag
Överklagande, överlämnande
Avgiftsbeslut

Utskotten
Allmänna utskottet §§ 43 - 44.
Barn- och ungdomsutskottet §§ 46 - 52.
Omvårdnadsutskottet §§ 23 - 25.
Tekniska utskottet §§ 29 - 32.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen

Ks § 140
Anmälningsärenden
1.

Länsstyrelsen Västra Götaland: Bostadsmarknaden i Västra Götalands län
2010.

2.

Miljönämnden Östra Skaraborg: Delårsrapport 2010.

3.

Miljö- och bygglovnämndens § 96110: Nämndriktlinje för hantering av klagomål på kajor och andra fåglar.

4.

Länsstyrelsen Västra Götaland: Informationsbrev om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande (2009-467).

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-09-08
Kommunstyrelsen

Ks § 141

Övriga frågor
Bo Svensson (S) ställer fråga angående ärendet Sponsringsbidrag Hjo bowlingklubb. Kommunchefen informerar om att ärendet kommer att behandlas på nästa
Allmänna utskotts sammanträde.
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Utdragsbestyrkande
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L.

Bilaga A.

Reservation till punkt 10: ÖVersyn av kommunstyrelsens reglemente.

Jag reserverar mig mot beslutet om kommunstyrelsens reglemente pga. att förslaget innebär
att kommunfullmäktige i 22 § delegerar detaljplanefrågor till kommunstyrelsen. Dessutom
föreslås i 28 § att planfrågor ska beredas av tekniska utskottet, vilket enligt min uppfattning är
opraktiskt och olämpligt.
Upprättandet av detaljplaner, själva handläggningen av planärenden, är myndighetsutövning.
Detaljplaner hänger ofta intimt samman med bygglovprocessen. Det naturliga är att
handläggning av detaljplaner, samt enkelt planförfarande, hör hemma hos byggnadsnämnden.
Att lägga dessa PBL-frågor i det verksamhetsdrivande tekniska utskottet kan innebära risk för
att jävsliknande förhållanden uppstår.

~,~~~
Christer Haagman (MP)

