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Sammanträdesdatum

2010-10-06
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kll3.30 - 15.40, 16.20 - 16.35 (ajournering 15.40 - 16.20)

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Petter Jönsson (Fp), ordförande
Tore Nolberger (M)
Ewa F Thorstenson (M),§§ 142-144
Anna Johansson (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Bo Svensson (S)
Annelie Nilsson (S)
Claes Hagström (S)
Christer Haagman (Mp)

Rune Larsson (M) för Catrin Hulmarker (M)
Kerstin Strandberg (M) för Jaan Kello (M)
David Olsson (Kd) för Rutger Gram (Kd)
Bertil Ask (S) för Roger Krona (S)
Benkt-Eric Lindh (Fp) för Ewa F Thorstenson (M), §§
145 - 153

Övriga deltagande

Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt, § 143
Per-Åke Johansson, miljöstrateg, § 143
Annica Carter, utredningssekreterare § 143
Stein-Erik Norderhaug, individ- och familjeomsorgschef, § 143
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef, §§ 142 - 149
Olof Fredholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2010- 10-13
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-10-06

Datum för
anslags uppsättande

2010-10- 13

Förvaringsplats
för protokollet

~. styrelsens kan

Underskrift

Christina Grahn

Datum för
anslags nedtagande

I

2010- 11-04
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Sammanträdesdatum

2010-10-06
Kommunstyrelsen
Ks § 142

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
föredragningen "SKL:s skatteprognos 2011-2013" tillkommer,
föredragningen" Delårsbokslut per 2010-08-31" tillkommer,
föredragningen "Medborgarkontor i Hjo kommun tillkommer, samt

i övrigt godkänna förslaget till dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-10-06

Kommunstyrelsen
Ks § 143

Föredragningar
Stadsarkitekt Camilla Ehrenflod, Miljöstrateg Per-Ake Johansson
Översiktsplan 20 l O
Utredningssekreterare Annica Carter
Avgift för hantering och transport av avlidna
Individ- och jamiljeomsorgschej Stein-Erik Norderhaug
Ensamkommande flyktingbarn i Hjo kommun
Ekonomichej Jörgen Hansson
SKL:s skatteprognos 2011-2013
Delårsbokslut per 2010-08-31
Kommunsekreterare Oloj Fredholm
Medborgarkontor i Hjo kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-10-06

Kommunstyrelsen
Ks § 144

2008-443

Avgift för hantering och transport av avlidna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
ta ut en avgift i den kommunala hälso- och sjukvården för transport och hantering av avlidna till kommunens bårhus, avgiften fastställs till 730 kronor,
avgiften debiteras samtliga dödsbon som utnyttjar kommunens bårhus, samt
i de fall anhöriga väljer en annan transportör än den kommunen har avtal med,
fakturerar transportören dödsboet.
Yrkande

Petter Jönsson (Fp) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
ta ut en avgift i den kommunala hälso- och sjukvården för transport och hantering av avlidna till kommunens bårhus, avgiften fastställs till 730 kronor,
avgiften debiteras samtliga dödsbon som utnyttjar kommunens bårhus, samt
i de fall anhöriga välj er en annan transportör än den kommunen har avtal med,
fakturerar transportören dödsboet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslöt § 5/1 O att ge förvaltningen i uppdrag att iordningställa
bårhuset på Sigghusbergs äldreboende samt teckna avtal med transportör. Avtal är
nu tecknat och transporttjänsten är upphandlad. Förvaltningen har också fått i
uppdrag att ta fram ett förslag till avgift för hantering av avlidna. Avgiften ska
fastställas av kommunfullmäktige innan bårhuset tas i bruk den 1 november 2010.
Förvaltningen presenterar i en skrivelse olika avgiftsalternativ. Skrivelsen utgör
underlag för beslut i frågan om att ta ut en avgift för kommunens hantering av avlidna i den kommunala hälso- och sjukvården.
För 2011 bedömer förvaltningen att kostnaderna för hantering av avlidna kan
rymmas inom tilldelad budgetram.
Ärendet har beretts i omvårdnadsutskottet 2010-09-22.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-10-06
Kommunstyrelsen
forts Ks § 144

2008-443

Handling
Vård och omsorgs skrivelser 2010-09-22.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-10-06

Kommunstyrelsen
Ks § 145

2008-552

Översiktsplan 2010
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta översiktsplan
2010 för Hjo kommun.

Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att följande text infogas i Översiktsplanen:
"Nya större bostadsområden ska endast planeras i lägen där det finns god tillgång
till kollektivtrafik."
Eva-Lott Gram (Kd) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

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

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 10, för Hjo kommun
påbörjades 2005. Ett program för planarbete och innehåll antogs av Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008, vilket också utgjort ledningsgrupp för arbetet.
Översiktsplanen var ute på samråd under tiden 2009-08-01 - 2009-10-31 och
ställdes ut 2010-04-21 - 2010-06-15.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 20 l 0-09-29.
Handling
Plan och mäts skrivelse 2010-09-22.
ÖP 10, Antagandehandling 2010-09-30.

Utdragsbestyrkande
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Samman!rädesda!um

2010-10-06
Kommunstyrelsen
Ks § 146

2008-30

Ensamkommande flyktingbarn i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samverka med grannkommunerna kring mottagandet av 12 ensamkommande flyktingbarn och teckna avtal med Migrationsverket
om 1 plats.

Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att samverka med
grannkommunerna kring mottagandet av 12 ensamkommande flyktingbarn och
teckna avtal med Migrationsverket om 1 plats.
Eva-Lott Gram (Kd) och Tore Nolberger (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Christer Haagmans (Mp) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer
Haagmans (Mp) förslag.
Bakgrund
Migrationsverket arbetar för att kommunerna ska ordna platser för mottagande av
asylsökande barn och unga. Bakgrunden är de senaste årens allt kraftigare ökning
av barn och ungdomar utan föräldrar eller annan form av legal vårdnadshavare
som kommer till Sverige för att söka asyl.
Frågan kring ett eventuellt mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Hjo
kommun och hur det skulle kunna genomföras har under en längre tid utretts. Hjo
kommun har inte kapacitet att på egen hand genomföra processen varför diskussioner har inletts med Skövde, Karlsborg och Tibro kommuner. För att uppnå kvalitet och säkerställa kompetens i arbetet med boende, utredning och övriga insatser
har formerna för ett framtida samarbete diskuterats. Inom Skaraborgs kommunalförbund har frågan diskuterats i samverkans- och nätverksgrupper och migrationsverket och Gryning Vård AB har presenterat sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn.
Ärendet har beretts i barn- och ungdomsutskottet 2010-09-22.

U!dragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

2010-10-06

Kommunstyrelsen
forts Ks § 146

2008-30

Handling
Individ- och familjeomsorgs skrivelser 2010-08-01 och 2010-08-19.
Delges
Ks förvaltning/lndivid- och familjeomsorg

Uldragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-10-06
Kommunstyrelsen
Ks § 147

2010-67

Ombyggnad av Stora torget i Hjo: Uppvärmning av gångstråk
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ombyggnaden av Stora torget inte ska omfatta
byggnation och installation av värmeslingor med anslutning till fjärrvärmenätet.
Yrkande
Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S), Bertil Ask (S), Annelie Nilsson (S), och Claes
Hagström (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ombyggnaden av Stora torget ska omfatta byggnation och installation av värmeslingor med anslutning till
fj ärrvärmenätet.
Tore Nolberger (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska
utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tekniska utskottets förslag mot Pierre R ydens (S) mfl ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska utskottets förslag.
Reservation
Pierre Ryden (S), Bo Svensson (S), Bertil Ask (S), Annelie Nilsson (S), och Claes
Hagström (S) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade § 57/10 att fastställa program för ombyggnad av Stora torget och att i projekteringen särskilt undersöka förutsättningarna för att värma
upp granithällarna runt torget och göra torget tillgängligt för rörelsehindrade.
I stor utsträckning kommer entreer till butiker, banker, m m att vara lättillgängliga
i ett plan. Trottoarkanter tas bort och fotgängare prioriteras.
Huvudåtgärden för att erbjuda en hög tillgänglighet består av ett fyra meter brett
lättåtkomligt stråk runt torget utmed fasaderna. På västra sidan av stråket ska det
finnas p-platser, varav vissa reserveras till handikappfordon. Förvaltningen har
föreslagit att stråket värms upp med fjärrvärme.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-10-06
Kommunstyrelsen
forts Ks § 147

2010-67

Investeringskostnaderna för värmeslingor uppgår till cirka 600 tkr. Den totala kapitaltjänstkostnaden för torget beräknas till ca 642 tkr exklusive uppvärmt gångstråk. Inkluderas uppvärmt gångstråk blir kapitaltjänstkostanden 690 tkr. Uppvärmningskostnaden beräknas till ca 119 tkr/år med ett beräknat pris per kWh på
0,41 kr. Besparingen för minskade kostnader för snöröjning och sandning uppgår
till 18 tkr/år.
Tekniska utskottet har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att ombyggnaden
av Stora torget inte ska omfatta byggnation och installation av värmeslingor med
anslutning till fjärrvärmenätet.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2010-09-20.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2010-09-29.
Handling
Samhällsutveckling skrivelse 2010-09-14.
Delges
Ks förvaltning/samhällsutveckling

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-10-06

Kommunstyrelsen
Ks § 148

2010-178

Sponsringsbidrag till Hjo Bowlingklubb 2010

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
tilldela Hjo Bowlingklubb ett sponsringsbidrag om 71 046 kronor för verksamhetsåret 2010, samt
kostnaden ska belasta ID 2001.

Protokollsanteckning
Annelie Nilsson (S), Claes Hagström (S), Bertil Ask (S) och Bo Svensson (S) noterar till dagens protokoll att man principiellt är emot denna typ av sponsringsbidrag men står bakom S-gruppens ställningstagande.
Bakgrund
I Hjo bildades under 2007 en bowlingklubb. Kommunen såg mycket positivt på
bildandet av bowlingklubben och uppmanade föreningen att inkomma med en ansökan om sponsringsbidrag för att få igång verksamheten.
Kommunen beviljade föreningen 100000 kronor i bidrag för 2008 och uppmanade klubben att inkomma med nya ansökningar för verksamhetsåren 2009 och
2010 för att på så sätt få igång verksamheten. Även för verksamhetsåret 2009 beslöt kommunen att bevilja 100 000 kronor i bidrag. Samtidigt uppmanades klubben att i första hand söka bidrag genom kultur och fritid.
Föreningen har sökt bidrag hos kultur- och fritid och beviljats driftsbidrag som
uppgår till 28 954 kronor. Föreningen har därefter ansökt hos kommunstyrelsen
om ytterligare 71 046 kronor.
Under de tre år bowlingklubben funnits har föreningens intäkter och antalet medlemmar ökat. Föreningen har nu cirka 300 medlemmar. Föreningen är införstådd
med att detta är sista året som sponsringsbidrag kan utbetalas. Inför 2011 är förvaltningens bedömning att föreningen bör klara sin finansiering via medlemsintäkter och ordinarie föreningsbidrag från kultur- och fritid.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2010-09-29.

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-10-06
Kommunstyrelsen

forts Ks § 148

2010-178

Handling

Kansliets skrivelse 2010-04-26.
Hjo Bowlingklubbs skrivelse 2010-06-22 med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2009.
Kommunchefens skrivelse 2010-09-15.
Delges

Ks förvaltninglEkonomi
Hjo Bowlingklubb

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-10-06

Kommunstyrelsen
2008-166

Ks § 149

Medborgarkontor i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremitera ärendet till allmänna utskottet för vidare handläggning.
Yrkande
Petter Jönsson (Fp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremitera ärendet till
allmänna utskottet för vidare handläggning.
Bakgrund
Under 2008 genomförde kanslichefen för Hjo kommun på uppdrag från Kommunfullmäktige en utredning av förutsättningarna att inrätta ett medborgarkontor i
Hjo. Denna utredning belyste ett antal områden som krävde fördjupad analys innan slutgiltigt ställningstagande i frågan.
Under 2009 fick förvaltningen i uppdrag med föreliggande utredning som underlag att fortsätta utreda frågan om medborgarkontor. För att få ett samlat grepp om
hela frågan anlitades en konsult hösten 2010. Konsultens uppdrag var att:
beskriva syfte(n) med ett S.k. medborgarkontor.
analysera och sammanställa slutsatser från kommunens tidigare utredningar.
intervjua presumtiva samverkansaktörer.
inhämta den politiska inställningen.
rapportera slutsatser och förslag.
I rapporten "Utredning om förutsättningar för Medborgarkontor i Hjo kommun"
framkommer det att ett medborgarkontor underlättar för medborgarna och ökar
kommunens tillgänglighet. Det ger dessutom kommunen möjlighet att i samband
med eventuella framtida ombyggnationer förbättra säkerheten och arbetsmiljön i
Stadshuset.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2010-09-29.
Handling
Rapport - Utredning om förutsättningar för "Medborgarkontor" i Hjo kommun
2010-09-13 .
Utredning - Medborgarkontor i Hjo kommun 2008-09-21.
Informationsenhetens skrivelse 2010-09-23.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-10-06

Kommunstyrelsen
2008-166

forts Ks § 149
Delges

Kommunchefsgruppen
Allmänna utskottet

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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Samman!rädesda!um

2010-10-06
Kommunstyrelsen
2010-558

Ks § 150

Införskaffande av Marknadspaviljonger
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
ge samhällsutveckling i uppdrag att införskaffa fyra marknadspaviljonger,
ge samhällsutveckling i uppdrag att ta fram riktlinjer och avgifter för användandet av marknadspaviljongerna, samt
utgiften ska belasta investeringsbudgeten.
Yrkande
Petter Jönsson (Fp) och Bo Svensson (S) yrkar att: kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
ge samhällsutveckling i uppdrag att införskaffa fyra marknadspaviljonger,
ge samhällsutveckling i uppdrag att ta fram riktlinjer och avgifter för användandet av marknadspaviljongerna, samt
utgiften ska belasta investeringsbudgeten.
Bakgrund
I flera olika sammanhang, såsom Centrum- och handelsutvecklingsprojektet, julmarknadsprojektet m.fl. har framförts önskemål om små paviljongsbyggnader
som kan användas till försäljning, lotteriförsäljning, information m.m.
Paviljongerna är ännu inte ritade, men huvuddragen är ändå möjliga att beskriva.
De konstrueras så att de är flyttbara antingen med lastmaskin eller med lastbil
med kran. Storleken beräknas till ca 250x250 cm. Paviljongerna förses med entredörr och försäljningslucka, men inte något fönster. Försäljningsluckan kan fällas
upp. Invändigt förses paviljongen med några hyllplan i bakkant och några eluttag
för belysning, värmefläkt eller elplatta.
Allt skall vara lätt att sätta i stånd efter det att paviljongen ställts på plats. Kostnaden för fyra paviljonger uppskattas till 120 000 kr. För att de skall kunna vara färdiga till julmarknaden måste en uppbokning av byggare göras i stort sett omedelbart.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2010-09-29.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2010-10-06

Kommunstyrelsen
2010-558

forts Ks § 150
Handling
Samhällsutvecklings skrivelse 2010-09-23.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-10-06

Kommunstyrelsen
2010-519

Ks § 151

Ansökan om skol peng
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till beslut angående ansökan om utbetalning av skolpeng.

Bakgrund
Hjo kommun har 2010-08-17 mottagit en ansökan om utbetalning av skolpeng.
Beslut om skolpeng är inte reglerat i kommunstyrelsens delegeringsordning. Förvaltningen har utrett frågan och tagit fram ett förslag till beslut angående förevarande ansökan.
Ärendet har beretts i barn- och ungdomsutskottet 2010-09-22.

Handling
Ansökan om utbetalning av skolpeng 2010-07-08.
Barn- och utbildnings skrivelser 20 l 0-09-0 l och 2010-09-10.

Delges
KS förvaltning/Barn- och utbildning
Sökanden

Utdragsbestyrkande
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2010-10-06
Kommunstyrelsen
Ks § 152

Information
Ordföranden, samt utskottsrepresentanter informerar om aktuella ärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-10-06
Kommunstyrelsen
Ks § 153

2010-26

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

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

1
6
3

Allmänna ärenden
Datum

Arende

2010-09-17

Beslutsattestanter och ersättare 20 l 0-09-17
- 2010-12-31 för verksamhetsområde Samhällsutveckling tillväxt
Kommunchef

2010-09-15

Beslutsattestanter och ersättare 20 l 0-09-0 l
- 2010-12-31 för verksamhetsområde B am
och utbildning
Kommunchef

Delegat

Samhällsutveckling

Justerandes signatur

Datum

Arende

Delegat

2010-09-01
2010-09-07
2010-09-15
2010-09-20

Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad

Arbetsing
Arbetsing
Arbetsing
Arbetsing

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-10-06

Kommunstyrelsen

forts Ks § 153

2010-26

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2010-08-24
2010-09-02
2010-09-06
2010-09-07
2010-09-10
2010-09-10

Beviljande av vårdnadsbidrag
Beviljande av vårdnadsbidrag
Skolskjuts P g a funktionshinder
Ansökan om anslutningsersättning
Beviljande av vårdnadsbidrag
Beslut om tillstånd för servering av
alkoholdrycker
Inackorderingstillägg läsåret 10/11
Ansökan om anslutningsersättning

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

2010-09-30
2010-10-04

Ordf KSBU
Assistent
BU-chef

Vård och omsorg
Delegationsbeslut vård och omsorg:
Datum

Arende

Delegat

2010-09-14

Bistånd i form av korttidsplats på
Rospice Gabriel

Ordf KSOU

Delegationsbeslut september 2010 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4400
4700
4800
5000
5100
5200
5500
6100
6200
6400

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Remtj änst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, servicetjänst
Dagverksamhet, bifall
Kontaktperson enl SoL, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats, i väntan på Säbo
Ledsagarservice SoL, bifall
Ledsagarservice 9 § 3 LSS, bifall
Kontaktperson 9 § 4 LSS, bifall
Korttidsvistelse 9 § 6 LSS, bifall
Avgiftsbeslut

Utdragsbestyrkande

10
33
4
5
1
1
2
10
3
1
1
2
1
28

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21

Sammanträdesdatum

2010-10-06

Kommunstyrelsen
forts Ks § 153

2010-26

Utskotten
Allmänna utskottet §§ 45 - 51, 52 - 56.
Barn- och ungdomsutskottet §§ 53 - 57.
Omvårdnadsutskottet §§ 23 - 25.
Tekniska utskottet §§ 33 - 35.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

22

Sammanträdesdatum

2010-10-06
Kommunstyrelsen

Ks § 154
Anmälningsärenden

1.

Regionförbundet Jönköpings län: Regional transportplan för Jönköpings län
(2009-444).

2.

Tillfälligt samverkansavtal mellan Hjo kommun och Gullspångs kommun angående säkerhetssamordnare 2010-09-01 - 2011-01-31 (2010-523).

3.

Tillfälligt samverkansavtal mellan Hjo kommun och Töreboda kommun angående personalchef2010-09-01 - 2010-12-31 (2010-562).

Justerandes signatur

~. 62.

Utdragsbestyrkande

