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Sammanträdesdatum

2011-09-14
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 - 17.10 (ajournering 15.30 - 16.00)

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Anna Johansson (M), §§ 124 - 138
Ewa F Thorstenson (M)
Rune Larsson (M)
Jaan Kello (M)
Britt Marie Sjöberg (C)
Benkt-Eric Lindh (Fp)
Petter Jönsson (Fp)
E'vra Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Bodil Hedin (S)
Annelie Nilsson (S)
Claes Hagström (S)
Liselotte Karlsson (S)
Christer Haagman (Mp)

Lars Glad (M) För Ewa F Thorstenson (M)
Gert Franzen (C) för Britt-Marie Sjöberg (C)
Ann-Christine edrikson (M) för Eva-Lott Gram (Kd)

Övriga deltagande

Marie Lindberg (S), ej tjänstgörande ersättare
Anna-Karin Fredrikson (Mp), ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Georgii, facklig representant Kommunal
Tomas Roseniund, Finsam
Thomas Gustafsson, servicechef
Per-Åke Johansson, miljöstrateg
Marie-Louise Fahlström, kultur- och fritidschef
Jörgen Hansson, ekonomichef
Lisbeth Göthberg, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2011-09- 22

Underskrifter
Paragrafer

124 - 141

Sekreterare

Ordförande
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Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-09-14

Datum för
anslags uppsättande

2011-09- 22

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

HH

rr~muns~r~ens ka

Datum för
anslags nedtagande
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Christina Grahn

2011- 10-14
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-14
Kommunstyrelsen

Ks § 124

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
beslutsärendet Remiss av förslag till åtgärdsplaner för stråk 1,3, 4, 5 tillkommer,
i övrigt fastställa dagordningen.

Utdragsbestyrkande

2
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-14
Kommunstyrelsen

Ks § 125

Föredragningar
Finsam: information om verksamheten
Tomas RosenIund
Energieffektivisering och EPC
Servicechef Thomas Gustafsson, miljöstrateg Per-Ake Johansson
Guldkroksbadets verksamhet 2011
Kultur- ochfritidschefMarie-Louise Fahlström
Ekonomisk uppföljning
Ekonomichef Jörgen Hansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammantr~desdatum

2011-09-14

Kommunstyrelsen
Ks § 126

2011-440

Remiss av förslag till åtgärdsplaner för stråk 1, 3, 4, 5
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till gemensamt yttrande
för Hjo, Skövde, Tibro och Karlsborgs kommun.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund
Västra Götalandsregionen har gemensamt med Trafikverket, Västtrafik och kommuner och kommunalförbund i Västra Götaland tagit fram åtgärdsförslag för förbättringar i de nio prioriterade pendlingsstråken i Västra Götaland. I regional plan
har medel avsatts för trimningsågärder.
Västra Götalandsregionen har nu remitterat förslagen till kommuner och kommunalförbund.
Kommunerna Karlsborg-Tibro-Hjo-Skövde har i en gemensam skrivelse 2011-0616 till Västra Götalandsregionen påtalat de särskilda problemen vid Husabykorset, rv 49 - väg 194.
Kommunerna har också beslutat att avge ett gemensamt yttrande över åtgärdsförslag i stråk 5.
Vad avser stråken 1, 3 och 4 har kommunerna inga synpunkter.

Handling
Förslag till yttrande 2011-09-13.

Delges
Skaraborgs kommunalförbund
Västra Götalandsregionen

Utdragsbestyrkande

gHJO
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Sammanträdesdatum

2011-09-14

Kommunstyrelsen
Ks § 127

2011-346

Ansökan om att köpa mark av Hjo kommun i anslutning till Söder 4:8
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om att köpa mark av Hjo kommun i
anslutning till fastigheten Söder 4:8.
Bakgrund
Till Hjo kommun har det inkommit en ansökan, 2011-06-20, om att köpa mark.
Ansökan gäller del av fastigheten Söder 3:43. Markområdet ligger norr om fastigheten Söder 4:8 och öster om riksväg 195 utmed Kvarnvägen i Hjo kommun.
Området är markerat som allmän parkmark i detaljplanen och nuvarande trafikföring gör att området inte är lämpligt för eventuell byggnation.
Handling
Kartbild 2011-08-17.
Samhällsutvecklingschefens skrivelse 2011-08-17.
Delges
Sharkiya Andersson
Ks förvaltning/samhällsutveckling

signatur

Uldragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

Sammanträdesdatum

2011-09-14
Kommunstyrelsen
Ks § 128

2011-349

Inriktningsdokument för ungdomsmottagning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar.
Bakgrund
Västra Götalandsregionen och Västkom gav den l oktober 2009 regionkansliet
och Västkoms kansli i uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att göra en nulägesanalys av ungdomsmottagningarna och en översyn av verksamhetsbeskrivningen
"Ungdomsmottagningar i Västra Götaland" som antogs gemensamt med kommunerna i Västra Götaland 2005.
I arbetsgruppen för översynen har socialhandläggare från respektive kommunalförbund ingått. En kartläggning genomfördes över länets ungdomsmottagningar.
För Skaraborg genomfördes en kartläggning av socialtjänstens nuvarande insatser
i ungdomsmottagningarnas verksamhet. Avstämning har skett med socialchefsgruppen.
Skaraborgs kommunalförbunds styrelse har beslutat att godkänna inriktning s dokumentet för ungdomsmottagningar och rekommenderar medlemskommunerna att
fastställa detsamma.
Handling
Skaraborgs kommunalförbund, § 67111.
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar.
Individ- och familjeomsorgschefens skrivelse 2011-08-11.
Delges
Skaraborgs kommunalförbund
Ks förvaltning/individ och familjeomsorg

Utdragsbestyrkande

gHIO
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Sammanträdesdatum

2011-09-14

Kommunstyrelsen
Ks § 129

2010-371

Revidering av riktlinjer för Lex Sarah
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för Lex Sarah.
Bakgrund
Den l juli 20 II ändrades bestämmelserna om Lex Sarah i socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, och i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Socialstyrelsen har därefter gett ut nya föreskrifter (2011 :5) om
tillämpningen av bestämmelserna.
Förändringarna innebär att Lex Sarah rar en tydligare koppling till god kvalitet
och det systematiska kvalitetsarbete som kommuner och enskilda verksamheter
ska bedriva. Anställda ska inte bara rapportera missförhållanden utan också risker
för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Det rapporterade ska
utredas och avhjälpas eller undanröjas. Om missförhållandet är allvarligt ska den
som bedriver verksamheten anmäla det snarast till Socialstyrelsen, alltså oavsett
om missförhållandet är avhjälpt eller inte. Detta gä1ler även påtagliga risker för
allvarliga missförhållanden.
Förvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer som utgår från tidigare riktlinjer med anpassn ingar till ny lagstiftning. Riktlinjerna innehåller övergripande
bestämmelser och utifrån dessa utarbetar förvaltningen rutiner för Lex Sarah hanteringen.
Handling
Riktlinjer för Lex Sarah.
Vård- och omsorgschefens och individ- och familjeomsorgschefens skrivelse
2011-08-14.
Delges
Ks förvaltning/vård och omsorg
Ks förvaltning/individ och familjeomsorg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-09-14
Kommunstyrelsen
Ks § 130

2011-292

Remiss: Förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Västra
Götaland och VGR om samarbete och samordning av insatser till
personer med psykisk funktionsnedsättning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till remissvar på Väst Koms
och Västra Götalandsregionens förslag till överenskommelse om samarbete och
samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Bakgrund
Den l januari 2010 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som innebär skyldigheter om samverkan mellan region och kommun.
Bestämmelserna syftar till att säkerställa samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning som har behov av insatser från både socialtjänst och hälsooch sjukvård.
Sedan tidigare finns ett avtal om samverkan som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan regionen och kommunerna. I samrådet mellan VästKom och Västra
Götalandsregionen har beslutats att en överenskommelse om samverkan kring
personer med psykisk funktionsnedsättning ska tas fram som en komplettering till
hälso- och sjukvårdsavtalet. Ett förslag till överenskommelse om samarbete och
samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning har arbetats fram. Samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen har beslutat
att sända förslaget på remiss t o m 2011-09-30.
Handling
Förslag till Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR
om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Vård- och omsorgschefens och individ- och familjeomsorgschefens skrivelse
2011-05-17.
Vård- och omsorgschefens och individ- och familjeomsorgschefens skrivelse
2011-06-27.
Delges
Ks förvaltning/vård och omsorg
Ks förvaltning/individ och familjeomsorg
VästKom

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-09-14

Kommunstyrelsen
2011-190

Ks § 131

Svar på motion angående program och strategi för kulturens roll i
äldreomsorgen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Bakgrund
Eva-Lott Gram (Kd) och Michael Kihlström (Kd) har inkommit med en motion
till kommunfullmäktige i vilken det föreslås att fullmäktige beslutar om att arbeta
fram ett program för kulturens roll inom äldrevården samt att förvaltningen tar
fram en strategi för kulturen som friskfaktor och behandlingsfaktor i äldreomsorgen.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-04, § 116, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Handling
Motion 2011-04-04 från Eva-Lott Gram (Kd) och Michael Kihlström (Kd).
Omvårdnadsutskottets ordförandes skrivelse 2011-05-17.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-09-14
Kommunstyrelsen
Ks § 132

2010-613

Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till revidering av
riktlinjer för föreningsbidrag.
Bakgrund
I samband med det kommunala pensionärsrådets (KPR) sammanträde 2011-0518 lyfte pensionärsorganisationerna frågan om möjligheten för dessa att söka föreningsbidrag från Hjo kommun. Organisationerna anser att nuvarande riktlinjer
begränsar deras möjlighet att ansöka om medel.
I befintliga riktlinjer för föreningsbidrag anges att bidrag ges till föreningar och
organisationer med anknytning till Vård och omsorg och föreningens/organisationens verksamhet ska vara ett komplement till Vård och omsorgs
verksamhetsområde. Pensionärsorganisationerna har alltså möjlighet att erhålla
föreningsbidrag enligt befintliga riktlinjer, under förutsättning att de uppfyller
kraven i de allmänna bestämmelserna samt att man bedömer att deras verksamhet
utgör ett komplement till Vård och omsorgs verksamhet. Enligt riktlinjerna prioriteras dock verksamhet inom funktionshinder och speciella sjukdomar.
Förvaltningen har gjort en översyn av riktlinjerna och föreslår ett tillägg till prioriterade områden med lydelsen "hälsofrämjande insatser för äldre". Detta ligger i
linje med innehållet i Program för Hjo kommuns äldreomsorg 2011- 2020, där förebyggande och hälsofrämjande insatser särskilt framhålls.
Handling
Riktlinjer för föreningsbidrag.
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2011-08-16.
Delges
Ks förvaltning/kansli
Ks förvaltning/vård och omsorg
Ks förvaltning/individ och familjeomsorg
Ks förvaltning/kultur och fritid
Kommunala pensionärsrådet

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-09-14

Kommunstyrelsen
Ks § 133

2011-198

Bestämmelser för Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg fr o m 201201-01
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa bestämmelser för
Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg fr o m 2012-01-01, förutsatt att punkt 8 i förslaget ändras enligt följande:
Dessa bestämmelser ska godkännas av berörda kommuners kommunfullmäktige.
varvid man har att delegera till Kg\, att fatta beslut ifråga om förändringar i färd
tjänstreglementet.

Bakgrund
Med anledning av planerad ägarförändring av Västtrafik AB samt Västra Götalandsregionens beslut om att inrätta en kollektivtrafiknämnd, har nuvarande Ägarrådet Skaraborg beslutat att ta fram förslag till bestämmelser för ett nytt samverkansorgan i kollektivtrafikfrågor för Skaraborgskommunerna. Bestämmelserna
ska tillämpas från och med 2012. Det nya samverkansorganet benämns Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg (KSV).
Kommunerna har tidigare erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget
till bestämmelser för KSV. Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg
behandlade förslaget vid sammanträde 2011-04-26. Nämnden ansåg att beslut om
förändringar i det gemensamma färdtjänstreglementet ska fattas av respektive
kommunfullmäktige, då kommunerna även fortsättningsvis är ekonomiskt ansvariga för färdtjänsten. I övrigt hade Kollektivtrafiknämnden inte något att invända
mot förslaget.

Handling
Trafikplanerarens skrivelse 2011-06-27.
Bestämmelser för Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg.
Skaraborgs kommunalförbund, § 62/11.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-09-14
Kommunstyrelsen
Ks § 134

2011-362

Avfallshantering Östra Skaraborg: Reviderad förbundsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringar i förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Bakgrund
För att möjliggöra ersättares närvaro vid direktionens sammanträden ändras § 6 i
förbundsordningen för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Handling
Avfallshantering Östra Skaraborg, Direktionens § 10/11.
Förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg.

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

13

Sammanträdesdatum

2011-09-14

Kommunstyrelsen
Ks § 135

2011-103

Ändring av bolagsordning för Bredband Östra Skaraborg AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av bolagsordning
för Bredband Östra Skaraborg AB.
Bakgrund
På grund av ändringar i Aktiebolagsordningen måste § 7 i bolagsordningen ändras.
Handling
VD Bredband Östra Skaraborgs skrivelse 2011-06-30.
Bolagsordning för Bredband Östra Skaraborg.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-09-14

Kommunstyrelsen
Ks § 136

2010-363

Tilläggsbudget 2011 avseende inventarier - lösa tillbaka växelsystemet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå i investeringsbudgeten för 20 Il medel motsvarande 390 tkr för att lösa tillbaka växelsystemet.

Bakgrund
En upphandlingsprocess pågår avseende kommunikation som tjänst. En förutsättning
i denna upphandling är att varje kommun äger sin växelanläggning. Hjo har hittills
haft ett KST -avtal där man köper anknytningar i en anläggning som ägs aven leverantör.
Samarbetet med Skövde, Tibro och Karlsborg när det gäller växelfunktionen ger oss
som kommun utvecklingsfördelar och effektivitetsvinster.
I utvecklingshänseende ger avtalet stora möjligheter för kompetens- och teknikutveckling.
Ur ett effektivitetsperspektiv kommer vi bland annat kunna stödja varandra vid överbelastningar och ledigheter. I händelse aven kris kan kommunerna också gå in och
täcka upp eller förstärka respektive kommuns växelfunktion.
Slutligen är den nya växel funktionen/systemet en förutsättning för utvecklingen av ett
framtida kundcenter där vi ska stärka vår service gentemot medarbetare och medborgare.
Kapitaltjänstkostnader finansieras inom förvaltningens ram på ID 2220 Växel.

Handling
Ekonomichefens, informationschefens och IT -chefens skrivelse 2011-08-23.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-09-14

Kommunstyrelsen
Ks § 137

2010-363

Tilläggsbudget 2011 avseende inventarier - nytt larmsystem till äldreboende Sigghusberg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att anslå i investeringsbudgeten för 2011 medel motsvarande 400 tkr till nytt larmsystem inom äldreboendet
Sigghusberg.

Bakgrund
Nuvarande larmsystem på Sigghusberg är av äldre modell och flyttades från fd.
äldreboendet på Vallgården till Sigghusberg 2006 i samband med nybyggnationen.
Leverantören av utrustning till service och underhållstjänster har nu sagt upp befintligt serviceavtal att upphöra fr.o.m. 2011-10 då de inte längre kan garantera
systemets funktionalitet och att reservdelar inte längre tillverkas och lagerhålls.
Ett larmsystem inom ett äldreboende är ett kommunikationsmedel för trygghet
och säkerhet för den boende.
Utvecklingen inom denna del av vården går fort och nya produkter med skilda
funktionaliteter lanseras. Modernare teknik med mobila och trådlösa enheter är
allt vanligare där generella trygghetslarm kombineras med individuellt utformade
lösningar.
Kapitaltjänstkostnader finansieras inom förvaltningens ram på ID 7050 Sigghusberg.

Handling
Vård- och ornsorgschefens och ekonomichefens skrivelse 2011-08-22.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-09-14

Kommunstyrelsen
Ks § 138

2011-1

Firmatecknare för Hjo kommun 2011-09-14 - 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 redovisnings ansvarig Ann-Charlotte Josefsson, två i förening. Samma teckningsrätt har
ekonomisekreterare Ingrid Johansson, ekonomisekreterare Mona Johansson och
sarnhällsutvecklingschef Carl-GustafEliasson i förening med någon av de tidigare nämnda,
skattedeklarationer undertecknas av antingen kommunstyrelsens ordförande
Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsens I:e vice ordförande Britt-Marie
Sjöberg (C), kommunchef Lisbeth Göthberg, personalchef Per Johansson, ekonomichef Jörgen Hansson eller budget- och redovisnings ansvarig
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, budget- och redovisnings ansvarig Ann-Charlotte Josefsson, ekonomisekreterare Ingrid Johansson eller ekonomisekreterareMona Johansson, två i förening.

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-09-14

Kommunstyrelsen

forts Ks § 13 8

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)
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-09-14
Kommunstyrelsen
Ks § 139

2011-434

Redovisning av ej slutberedda motioner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen
till handlingarna.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 35 redovisas de motioner som ännu
inte är slutberedda.
Handling
Kommunsekreterarens skrivelse 2011-09-06.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-09-14
Kommunstyrelsen
Ks § 140

2011-23

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Allmänna ärenden
Datum

Arende

Delegat

2011-08-31

Beslutsattestanter och ersättare för
verksamhetsområde Teknisk service
2011-08-31 - 2011-12-31

Kommunchef

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2011-08-29

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

2011-09-01

Anhållan om studieförändring

BU-chef

2011-09-02

Beslut om särskild undervisningsgrupp
eller enskild undervisning

Rektor

2011-09-05

Beviljande av anslutningserättning

BU-chef

2011-09-05

Bevilj ande avanslutningsersättning

BU-chef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-09-14

Kommunstyrelsen
forts Ks § 140

2011-23

Vård och omsorg
Delegationsbeslut juni 2011 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4400
4600
4700
5000
5100
5200
6100
6200
6400
6800
7600
xx79
xx80
xx82
xx83
xx84
xx87
xx88

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, servicetjänst
Närståendestöd
Dagverksamhet, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats i väntan på Säbo
Ledsagarservice 9 § 3 LSS, bifall
Kontaktperson 9 § 4 LSS, bifall
Korttidsvistelse 9 § 6 LSS, bifall
LSS-korttidstillsyn
Boendestöd 4 § l SoL, bifall
Överklagan i rätt tid
Överklagande, bifall
Överklagande, avslag
Överklagande, yttrande
Överklagande, överlämnande
Beslut om avvisning
Avskrivning av ärendet
Avgiftsbeslut

l
24
5
7
l
6
l
10
2
l
2
l
2
4
3
2
l
l
1
l
2
185

Delegationsbeslut juli 2011 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4400
4600
4700
5100
5102
5200
6200
7600
xx87
xx88

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, servicetjänst
Närståendestöd
Dagverksamhet, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats, avslag
Korttidsplats i väntan på Säbo
Kontaktperson 9 § 4 LSS, bifall
Boendestöd 4 § l SoL, bifall
Beslut om avvisning
Avskrivning av ärendet
Avgiftsbeslut

Utdragsbestyrkande

6

50
l
5
l
4
12
l
l
l
l
l
l

7
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Sammanträdesdatum

2011-09-14
Kommunstyrelsen

forts Ks § 140

2011-23

Delegationsbeslut augusti 2011 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
4000
4300
4400
4500
4700
5000
5100
5200
6000
6100
6200
7600
8000
xx88

Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, servicetjänst
Trygghetslarm, bifall
Dagverksamhet, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats i väntan på Säbo
Personlig ass 9 § 2 LSS, bifall
Ledsagarservice 9 § 3 LSS, bifall
Kontaktperson 9 § 4 LSS, bifall
Boendestöd 4 § 1 SoL, bifall
Stöd i elevhemsboende, bifall
Avskrivning av ärendet
Avgiftsbeslut

Utskotten
Allmänna utskottet 2011-08-31.
Barn- och ungdomsutskottet 2011-08-24.
Omvårdnadsutskottet 2011-08-24.
Tekniska utskottet 2011-08-22.

Utdragsbestyrkande

31
7
5
1
5
1
7
2
1
1
3
2
1
1
43
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Sammanträdesdatum

2011-09-14
Kommunstyrelsen

Ks § 141
Anmälni ngsärenden

Justerandes sign ur

1.

Länsstyrelsen Västra Götaland: Bostadsmarknaden i Västra Götalands län
2011 - Rapport 2011 :53 Bostadsmarknadsanalys och Rapport Riktlinjer för
bostadsförsörjning med koppling till rullande översiktsplanering.

2.

KommunrevisionenlDeloitte: Stiftelser förvaltade av Hjo kommun - granskning räkenskapsåret 2010 (2011-426).

Utdrags bestyrkande

