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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 11.00 - 16.25, ajournering kl 12.00 - 13.15, ajournering 15.15 - 15.35

Beslutande

ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Anna Johansson (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Petter Jönsson (Fp), §§ 160 - 170
Eva-Lott Gram (Kd)
Rutger Gram (Kd)
Bo Svensson (S)
Annelie-Nilsson (S), §§ 162 - 182
Claes Hagström (S)
Christer Haagman (Mp)

Kerstin Strandbergh (M) för Jaan Kello (M)
Benkt-Eric Lindh (Fp) för Petter Jönsson (Fp),
§§ 170 -182
Bertil Ask (S) för Pierre Ryden (S)
Liselotte Karlsson för Roger Krona (S)
Bodil Hedin (S) för Annelie Nilsson (S), §§ 160
- 162

Övriga deltagande

Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare
Benkt-Eric Lindh (Fp), ej tjänstgörande ersättare, §§ 160 - 170
Gert Franzen (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 160 - 162
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 162
Lena Bogren, informationschef, § 162
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Olof Fredholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Bo Svensson (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2010-11-17

Underskrifter
Paragrafer

160 - 182

Sekreterare

Ordförande

,

;/j?p:;::.-",~C:--C_----

.. .,.....;..; ... ~;.?;~.: ................................................................................................. .
Justerare

Bo Svensson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-11-10

Datum för
anslags uppsättande

2010-11-18

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

fl~m:kn~l

Datum för
anslags nedtagande

~................................................... .
Christina Grahn

2010- 12-10
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen

Ks § 160
Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsens beslut
Bo Svensson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen

Ks § 161

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
ärendet Handlingsprogram för besöksnäringen i Hjo utgår, samt
i övrigt godkänna dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen

Ks § 162

Föredragningar
Kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker och ekonomichef Jörgen
Hansson
Budget 2011 -2013 för Hjo kommun
Informationschef Lena Bogren
Medborgarkontor i Hjo kommun
Myndigheten i sociala medier - Riktlinjer för medarbetare i Hjo kommun
Konsult Schneider Electrics Ida Bergqvist och servicechef Thomas Gustafsson
Miljö- och fastighetsutvecklingsprogram i Hjo kommuns fastigheter m m
Barn- och utbildningschefMona-Lena Beckman
Reviderat samverkansavtal för Gymnasium Skaraborg
Miljöstrateg Per-Ake Johansson
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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SammanlrMesdalum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
Ks § 163

2010-363

Budget och verksamhetsplan 2011 - 2013 för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- driftsbudget 2011 samt preliminär driftsbudget för perioden 2012 -2013 fastställs på politikområdesnivå enligt föreliggande förslag till budget,
- investeringsbudget 2011 samt investeringsplan för perioden 2012 - 2015 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
- resultatbudget för 2011 samt preliminär resultatbudget för perioden 2012 2013 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
- finansieringsbudget 2011 samt preliminär finansieringsbudget för perioden
2012 - 2013 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
- balansbudget 2011 samt preliminär balansbudget för perioden 2012 - 2013
fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
- i budgeten angivna finansiella mål fastställs,
- i budgeten angivna avgörande inriktningar och mål för fullmäktige och
nämnder fastställs,
- möjligheten till inbetalning av pensionsskulden årligen prövas under hösten
med beaktande av balanskravet, samt
- justera i plan för budget och budgetuppföljning så att investeringsplan för 5 år
och kortsiktiga mål per politikområde inkludera i planeringsförutsättningarna
(PFÖ) som antas av kommunfullmäktige vid juni sammanträdet.

Yrkande
Bo Svensson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut i
enlighet med socialdemokraternas förslag till budget och verksamhetsplan 2011 2013.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med allmänna utskottets förslag till budget och verksamhetsplan
2011 - 2013 med ändringar enligt miljöpartiets budgetförslag.

Uldragsbeslyrkande

CHIO
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Sammanträdesdatum

2010-11-10

Kommunstyrelsen
forts Ks § 163

2010-363

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag till budget.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.
Bo Svensson (S), Bertil Ask (S), Liselotte Karlsson (S), Annelie Nilsson (S) och
Claes Hagström (S) noterar följande reservation till dagens protokoll:
"Socialdemokraterna yrkade bifall till det egna förslaget till Budget och Verksamhetsplan 2011-2013, dels p g a det har en tyngdpunkt på kärnverksamheterna
skola, vård och omsorg, dels då majoritetens förslag återigen avsätter flera miljoner till en pott vars ändamål inte angivits."
Bakgrund
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-10.
Handling
Allmänna utskottets förslag till budget och verksamhetsplan 2011 - 2013 för Hjo
kommun.
Socialdemokraterna förslag till budget och verksamhetsplan 2011 - 2013 för Hjo
kommun.
Miljöpartiets förslag till budget och verksamhetsplan 2011 - 2013 för Hjo kommun.

Utdragsbestyrkande

CHJO
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Sammanträdesdatum

2010-11-10

Kommunstyrelsen
2010-642

Ks § 164

Myndigheten i sociala medier - Riktlinjer för medarbetare i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Myndigheter i sociala medier - Riktlinjer för
Hjo kommun.
Bakgrund
I informationssamhället tillkommer ständigt nya sätt att kommunicera och nya
kanaler att använda. Internet har skapat en mängd möjligheter att nå ut med information och de sociala medierna öppnar dessutom för dialog, debatt och diskusSIon.

Med sociala medier avses i Myndigheter i sociala medier - Riktlinjer för medarbetare i Hjo kommun sociala nätverk, forum, bloggverktyg och fildelningssajter
för ljud·och bild med användargenererat innehåll.
De sociala medierna innebär stora möjligheter, men också problem och riskfaktorer. För att säkerställa att sociala medier hanteras på ett korrekt och lagligt sätt har
förvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer. Riktlinjerna ska tillämpas på hela
Hjo kommuns verksamhet.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-02.
Handling
Informationsenhetens skrivelser 2010-10-27 och 2010-11-03.
Delges
KS förvaltning/information

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
Ks § 165

2008-166

Medborgarkontor i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
ge presidiet i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med direktiv till
fortsatt arbete med tillgänglighet och förbättrad service mot medborgarna,
samt
ge förvaltningen i uppdrag att etablera samarbete med Polisen i Västra Götalands län.
Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
ge presidiet i uppdrag att återkomma med direktiv till fortsatt arbete med tillgänglighet och förbättrad service mot medborgarna, samt
ge förvaltningen i uppdrag att etablera samarbete med Polisen i Västra Götalands län.

Bakgrund
2009 fick förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om medborgarkontor. Förvaltningen presenterade förslag på inrättande av medborgarkontor 2010-10-06.
Kommunstyrelsen återremitterade § 149/10 ärendet till allmänna utskotten för vidare handläggning.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-02.
Handling
Informationsenhetens skrivelse 2010-11-03.
Delges
KS förvaltning/information

Utd ragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
Ks § 166

2010-391

Samverkan kring metodstöd i Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
i sitt svar till Skaraborgs kommunalförbund förorda alternativ C, som innebär
att de kommuner som så beslutar, samverkar kring en särskild metodstödjare
anställd i en kommun och knuten till F oU på kommunalförbundet, samt
förklara paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrund
Presidiet för Skaraborgs kommunalförbund har till kommunerna i Skaraborg
skickat ut en förfrågan kring hur kommunerna önskar samverka kring metodstöd
inom missbruks- och beroendevård i fortsättningen. Förbundet har formulerat tre
olika alternativ; a, b och c. Alternativ a innebär att kommunen fortsätter arbetet i
egen regi och att det redan existerande nätverket för ASI-utbildare fortsätter sitt
arbete på egen hand. Alternativ b och c innebär en gemensam finansiering aven
deltidstjänst som metodstödjare med anställning i någon värdkommun.
Hjo kommun anser att det finns ett behov av fortsatt stöd för att implementera ASI
i kommunerna både vad avser utbildningsinsatser och utveckling av intervjuverktyget. ,Till detta krävs en sammanhållande funktion som kan driva arbetet framåt
under åtminstone ytterligare ett år.
Tidplan för alternativ b och c är start januari 2011 med en överenskommelse ett år
i taget. Med utgångspunkt från de kommuner (9 st) som var intresserade i juni
2010 aven metodstödjare fr.o.m. år 2011 skulle kostnaden uppskattningsvis bli
0,51 kr/invånare. Kostnaden per kommun beräknas på 20 % aven heltidsbudget
på 650 tkr uppdelat per invånare på medverkande kommuner. Alternativ c förutsätter att minst hälften av medlemskommunerna önskar delta. Förutsatt att de 9
kommunerna fortfarande är intresserade skulle kostnaden för Hjo kommun uppgå
till ca 4519 kr för 2011 (8860 invånare*0,51 kr). Utbildningsinsatserna är intäktsfinansierade och sker därför efter behov utöver dessa 20 %. I övrigt kan metodstödjaren anställas i värdkommunen för andra arbetsuppgifter.
Barn- och ungdomsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-10-26.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
forts Ks § 166

2010-391

Handling
Skaraborgs kommunalförbunds skrivelse 2010-09-20.
Barn och utbildning skrivelse 2010-10-11.
Delges
Barn och utbildning
Skaraborgs kommunalförbund

Utdragsbestyrkande

/35
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
Ks § 167

2010-608

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att teckna avtal med Migrationsverket om fortsatt
flyktingmottagande för maximalt 20 individer per år.
Bakgrund
Hjo kommun har idag ett avtal med Migrationsverket om mottagande av 25 flyktingar per år. Länsstyrelsen, som har ansvar för överenskommelsen om mottagan-de av flyktingar med kommunerna, har kontaktat Hjo kommun angående mottagandet för år 2011. Med anledning av de förändringar i regelverket för mottagande, som träder i kraft den 1 december 2010, finns det anledning att se över nuvarande avtal och anpassa detta till det nya regelverket.
Förvaltningen anser efter diskussion med Länsstyrelsen och översyn av vårt nuvarande mottagande, att kommunens avtal för 2011 för mottagande av flyktingar bör
uppgå till 20 personer per år.
Barn- och ungdomsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-10-26.
Handling
Länsstyrelsens skrivelse 2010-10-18.
Individ- och familjeomsorgs skrivelse 2010-10-18.
Delges
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
KS förvaltning/individ- och familjeomsorg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
Ks § 168

2010-611

Reviderat samverkansavtal Gymnasium Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ansluta sig till reviderat samverkansavtal för Gymnasium Skaraborg.

Yrkande
Petter Jönsson (Fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bakgrund
Gymnasium Skaraborg är ett samarbete inom gymnasieskolans verksamhetsområde mellan tolv kommuner i Skaraborg som inleddes 2004. Samarbetet regleras
genom ett avtal som syftar till att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv
gymnaslereglOn.
Det finns nu ett förslag till nytt, reviderat avtal gällande gymnasiesamarbete i regionen som ska gälla från och med den 20 december 2010 och tillsvidare. Gymnasium Skaraborgs styrelse har beslutat att ställa sig bakom förslaget till reviderat
samverkansavtal för Gymnasium Skaraborg och rekommenderar samtliga kommuner inom Gymnasium Skaraborg att fatta beslut om att ansluta sig.
Barn- och ungdomsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-10-26.
Handling
Förslag till Samverkansavtal Gymnasium Skaraborg.
Barn - och utbildnings skrivelse 2010-10-19.
Delges
Barn- och ungdom
Gymnasium Skaraborg

Justera des signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
Ks § 169

2010-433

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
fastställa "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö,
2010-09-15" att gälla fr o m 1 januari 2010, samt
upphäva nu gällande föreskrifter fr o m samma datum.
Bakgrund
Kommunerna inom Miljösamverkan Östra Skaraborg (Skövde, Falköping, Tibro
och Hjo) har idag olika gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat nya föreskrifter i syfte att likställa kravnivåerna för dessa kommuner. Samtidigt uppdateras föreskrifterna så att de blir mer moderna och ändamålsenliga. Förslaget har varit på remiss
hos samtliga medlemskommuner. Kommunstyrelsen i Hjo hade i sitt remissvar §
131/10 inget att erima mot förslaget. Alla som lämnat synpunkter tillstyrker förslaget till nya föreskrifter.
Miljö- och bygglovnämnden beslöt § 111/1 O' att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa förslaget till lokala föreskrifter.
Tekniska utskottet har behandlat ärendet på sammanträde 2010-10-25.
Handling
Miljö- och bygglovnämndens § 111/1 O med bilagor.
Kommunchefens skrivelse 2010-10-18.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
Ks § 170

2010-366

Motion: Utarbeta en kommunövergripande vatten- och avloppsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna motionssvaret, samt
anse motionen besvarad.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Christer Haagman (Mp) har 2010-05-27 inkommit med en motion som uppmanar
kommunen att utarbeta en kommunövergripande vatten- och avloppsplan. Kommunfullmäktige beslutade § 57/10 att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredande handläggning. Tekniska utskottets ordförande har sammanställt ett
förslag till motionssvar.
Tekniska utskottet har behandlat ärendet på sammanträde 2010-10-25.
Handling
Motion 2010-05-27 från Christer Haagman (Mp).
Motionssvar 20 l 0-1 0-19 från tekniska utskottets ordförande Tore Nolberger (M).

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen

Ks § 171

2010-426

Reviderat reglemente för kommunala handikapprådet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
byta namn på det kommunala handikapprådet till rådet för funktionshinderfrågor, samt
anta reviderat reglemente för rådet för funktionshinderfrågor, i enlighet med
förvaltningens förslag.
Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en översyn av reglementet för det
kommunala handikapprådet. Gällande reglemente antogs av kommunfullmäktige
2007-06-25, § 163. Reglementet har reviderats för att bättre anpassas till den nya
politiska organisation som införts i Hjo kommun.
Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering av termerna funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp. Terminologirådet har gått ut
med rekommendationer om att inte använda ordet handikapp, eftersom termen
upplevs som stigmatiserande och bör undvikas. I och med terminologirådets beslut definieras funktionsnedsättning som en nedsättning av fysisk, psykisk eller
intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder utgör numera en egen termpost
och definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en
person i relation till omgivningen. En viktig konsekvens av terminologirådets beslut är att funktionshinder inte är något som en person har, utan att det är miljön
som är funktionshindrande.
Eftersom Socialstyrelsen har rekommenderat att ordet handikapp ska utgå föreslår
det kommunala handikapprådet att rådet ska byta namn till rådet för funktionshinderfrågor. Handikapprådet har i övrigt inte några synpunkter på förslaget till nytt
reglemente.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet på sammanträde 2010-11-02.
Handling

Kommunala handikapprådets § 18/10.
Förslag till nytt reglemente för det kommunala handikapprådet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10

Kommunstyrelsen
Ks § 172

2010-425

Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet, i enlighet med förvaltningens förslag.

Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en översyn av reglemente för
kommunala pensionärsrådet. Gällande reglemente fastställdes av kommunfullmäktige 2003 och är inte anpassat till den nya politiska organisationen som införts
i Hjo kommun. Reglementet har därför reviderats för att bättre anpassas till den
nuvarande organisationen.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet på sammanträde 2010-11-02.

Handling
Pensionärsrådets § 29110.
Förslag till nytt reglemente för det kommunala pensionärsrådet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10

Kommunstyrelsen
Ks § 173

2010-618

Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Delårsrapport 2010 för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har inkommit med delårsrapport för första halvåret 2010.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-02.
Handling
Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsrapport per 2010-06-30.
Revisorernas utlåtande 2010-10-25.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
Ks § 174

2010-604

Delårsbokslut 2010 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Delårsbokslut 2010 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har inkommit med delårsrapport för
första halvåret 2010.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-02.
Handling
Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsrapport per 2010-06-30.
Revisorernas utlåtande 2010-09-27.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
Ks § 175

2010-602

Ändring av förbundsordning Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ändring av
förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg genom att tillföra ansvaret för explosiva varor i ändamålsparagrafen enligt förslag.
Bakgrund
Med anledning av den nya lagen (SFS 2010: 10 11) om brandfarlig och explosiv
varor och medlemskommunernas framställan om att Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska ta över kommunernas ansvar enligt densamma behöver ändamålsparagrafen i förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg ändras. Ändringen innebär att ett nytt stycke läggs till i ändamålsparagrafen med en anpassning till lagstiftningen.
Förslaget skall godkännas och antas av samtliga medlemskommuners fullmäktige
innan förbundsordningen kan ändras.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-02.
Handling
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs skrivelse 2010-10-15.

Utdragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
Ks § 176

2010-612

Redovisning av inte slutberedda motioner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 35 redovisas på kommunstyrelsens
vägnar de motioner som ännu inte slutberetts.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 20 l 0-11-02.
Handling
Kansliets skrivelse 2010-10-20.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
Ks § 177

2010-633

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2011 - 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
kungörelser om fullmäktigesammanträden, innehållande uppgift om tid och
plats för sammanträde och de ärenden som ska behandlas på sammanträdet
samt andra kommunala meddelanden 2011 - 2014 ska införas i Hjo tidning,
tillkännagivande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska
införas i Skaraborgs Allehanda, samt
anslagstavlan i stadshusets entre är kommunens anslagstavla.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska fastställa den eller de ortstidningar, där annonsering om
sammanträde ska ske och om annonsering därvid även ska omfatta föredragningslistan för sammanträdet.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-02.
Handling
Kansliets skrivelse 2010-10-25.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
Ks § 178

2010-553

Pensionsriktlinjer för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta bifogat förslag till pensionsriktlinjer för Hjo
kommun, att gälla from 2011-01-01.
Bakgrund
Anställda med pensionsrätt omfattas av KAP-KL (Kollektivavtalad pensionkommuner och landsting).
Kommunens förtroendevalda vars uppdragstid är på heltid eller på betydande del
av heltid omfattas av PBF (Bestämmelser om pensions- och avgångsersättning).
Kommunens fritidspolitiker har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån.
Reglerna för KAP-KL, PBF och pensionsersättning till fritidspolitiker, innehåller
möjlighet till lokala tillämpningar och överenskommelser. Med anledning av detta
ska kommunen besluta vad som gäller i specifika pensionsfrågor, vilket beskrivs i
Pensionsriktlinjer och i Arvodesreglementet.
Pensionsriktlinjerna ska användas aktivt som en del i kommunens personalpolitik.
Pensionsriktlinjerna är tänkta att stärka kommunens konkurrenskraft och attraktion som arbetsgivare samt vid övertalighet.
Kommunstyren i Hjo kommun är pensionsmyndighet och ska fatta beslut om pensionsriktlinj er.
Väljer kommunstyrelsen att anta dessa Pensionsriktlinjer för Hjo kommun behöver kommunstyrelsen se över nämndens delegeringsordning.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-02.
Handling
Kommunchefens skrivelse 2010-09-22.
Förslag till pensionsriktlinj er för Hj o kommun 2010-09-21.
Delges
Ks förvaltning/ekonomi
Ks förvaltning/kansli

Ju erand

signatur

'J( C;

1,//

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10

Kommunstyrelsen
Ks § 179

2010-638

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremitera ärendet till allmänna utskottet för vidare handläggning.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremitera ärendet
till allmänna utskottet för vidare handläggning.

Bakgrund

Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst
ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning.
Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i
ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Nämnden har redovisningsansvaret men delegaten har det juridiska ansvaret (t ex
tjänstefel, skadestånd).
Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten ska
delegeras. Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 34
§KL.
Efter utvecklingsberedningens utvärdering av den nya politiska organisationen
beslöt kommunfullmäktige §§ 63/1 O - 6511 O 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 delegeringsordningen har en del förändringar gjorts
för att anpassa reglementet till ny lagstiftning.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-02.

stera

es signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
forts Ks § 179

2010-638

Handling
Kansliets skrivelse 2010-10-25.
Förslag till reviderad delegeringsordning 2010-10-25.
Delges
Ks förvaltning/kansli

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
Ks § 180

2010-613

Riktlinjer för föreningsbidrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till riktlinjer för föreningsbidrag i Hjo kommun.
Bakgrund
Allmänna utskottet har gett förvaltningen i uppdrag att se över kommunens riktlinjer för föreningsbidrag. Kommunfullmäktige har tidigare antagit riktlinjer för
föreningsbidrag inom Kultur och fritid, Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg. De övriga ansökningar om föreningsbidrag som inkommer till kommunen och som inte faller inom ramen för nämnda verksamhetsområden handläggs
av allmänna utskottet. Det finns ett behov av riktlinjer även för övriga ansökningar som inkommer till Hjo kommun.
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till riktlinjer får föreningsbidrag och har i förslaget samordnat riktlinjerna för föreningsbidrag till föreningar
inom Kultur och Fritid, Individ- och familjeomsorg, Vård och omsorg och bidrag
till övriga föreningar och organisationer inom kommunstyrelsens område. Riktlinjerna specificerar bland annat vilka villkor föreningarna ska uppfylla och ansökningsrutiner .
Allmänna utskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-11-02.
Handling
Kansliets skrivelse 2010-10-12.
Förslag till riktlinjer för föreningsbidrag 2010-10-19.
Delges
Ks
Ks
Ks
Ks

Juster ndes si natur

förvaltning/kansli
förvaltning/kulur - och fritid
förvaltning/vård och omsorg
förvaltning/individ- och familjeomsorg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen

Ks § 181

Information
Ordföranden, kommunchefen samt utskottsrepresentanter informerar om aktuella
ärenden.

Jusler ndes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen
Ks § 182

2010-26

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Samhällsutveckling
Datum

Arende

2010-10-28

Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Parkeringstillstånd rörelsehindrad

201O-1O-~6

2010-10-26
2010-10-11

Delegat
Arbetsingenjören
Arbetsingenjören
Arbetsingenjören
Arbetsingenjören

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2010-08-23
2010-08-23
2010-09-24
2010-10-02
2010-10-04
2010-10-13

Beslut om anpassad studiegång
Beslut om anpassad studiegång
Beviljande av skolgång i Hjo kommun
Avtal skolläkartjänst
Beviljande avanslutningsersättning
Beviljande av vårdnadsbidrag

Rektor
Rektor
BU-chef
BU-chef
BU-chef
BU-chef

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen sept. 2010:
Att inleda utredning enligt 1 kap 1 § SoL ek
Bistånd enligt 4 kap § SoL
Dialogen beviljas
Dialogen beviljas efter omprövning
Dorn, ej bifall överklagan
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Faderskapsbekräftelse

Utdragsbestyrkande

11
1
2
4
1

112
3
11
1
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Sammanträdesdatum

2010-11-10
Kommunstyrelsen

forts Ks § 181

2010-26

Instvård vårdkostnad vuxna
Introduktionsersättning bevilj as
Kontaktperson/fam förordn vuv
Umgängesstöd
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds med stöd av 11:2

Utdragsbestyrkande

1

4
1
1
8
2

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-11-10

Kommunstyrelsen
Ks § 182

Anmälni ngsärenden
l.

;p

Utdragsbestyrkande

ust randes signatur

r"7

Västra Gätalandsregionen: Inbjudan till plats för kultur, informations, och
inspirationsdagar för Skaraborgspolitiker.
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