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Sammanträdesdatum

2011-08-17
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 -17.15 (ajournering 14.30 - 14.55,15.35 -15.40)

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersältare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Anna Johansson (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Rune Larsson (M)
Jaan Kello (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Benkt-Eric Lindh (Fp)
Petter Jönsson (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Bodil Hedin (8)
Annelie Nilsson (S), §§ 108 - 121
Claes Hagström (S)
Liselotte Karlsson (S)
Christer Haagman (Mp)

Ann-Christine Fredriksson (M) för Rune Larsson (M)
Jörgen Fransson (S) för Bodil Hedin (S)
Merja Wester (S) för Annelie Nilsson (S), §§ 122 - 123

Övriga deltagande

Merja Wester (S), ej tjänstgörande ersättare, §§
108-121
Marie Lindberg Andersson (S), ej tjänstgörande
ersättare
Sture Anderson (Fp), ej tjänstgörande ersättare
Gert Franzen (C), ej tjänstgörande ersättare
Lars Glad (M), ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Strandbergh (M), ej tjänstgörande ersättare
Anna-Karin Fredrikson (Mp), ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Georgii, facklig representant Kommunal

Utses alt justera

Pierre Ryden (S)

Justertngens
plats och tid

Stadshuset 2011- 08-29

Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef
Frida Wilgotson, utrednings sekreterare
Anna Marklund, tfbam- och utbildningschef
Kjell-Åke Berglund, bam- och utbildningschef
Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef
Calle Eliasson, sarnhällsutvecklingschef
Lena Bogren, informationschef
Per Johansson, personalchef
Jörgen Hansson, ekonomichef
Lisbeth Göthberg, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare
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Pierre Ryden
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-08-1,7

Datum för
anslags uppsältande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

"
Underskrift

2011- 09-20
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Sammanträdesdatum

2011-08-17
Kommunstyrelsen
Ks § 108

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
beslutsärendet firmatecknare för Hjo kommun tillkommer,
beslutsärendet entledigande och återbesättande av ledigbliven insynsplats för
Miljöpartiet i bam- och ungdomsutskottet innevarande mandatperiod tillkommer, samt
i övrigt fastställa dagordningen.

Justerandes si~~~ur
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Utdragsbestyrkande
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Sammantr1ldesdatum

2011-08-17
Kommunstyrelsen

Ks § 109

Föredragningar
Tydligt medlemsansvar för alla medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
Ekonomichef Jörgen Hansson
Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Utredningssekreterare Frida Wilgotson
Hjo kommuns mottagande av ungdomar utan legal vårdnadshavare
Individ- och familjeomsorgschef Stein-Erik Norderhaug
Program för Hjo kommuns äldreomsorg 2011- 2020
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson
Budgetuppföljning per 30 juni 2011
Ekonomichef Jörgen Hansson
Lägesuppdatering efter sommaren
Tf barn- och utbildningschefAnna Marklund, vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson, samhällsutvecklings chef Calle Eliasson, informationschefLena Bogren, personalchef Per Johansson
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Sammanträdesdatum

2011-08-17

Kommunstyrelsen
Ks § 110

2011-70

Motion angående införande av kultur- och fritidsnämnd eller kulturoch fritidsråd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yrkande
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen f6reslår kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen.

Bakgrund
Göran Banck (Mp) har 2011-02-07 inkommit med motion till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-07, § 105, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-06-22.

Handling
Motion 2011-02-07 från Göran Banck (Mp).
Kommunalrådets skrivelse 2011-06-16.

Justerandes &ignatur
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Sammanträdesdatum

2011-08-17
Kommunstyrelsen
Ks § 111

2011-328

Tomtmark tör byggande av lågenergihus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att överlåta tomtmark för byggande av lågenergihus.
Yrkande
Pierre Ryden (S) yrkar bifall till föreliggande fdrslag.
Bakgrund
Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för byggnader som använder mindre energ
än hus som är byggda enligt gängse praxis eller enligt gällande byggnormer. Lågenergihus är hus med god energiprestanda, där kommunen ställer kraven. Mindre
än 1 procent av nybyggnationen i Sverige är idag lågenergibyggnader.
Det finns idag planlagda tomter i Hjo som ännu inte är bebyggda. För att stimulera till byggande på dessa tomter är det möjligt för kommunen att erbjuda "gratis"
tomtmark i utbyte mot att köparen förbinder sig att bygga lågenergihus.
Hjo kommun har antagit en avgörande inriktning för mandatperioden 2011-2014
som innebär att kommunen aktivt ska arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling
som främjar miljön. Förslaget syftar till ett mer energieffektivt byggande än vad
som blir resultatet med Boverkets byggregler (BBR). Genom att främja byggandet
av lågenergihus kan Hjo kommun aktivt bidra till att minska den globala uppvärmningen och sänka den totala energiförbrukningen i kommunen. Förslaget kan
också få till följd att inflyttningen ökar och att människor från andra delar av Sverige vill flytta till Hjo.
Handling
Energi- och klimatrådgivarens skrivelse 2011-03-15.
Delges
Ks förvaltning/samhällsutveckling

Justerandes~signatur
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Sammanträdesdatum

2011-08-11-

Kommunstyrelsen
Ks § 112

2008-30

Hjo kommuns mottagande av ungdomar utan legal vårdnadshavare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra beslutet i § 146/1 O från 1 asylplats + 2 PUT
till 3 asylplatser + 2 PUT, samt uppdra åt chefen för individ- och familjeomsorg
att teckna avtalet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslöt § 146/1 O att samverka med grannkommunerna kring
mottagandet av 12 ensamkommande flyktingbarn och teckna avtal med Migrationsverket om 1 plats. Denna samverkan skulle ske mellan Hjo, Skövde, Tibro
och Karlsborgs kommuner och tanken var att man skulle starta ett gemensamt boende.
PUT -platserna (permanent uppehållstillstånd) läggs till i varj e överenskommelse
då man vanligtvis för varje asylplats också tecknar avtal om PUT -platser för att
kunna hantera tiden efter att en person får uppehållstillstånd.
Efter detta har både Skövde och Tibro kommun valt att avbryta samverkansplanerna vilket innebär att Karlsborg och Hjo kommun är ensamma kvar i arbetet.
För att ett planerat boende ska ha en godtagbar ekonomi krävs minst ca 10 platser.
Karlsborg kommun har beslutat om 3 asylplatser + 2 PUT, vilket innebär att Hjo
kommun behöver besluta om minst 5 platser istället för de 3 platser som kommunstyrelsen beslutade § 146/10. Boendet är planerat i Karlsborg kommun.

Handling
Individ- och familjeomsorgschefens skrivelse 2011-07-05.
Individ- och familjeomsorgschefens skrivelse 2011-07-08.

Delges
Ks förvaltning/individ- och familjeomsorg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-08-17

Kommunstyrelsen
2011-141

Ks § 113

Patientsäkerhetsberättelse 2010 - skolhälsovården
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna skolhälsovårdens patientsäkerhetsberättelse för 2010.

Bakgrund
Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag (2010:659). Enligt lagen
ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse
som beskriver hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.
Det finns inte något krav på att vårdgivaren ska lämna in patientsäkerhetsberättelsen till Socialstyrelsen eller någon annan myndighet. Socialstyrelsen har fått bemyndigande att föreskriva om vilka uppgifter som ska ingå i en patientsäkerhetsberättelse. Arbetet har påbörjats under våren 2011, men myndigheten kommer inte
vara klar med föreskriften när den första patientsäkerhetsberättelsen ska upprättas.
Skolhälsovårdens patientsäkerhetsberättelse för 2010 är avsedd att ingå som en
del i Vård och omsorgs patientsäkerhetsberättelse som godkändes av kommunstyrelsen 2011-04-13 § 73.

Handling
Patientsäkerhetsberättelse 2010 - skolhälsovården.
Tfbam- och utbildningschefens skrivelse 2011-06-03.

Delges
Ks förvaltninglbam och utbildning

Justerandes ~ignatur
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Sammantr1!desdatum

2011-08-17
Kommunstyrelsen
Ks § 114

2011-234

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för godkännande av fristående
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
Bakgrund
I den nya skollagen (2010:800) som ska börja tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2011
förtydligas bestämmelserna om prövning infår godkännande av fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Den som vill driva en fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhetska ha godkännande av
den kommun där verksamheten ska bedrivas. Godkännande ska lämnas om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande
kommunal verksamhet (2 kap. 5 § SL).
Förvaltningen har utarbetat nya riktlinjer för godkännande av fristående förskolor,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet utifrån den nya skollagen. Riktlinjerna har skickats på remiss till de tre förskolor som idag bedrivs i enskild regi i
Hjo kommun och hänsyn har tagits till deras synpunkter.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträde 2011-06-01, § 99, och
beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att dels undersöka möjligheten att ställa krav på att huvudmannens personal ska omfattas av
samma meddelarfrihet som kommunalanställda, dels göra en ändring i stycket om
synpunktshantering.
Handling
Riktlinjer för godkännande av fristående fårskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
Tfbarn- och utbildnings chefens skrivelse 2011-06-13.
Delges
Ks förvaltning/barn och utbildning
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Sammanträdesdatum

2011-08-17
Kommunstyrelsen
2011-123

Ks § 115

Motion angående beaktande av möjligheten till inköp av datorer till
elever i årskurs 7 - 9 inför budgetarbetet 2012
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarade.
Bakgrund
Fredrik Bellino (V) har 2011-03-07 inkommit med motion till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-07, § 108, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Ärendet har beretts i bam- och ungdomsutskottet 2011-06-15.
Handling
Motion 2011-03-07 från Fredrik Bellino (V).
Bam- och ungdomsutskottets ordförandes skrivelse 2011-06-13.

Justerandes signatur
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SammantrMesdatum

2011-08-17
Kommunstyrelsen
Ks § 116

2011-327

Köp av mark för utbyggnad av industriområde m m
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till budgetberedningen.
Protokollsanteckning:
Christer Haagman (Mp) antecknar till protokollet att man i beredningen av köp av
mark för utbyggnad av industriområde m m bör uppmärksamma redan givet lov
för vindkraft i närliggande område.
Bakgrund
Nuvarande planlagd industrimark är snart fullt utnyttjad. För att möta efterfrågan
på industrimark planeras ny plan som ansluter till området mot norr. För att möjliggöra detta krävs att vi införskaffar angränsande markområde mot rv 195. Området ägs idag av 3 markägare, totalt 97.200m2 jordbruksmark.
För att möta kommande etableringar i anslutning till Skövdevägen samt att öka
trafiksäkerheten vid till och avfart Hammarsområdet, krävs en översyn av trafikföringen i området. För att möjliggöra denna utbyggnad krävs att vi införskaffar
mark väster om Industrigatans anslutning till Skövdevägen (Norr 6:5 samt Norr
6:8), totalt 39,748m2 jordbruksmark.
Handling
LRF Konsult marknadsvärdering 2011-05-30.
Samhällsutvecklingschefens skrivelse 2011-06-08.
Delges
Budgetberedningen

Utdrags bestyrkande
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SammantrMesdatum

2011-08-n

Kommunstyrelsen
Ks § 117

2011-331

Ansökan om medel från omvårdnadslyftet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet, samt att fOrklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund

Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning fOr personal inom äldreomsorgen. Målet är att höja personalens kompetens och därmed medverka till att höja
kvaliteten inom äldreomsorgen. Satsningen ersätter inte de utbildningsinsatser i
kommunerna som redan görs utan ska medverka till att förstärka pågående satsnmgar.
Medlen kan sökas och användas till utbildning som utgår från kurserna i det nya
vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan. Från 2012 blir det också
möjligt för kommunerna att genomföra utbildning för personal som arbetar med
specialiserade uppgifter. Socialstyrelsen kommer att ge anvisningar där det framgår vilka utbildningar som ger rätt till statsbidrag.
Ansökan om medel ska göras till Socialstyrelsen senast den 1 juli 2011. Kommunen ska även bifoga kopia på nämndprotokoll där det framgår att ansökan är behandlad och godkänd av nämnden eller i enlighet med beslutad delegationsordnmg.
Det belopp som betalas ut under 2011 får användas för utbildningsinsatser från
och med hösten 2011 och ska slutredovisas till Socialstyrelsen senast den 30 april
2012.

Handling
Ansökningsblankett" Ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet"
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2011-05-24.

Delges
Socialstyrelsen
Ks förvaltning/vård och omsorg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-08-17
Kommunstyrelsen
Ks § 118

2011-222

Tydligt medlemsansvar för alla medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen
samt Kommuninvest i Sverige ingå nytt regressavtal,
regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "Avtal", daterat
med början den 7 maj 1993,
med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Hjo kommuns ansvar
för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat,
samt
uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal för Hjo kommuns räkning.
Bakgrund
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011
att de ska ingå dels ett fcirtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regress avtal
och dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
Hjo kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år 1996. Kommuninvest skapades utifrån grundiden att tillsammans får svenska kommuner och
landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag
har föreningen 262 medlemmar.
Kommuninvests fcirmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv
finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs
för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna
har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga fcirpliktelser.
Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på
många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut. Medlemmarnas krav på finansiering har fcirändrats. De har önskemål om snabb lånehantering samtidigt som inga
bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För Kommuninvests del ställer detta
krav på en högre betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika

Justerandes
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Sammanträdesdatum

2011-08-17
Kommunstyrelsen
forts Ks § 118

2011-222

typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, for att minska riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen.
Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid alla
tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet föreligger även
från myndigheter och kreditvärderingsföretag.
Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i övrigt
ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att
medlemmarnas ansvar for Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden.
Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen,
som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras.
Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlems ansvaret inte behöva göras inom
överskådlig tid.
Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts av utredningar och
diskussioner i föreningsstyrelsen samt har presenterats vid de 22 medlemssamrådsmöten som hållits under våren 2011.
Handling
Ekonomichefens skrivelse 2011-06-22.

Justerandes ~ignatur
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Sammantr1!desdatum

2011-08-17
Kommunstyrelsen
Ks § 119

2011-329

Program för Hjo kommuns äldreomsorg 2011 - 2020 (framtidens äldreomsorg)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fåreslår kommunfullmäktige besluta att anta program får Hjo
kommuns äldreomsorg 2011 - 2020 (framtidens äldreomsorg), med ändring enligt
Ewa F Thorstenson (M) och Eva-Lott Grams (Kd) ändringsyrkande.

Reservation
Socialdemokraterna genom Pierre Ryden reserverar sig mot beslutet till förmån
får det egna ändringsyrkandet.

Ä'ndringsyrkande
Ewa F Thorstenson (M) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till fdrvaltningens
förslag med följande ändring på sidan 14 (tidigare lydelse i genom struken text):
Kundval och valfrihet är nya nytt nyckelord inom äldreomsorgen, och framförallt
har det fått genomslag i hemtj änsten.
Socialdemokraterna genom Pierre Ryden yrkar på fdljande ändring på sidan 14
(tidigare lydelse i genom struken text):
Kundval och valfrihet är nya nytt nyckelord inom äldreomsorgen, och framfårallt
har det fått genomslag i hemtjänsten. I Hjo kommun infårs 2012 ett kundvalssystem inom hemtjänsten, i syfte att öka den enskildes valmöjligheter och delaktig
het. Detta innebär att den enskilde kan välja mellan kommunens egen hemtjänst
och andra privata utförare som lever upp till de kvalitetskrav som ställs i hem
tjänsten. Brukarinflytande kan dock åstadkommas även med andra medel.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ewa F Thorstenson (M) och Eva-Lott Grams (Kd) fdrslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott har utarbetat ett Program för Hjo kommuns äldreomsorg 2011-2020. Syftet med planen är att det ska utgöra ett stöd för
planeringen av Hjo kommuns äldreomsorg under perioden 2011-2020. Planen anger en inriktning baserat på trender, prognoser och den kunskap som
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Sammanträdesdatum

2011-08-17

Kommunstyrelsen
forts Ks § 119

2011-329

kommunstyrelsen besitter idag. Kommunstyrelsens ställningstaganden inom olika
områden (t ex bostäder för äldre, hemtjänst och hemsjukvård, förebyggande arbete), markeras i dokumentet med ett utropstecken i kanten.
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) har haft möjlighet att inkomma med synpunkter i ärendet. Ärendet är även samverkat med fackliga företrädare.

Handling
Program för Hjo kommuns äldreomsorg 2011-2020.
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2011-06-09.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-08-17

Kommunstyrelsen
Ks § 120

2011-1

Firmatecknare för Hjo kommun 2011-08-16 - 2014-12-31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Hjo kommun tecknas av kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker
(M), eller vid förfall för henne, kommunstyrelsens l:e vice ordförande BrittMarie Sjöberg (C) i förening med antingen kommunchef Lisbeth Göthberg, personalchef Per Johansson eller ekonomichef Jörgen Hansson samt i de fall tecknandet avser köp/försäljning av fastigheter, även samhällsutvecklingschef CarlGustafEliasson,
övriga av kommunstyrelsens utfårdade kvitton, inkomstdeklarationer,
bankanvisningar och dylika handlingar undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (m), kommunstyrelsens l:e vice ordförande
Britt-Marie Sjöberg (C), kommunchef Lisbeth Göthberg, personalchef
Per Johansson, ekonomichef Jörgen Hansson och budget- och redovisningsansvarig Ann-Charlotte Josefsson, två i förening. Samma teckningsrätt har
ekonomisekreterare Ingrid Johansson, ekonomisekreterare Mona Johansson och
samhällsutvecklingschef Carl-Gustaf Eliasson i förening med någon av de tidigare nämnda,
skattedeklarationer undertecknas av antingen kommunstyrelsens ordförande
Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsens l:e vice ordförande Britt-Marie
Sjöberg (C), kommunchef Lisbeth Göthberg, personalchef Per Johansson, ekonomichef Jörgen Hansson eller budget- och redovisningsansvarig
Ann- Charlotte Josefsson i förening med personalhandläggare Irene Axell, samt
leverantörsbetalningar via post- och bankgiro undertecknas av antingen ekonom
Tony Wilgotson, ekonom Stina Lennartson, ekonom Lena Persson, ekonom Maria Berg, plansekreterare Margaretha Ohlin, ekonomichef Jörgen Hansson eller
budget- och redovisningsansvarig Ann-Charlotte Josefsson i förening med
ekonomisekreterare Ingrid Johansson eller ekonomisekreterare Mona Johansson.

Delges
Catrin Hulmarker
Britt-Marie Sjöberg
Lisbeth Göthberg
Per Johansson
Jörgen Hansson
Carl-Gustaf Eliasson
Ann-Charlotte Josefsson

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2011-08-17
Kommunstyrelsen

forts Ks § 120

2011-1

Ingrid Johansson
Mona Johansson
Irene Axell
Tony Wilgotson
Stina Lennartson
Lena Persson
Maria Berg
Margaretha Ohlin
Swedbank, Hjo (samt bilaga)
Inskrivningsmyndigheten Skaraborg, 575 82 Eksjö
Ks förvaltning/ekonomi (5 ex)

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammantr~desdatum

2011-08-17
Kommunstyrelsen
2011-408

Ks § 121

Entledigande och återbesättande av ledigbliven insynsplats tör Miljöpartiet i barn- och ungdomsutskottet innevarande mandatperiod
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
entlediga Peter Thomblad (Mp) från Miljöpartiets insynsplats i bam- och
ungdomsutskottet, samt
utse Anna-Karin Fredrikson (Mp) till Miljöpartiets insynsplats i bam- och
ungdomsutskottet innevarande mandatperiod.
Bakgrund
Peter Thomb1ad (Mp) har begärt att få bli entledigad från Miljöpartiets insynsplats
i bam- och ungdomsutskottet.
Handling
Skrivelse från Peter Thomblad 2011-07-09.
Delges
Peter Thomb1ad
Anna-Karin Fredrikson
Bam- och ungdomsutskottet
Ks förvaltning/personal

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-08-17

Kommunstyrelsen
2011-23

Ks § 122

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.
Allmänna ärenden

Datum

Arende

Delegat

2011-06-22

Bes1utsattestanter och ersättare för
verksamhetsområde Samhällsplanering
2011-06-21 - 2011-12-31

Kommunchef

Yttrande angående tillstånd till allmän
kameraövervakning

KS ordförande

Datum

Arende

Delegat

2011-06-16

Godkännande av förrättning

SU-chef

2011-06-27

Markupplåtelse i Stadsparken

Arbetsingenj ör

2011-06-27

Markupplåtelse för filmvisning

Arbetsingenj ör

2011-07-06

7 parkeringstisstånd för röre1sehindad

Arbetsingenjör

2011-07-12

Markupplåtelse för Antik- och sam1armässa

Arbetsingenj ör

2011-08-15

Samhällsutveckling

Barn- och utbildning

Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2010-06-01

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

2010-08-24

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

2010-12-14

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-08-17

Kommunstyrelsen
forts Ks § 122

2011-23

2011-06-03

Beslut angående skolskjuts p g a funktionsBU-chef
hinder

2011-06-13

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

2011-06-13

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

2011-06-20

Beslut angående skolskjuts p g a funktionsBU-chef
hinder

2011-06-29

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

2011-06-29

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

2011-07-01

Behörighet att företräda kommunstyrelsen vid tingsrätt

IFO-chef

Samverkansavtal med Kvinnohuset
Tranan

IFO-chef

2011-07-18

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

2011-08-08

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

2011-08-10

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

2011-07-06

Delegationsbeslut individ- ochfamiljeomsorgen maj 2011:
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Barn och ungdom öppenvård SoL avslutas
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Dialogen beviljas
Dialogen beviljas efter omprövning
Dom, bifall överklagan
Dödsboanmälan inges
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd insats bevilj as
Faderskapsbekräftelse
Forum beviljas
Introduktionsersättning bevilj as
Kontaktperson/fam omprövning
Kontaktperson/fam beviljas
Kostnader vård och stöd unga
Råd och stöd barn/ungdom avslutas

Justerandes ~gnatur
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SammanlrMesdalum

2011-08-17

Kommunstyrelsen
forts Ks § 122

2011-23

Råd och stöd barn/ungdom
Råd och stöd vuxna avslutas
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 el 2 § SoL avslutas
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds
V årdnadsöverfl yttning

1
1
12
1
2
2

Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen juni 2011.'
Andrahandskontrakt
Andrahandskontrakt utbetalning
Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL ek
Att inleda utredning
Avtal umgänge godkännes
Barn och ungdom öppenvård SoL omprövning
Dialogen beviljas efter omprövning
Dom, bifall överklagan
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL avslag
Ekonomiskt bistånd insats beviljas
Ekonomiskt bistånd återkrav 9 kap 2 § SoL
Faderskapsbekräftelse
Familjehem särs kostnad ungdom
Forum avslutas
Introduktionsersättning bevilj as
Kontaktperson/fam avslutas
Kontaktperson/fam omprövning
Kontaktperson/fam beviljas
Kostnader vård och stöd unga
Medgivande enligt 6 kap 12 § SoL
Medgivande kontaktperson
Umgängesstöd
Ungdomsvård
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds ej
Utredning enl 11 kap 1 el 2 § SoL avslutas
Utredning enl 11 kap § el 2 § SoL avslutas utan åtgärd
Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds
Vuxna öppenvård SoL
V årdkostnad externa familj ehem
Övriga kostnader

Justerandes si natur
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Sammantriidesdatum

2011-08-17

Kommunstyrelsen
forts Ks § 122

2011-23

Vård och omsorg
Delegationsbeslut april 2011 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
3502
4000
4001
4300
4302
4400
4500
4602
4700
4800
4802
5000
5100
5200
5501
6100
6102
6200
6400
6600
6700
xx88

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Bostadsanpassningsbidrag, avslag
Hemtj änst, bifall
Hemtj änst, delavslag
Särskilt boende, bifall
Särskilt boende, avslag
Trygghetslarm, servicetj änst
Trygghetslarm, bifall
Närståendestöd, avslag
Dagverksamhet, bifall
Kontaktperson SoL, bifall
Kontaktperson SoL, avslag
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats i väntan på Säbo
Ledsagarservice, SoL, delavslag
Ledsagarservice 9 § 3 LSS, bifall
Ledsagarservice 9 § 3 LSS, avslag
Kontaktperson 9 § 4 LSS, bifall
Korttidsvistelse 9 § 6 LSS, bifall
Boende vuxna, särskild service
Dagcenter 9 § 10 LSS, bifall
Avskrivning av ärendet
Avgiftsbeslut

Utskotten
Allmänna utskottet 2011-06-22.
Bam- och ungdomsutskottet 2011-06-15.
Omvårdnadsutskottet 2011-06-15.
Tekniska utskottet 2011-06-13.

Utdragsbestyrkande

2
1
46
1
4
1
6
1
1
3
2
1
1
8
1
1
5
2
1
3
1
1
2
99

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23

Sammanträdesdatum

2011-08-17
Kommunstyrelsen

Ks § 123
Anmälningsärenden

1.

Dane Bergbom: Tack för uppvaktning på 70-årsdagen.

2.

Kultur i Väst: Den nationella kampanjen DIGIDEL 2013 - nu i Hjo kommun.

3.

Länsstyrelsen Västra Götaland: Bostadsmarknadsundersökning 2011 - Rapport nr 2011 :43.

4.

Skrivelse till Försvarsmakten angående samrådsmöte Karlsborgsmålet Hammaren (2011-215).

5.

Revisorerna: Kallelse till årlig ansvarsprövning Hjo kommun för kommunstyrelsen 21 oktober kl 13 - 15.

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur !

i/

C><l

[
~

tL-..

\)l

