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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15 - 18.00

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersältare

Catrin Hulmarker (M), ordförande, §§ 142 Ann-Christine Fredriksson (M) för Catrin
-146
Hulmarker (M), § 147
Anna Johansson (M)
Kerstin Strandbergh (M) för Catrin
Hulmarker (M), §§ 148 - 154
Ewa F Thorstenson (M)
Rune Larsson (M)
Gert Franzen (C) för Catrin Hulmarker
(M), §§ 155 - 163
Jaan Kello (M), §§ 142 - 148
Britt-Marie Sjöberg (C)
Ann-Christine Fredriksson (M) för Jaan
Benkt Eric Lindh (Fp)
Kello (M), §§ 149 - 163
Petter Jönsson (Fp)
Sture Anderson (Fp) för Benkt-Eric Lindh
Eva Lott Gram (Kd)
(Fp), §§ 142 - 148, 150 - 162
Pierre R)'d6n (8)
Gert Franzen(C) för Benkt-Eric Lindh
Bodil Hedin (S)
(Fp), § 149
Annelie Nilsson (S)
Lars Glad (M) för Eva-Lott Gram (Kd)
Claes Hagström (S)
Jörgen Fransson (S) för Pierre Ryden (S)
Liselotte Karlsson (S)
Christer Haagman (Mp)
Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Jörgen Fransson (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2011-10- 24

Underskrifter
Paragrafer

142 - 163

Sekreterare

Ordförande

.......................................................................~~~r~~

Catri

ulmarker §§ 142 - 146

-

--;-~

Justerare

Britt-Marie Sjöberg

........v.p.f.!3 .~~"!\:....i;).'.~?Y.y.\~. ~y' f:~..... ................................................... .

Jörgen Fransson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-10-19

Datum för
anslags uppsättande

2011-10- 24

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

§~

Datum för
anslags nedtagande

(Kt7mu;~;lsens ~nSl.i /

LlvU1;tV5~
(;v. p. ..................................
0-~.
..............................
..
!

Christina Grahn

~

2011-11- 15
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen
Övriga deltagande

Justerandes signatur

Kerstin Strandbergh (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 142 - 146
Ann-Christine Fredriksson (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 142 - 146, 148
Gert Franzen (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 145 - 148, 150 - 154
Merja Wester (S), ej tjänstgörande ersättare
Marie Lindberg (S), ej tjänstgörande ersättare
Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare, §§ 142 - 148
Anna-Karin Fredrikson (Mp), ej tjänstgörande ersättare
Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef, § 145
Alexandra Held, verksamhetsutvecklare, § 145
Annica Carter, utredningssekreterare, § 145
Frida Wilgotson, utredningssekreterare, § 145
Lena Persson, ekonom, § 145
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 145
Ann-Charlotte Josefsson, budget- och redovisningsansvarig, § 145
Annika Bodin, barnomsorgshandläggare, § 145
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

2
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen
Ks § 142
Närvarorätt för utomstående
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att medge Sveriges Television rätt att närvara
och filma §§ 143 - 144.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-10-19

Kommunstyrelsen
Ks § 143

Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Jörgen Fransson (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande

4
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Sammanträdesdatum

2011-10-19

Kommunstyrelsen
Ks § 144

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Utdragsbestyrkande

5
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen

Ks § 145
Föredragningar
Information: Införande av valfrihetssystem enligt LOV
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson, verksamhetsutvecklare Alexandra
Held, utredningssekreterare Annica Carter, utredningssekreterare Frida Wilgotson, ekonom Lena Persson
Revidering av gällande tjänstegarantier inom Vård och Omsorg
Utredningssekreterare Annica Carter
Delårsbokslut per 2011-08-31 för Hjo kommun
Ekonomichef Jörgen Hansson, budget- och redovisningsansvarig Ann-Charlotte
Josefsson, utredningssekreterare Annica Carter
Barnomsorg på obekväma tider
Barnomsorgshandläggare Annica Bodin, utredningssekreterare Frida Wilgotson

Justerandes signatur

'~

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-19

Kommunstyrelsen
Ks § 146

2011-488

Avsiktsförklaring HjoTiBorg

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsiktsförklaring för HjoTiBorg.

Yrkanden
Lars Glad (M) och Jörgen Fransson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Christer Haagman (Mp) yrkar avslag till föreliggande förslag.

Protokollsanteckning
Fredrik Bellino (V) antecknar till protokollet att denne stöder Christer Haagmans
(Mp) avslagsyrkande.

Bakgrund
Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner diskuterar en utveckling av de gemensamma samverkansformerna. I föreslagen avsiktsförklaring uttrycks att man ämnar samverka främst inom de tekniska verksamheterna, samt plan- och byggverksamheten.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-10-05.

Handling
Förslag till avsiktsförklaring HjoTiBorg.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen
Ks § 147

2010-675

Detaljplan för delar av kvarteret Kaplanen m.m., Hjo Stad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för delar av kvarteret
Kaplanen.
Jäv
Kerstin Strandbergh (M) deltar ej i ärendets handläggning på grund av jäv.
Bakgrund
Ägaren till fastigheterna Kaplanen 2 och 3 inkom till plan- och mät enheten i oktober 2010 med en önskan om ändring av detaljplanen för berörda fastigheter.
Syftet med begäran är att få möjlighet att inreda bostäder i befintliga gårdsbyggnader. Gällande plan föreskriver användning endast som uthus och garage.
Förslaget medger dessutom att en del av det som i gällande plan betecknas kvartersmark kan överföras till allmän platsmark.
Planen har varit ute på samråd under tiden 2011-08-15 - 2011-09-04. För synpunkter framförda under utställningen redogörs i utlåtande 2011-09-19.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2011-09-26.
Handlingar
Planbeskrivning
Plankarta
Utlåtande
Delges
Plan & Mät

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen
Ks § 148

2011-71

Ansökan om investeringsbidrag/ekonomiskt stöd för väg nr 26 456
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om driftsbidrag till Bruket Norra Fågelås-samfålligheten för väg 26 456.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Yrkanden
Lars Glad (M), Bodil Hedin (S), Sture Anderson (Fp), Petter Jönsson (Fp), Rune
Larsson (M) och Jörgen Fransson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar avslå
ansökan om driftsbidrag till Bruket Norra Fågelås-samfålligheten för väg 26 456.
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Haagmans (Mp) förslag om återremiss
och finner att ärendet ska avgöras idag.
Bakgrund
Vägsamfälligheten Bruket - Norra Fågelås ansvarar som väghållare för gamla
landsvägen mellan Norra Fågelås kyrka och Hjo tätort (Hagen).
För detta erhåller vägsamfälligheten ett årligt statsbidrag som för 2010 uppgick
till 23 160 kr. Utöver detta erhåller vägsamfälligheten ett kommunalt driftsbidrag
som 20 l O uppgick till 5 964 kr.
Vägen är nu i ett sådant skick att en större upprustning bör ske. Vägsamfälligheten
har tagit in anbud på arbeten som omfattar ny beläggning, dikesrensning, utfyllning och rätning av kurva. Arbetena beräknas kosta ca 2 131 000 kr.
Vägsamfälligheten har efter kontakter med Trafikverket fått ett förhandsbesked
om ett särskilt driftbidrag på l 598000 kr, vilket motsvarar 75 % av den totala
kostnaden. Vägsamfälligheten ansöker nu om ett extra driftsbidrag från Hjo
kommun.

Justerandes-signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen
forts Ks § 148

2011-71

Om inte Vägsamfälligheten beviljas ett kommunalt bidrag för upprustningen av
vägen kommer denna enligt inkommen skrivelse att stängas för allmän trafik.
Vägen bedöms ha ett stort allmänvärde för Hjo kommun. Under sommaren har
enligt uppgift en trafikintensitet på 600 fordon per dygn uppmäts. Detta påvisar att
vägen till stor del nyttjas som genomfartsväg av både boende i Hjo och turister
som besöker Hjo.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2011-09-26.
Handling
Ansökan om driftsbidrag 2011-02-08.
Arbetsingenjörens skrivelse 2011-09-12.
Delges
Ks förvaltning! samhällsutveckling
Vägsamfälligheten Bruket Norra Fågelås

Justerandes signatur

/1D

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-19

Kommunstyrelsen
Ks § 149

2011-456

Revidering av gällande tjänstegarantier inom Vård och Omsorg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
göra följande ändringar i tjänstegarantierna för hemvården:
• Kontaktperson Kontaktornbud
Vi garanterar att Du som blivit beviljad omvårdnadsinsatser hemtjänst
och/eller dagliga sjukvårdsinsatser hemsjukvårdsinsatser kommer att få två
namngivna kontaktombud. Kontaktombuden utses snarast inom tre veckor efter att hjälpinsatsen har påbörjats, dock senast inom två veckor,
• Genomförandeplan
Vi garanterar att det finns en genomförandeplan som beskriver dina beviljade hjälp- och stödinsatser. Insatserna utformas utifrån dina egna resurser och
dina behov. Det är dina kontaktperson kontaktombud som tar initiativ till att ta
fram genomförandeplanen tillsammans med dig. Planen görs inom fyra två
veckor efter att du beviljats hemvård hemtjänst,
även revidera tjänstegarantierna inom Vård och Omsorgs övriga verksamhetsområden så att kontaktperson numera benämns kontaktornbud och tiden för genomförandeplanens framtagande ändras till två veckor.

Yrkanden
Ewa F Thorstenson (M) och Annelie Nilsson (S) yrkar bifall till omvårdnadsutskottets förslag.

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog §25/2009 tjänstegarantier för samtliga verksamhetsområden inom Vård och omsorg. Syftet med tjänstegarantier i Hjo kommun är att
offentligt deklarera vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens tjänster.
Innan kommunen publicerar ett förfrågningsunderlag vid införandet av valfrihetssystem i hemvården 2012-01-01 finns det anledning att se över tjänstegarantierna
och göra vissa revideringar för att anpassa dem till nya arbetssätt och ny terminologi.
Ärendet har beretts i omvårdnadsutskottet 2011-09-28.

Justerandes signatur

Utdragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen

forts Ks § 149

2011-456

Handling

Vård- och omsorgschefens skrivelse 2011-09-21.
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2011-09-22.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-19

Kommunstyrelsen
Ks § 150

2011-78

Barnomsorg på obekväma tider

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna förvaltningens utredning angående barnomsorg på obekväma tider,
uppdra åt förvaltningen att snarast förbättra utredningen av barnomsorg på
nätter och helger, samt
överlämna utredningen till budgetberedningen för vidare handläggning.

Yrkanden
Christer Haagman (Mp), Liselott Karlsson (S), Rune Larsson (M) och Petter Jönsson (Fp) yrkar bifall till föreliggande förslag med följande tillägg:
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att snarast förbättra utredningen av barnomsorg på nätter och helger.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-16, § 49, att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda hur många som är i behov av barnomsorg på obekväma tider, vilka tider på
dygnet behovet finns och vilka olika möjligheter som finns att tillhandahålla
barnomsorg på obekväma tider samt utreda vilka kostnader detta skulle innebära.
Förvaltningen har genomfört en enkätundersökning för att undersöka hur många
som har behov av barnomsorg på andra tider än de som kommunen erbjuder idag
samt vilka tider behovet finns. Med utgångspunkt från resultatet av enkätundersökningen har olika alternativ tagits fram.
Ärendet har beretts i barn- och ungdomsutskottet 2011-09-28.

Handling
Utredning angående barnomsorg på obekväma tider.
Barn- och utbildningschefens skrivelse 2011-09-20.

Justerandes signatur

~

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-19

Kommunstyrelsen
forts Ks § 150

2011-78

Delges
Ks förvaltning/barn och utbildning
Budgetberedningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-19

Kommunstyrelsen
Ks § 151

2011-494

Översyn av resursfördelningsmodellen inom barnomsorgen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av
resursfördelningsmodellen inom barnomsorgen.

Yrkanden
Petter Jönsson (Fp) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Bakgrund
På barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2011-09-28 diskuterade ledamöterna behovet av att se över nuvarande resursfördelningsmodell inom barnomsorgen. Resursfördelningsmodellen infördes för flera år sedan och den har inte varit
föremål för någon översyn de senaste åren. Behovet aven flexibel tilldelning av
resurser till egenregin och till de verksamheter som bedrivs i enskild regi och en
ansökan om att få starta annan pedagogisk verksamhet i hemmet har inkommit.
Ärendet har beretts i barn- och ungdomsutskottet 2011-09-28.

Handling
Barn- och ungdomsutskottets § 44/11.

Delges
Ks förvaltning/ekonomi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen
2010-93

Ks § 152
Översyn av förskoleverksamheten i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att:

se över framtida behov av förskoleplatser i förhållande till den nuvarande tillgången till förskoleplatser,
genomföra en inventering av tillgängliga lokaler avseende förskolans verksamhet,
se över möjligheten att bygga till Skogshyddans förskola om det framkommer
att tillbyggnad är nödvändig samt göra en kostnadsberäkning.
Utredningen ska slutredovisas för kommunstyrelsen senast mars 2012.

Yrkanden
Petter Jönsson (Fp) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Bakgrund
Ärendet har beretts i barn- och ungdomsutskottet 2011-09-28.
Handling
Kommunstyrelsens § 41/10.
Barn- och utbildningschefens skrivelse 2011-09-21.
Delges
Ks förvaltning/barn och utbildning
Ks förvaltning/samhällsutveckling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-19

Kommunstyrelsen
Ks § 153

2011-418

Delårsbokslut per 2011-08-31 för Hjo kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet för att invänta revisorernas rapport avseende granskning av delårsbokslutet per 2011-08-31 för Hjo kommun.

Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till delårsbokslut per 201108-31 för Hjo kommun.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2010-10-05.

Handling
Förslag till delårsbokslut per 2011-08-31 för Hjo kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-19

Kommunstyrelsen
Ks § 154

2011-489

Partiell inlösen av pensionsutfästelse

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
inte genomföra partiell inlösen 2011,
använda del av likviditetstillskottet till inköp av mark (dnr 2011-327), samt
använda resterande del till att stärka kommunens likviditet.

Yrkanden
Bodil Hedin (S), Sture Anderson (Fp), Christer Haagman (Mp) och Britt-Marie
Sjöberg (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Bakgrund
En av kommunfullmäktiges finansiella inriktningar är att det ska finnas en beredskap för framtida ökningar av pensionsskulden. Ur denna inriktning är det kortsiktiga målet att årligen pröva möjligheten till partiell inlösen av pensionsskulden
med beaktande av statens balanskrav. Förra årets prognostiserade överskott gav
underlag för beslut att genomföra en partiell inlösen inklusive löneskatt om ungefår 9,7 mkr.
Under årets uppföljningar har ett överskott prognostiserats inom framförallt finansförvaltningen (skatteprognoserna). (Se delårsbokslut). En strategi som är vanlig i mindre kommuner, med en svag befolkningsutveckling, och med externa lån,
är att minska exponeringen mot de finansiella marknaderna genom att finansiera
investeringar med egna medel och därmed inte upphandla externa lån. På så sätt
stärks finansnettot (lägre räntekostnader) och osäkerheten minskar gentemot fluktuationer på de finansiella marknaderna. En sådan strategi minskar sårbarheten
gentemot konjunktursvängningar och förändringar på räntemarknaderna. En sådan
strategi görs om överlikviditet finns eller om lån förfaller. Minskning av externa
lån går inte över resultatet. Strategin att minska kommunens pensionsskuld genom
engångsinbetalning måste däremot enligt redovisningsregler (kongruensprincipen)
belasta resultatet. Syftet med strategin är att reducera kommande upphöjningar på
utbetalningsstapeln på den intjänade pensionsrätten/utfåstelsen. Strategin blir således intressant vid större engångsintäkter vid försäljningar, gynnsam avkastning
på fonderat kapital eller vid prognostiserade överskott.
Kommunen har de senaste åren amorterat på lån när de förfallit. Detta har inneburit att låneskulden och fasta räntekostnader minskat. Amorteringen har möjlig

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen
forts Ks § 154

2011-489

gjorts genom goda resultat, avslutat reverslån Hjo Stadshus AB samt till viss del
belastningen av checkräkningen. Då villkoren på kommunens checkräkningskredit
är relativt gynnsamma har detta sätt varit affårsmässigt jämfört att omsätta lån till
förfall med nya långa lån till fasta räntenivåer. Arets prognostiserade resultat tillfaller inte kommunen i form av likviditetsökning fullt ut eftersom viss del avser
prognos slutavräkning 2011. Om denna prognos kvarstår fram till att verkligt utfall fastställs av skattemyndigheten betalas detta ut i januari 2013. Likvidbeloppet
uppgår till ungefår 6,1 mkr i senaste prognosen. Kommunen använder mellan 1520 mkr av checkräkningskrediten i dagsläget. Av det skälet föreslås avstå partiell
inlösen 2011 och istället stärka checkräkningskrediten samt fullfölja strategin om
inköp av mark.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-10-05.
Handling
Samhällsutvecklingschefens skrivelse 2011-09-23.
Ekonomichefens skrivelse 2011-10-05.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen
2011-446

Ks § 155
Långsiktigt mål- och visionsarbete
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på projektorganisation för att utarbeta en ny vision för Hjo kommun.
Bakgrund
Inför varje budgetår fastslår kommunfullmäktige mål för varje politikområde. I
det årliga målarbetet identifieras de prioriteringar och satsningar som kommunen
önskar se det närmaste eller de närmaste åren. För att dessa satsningar ska slå väl
ut krävs det dock att man har en bakomliggande plan för vad kommunen vill uppnå på lite längre sikt, ca 15 - 25 år. Till stöd för detta finns Hjo kommuns vision
som utarbetades under 90-talet. Det finns dock ett behov av att utifrån dagens förutsättningar se över och uppdatera Hjo kommuns vision.
I översiktsplanen från 20 l O identifierade kommunfullmäktige Hjo kommuns styrkor och svagheter samt antog ett antal långsiktiga mål och riktlinjer för kommunens framtida utveckling, vilket kommer att utgöra underlag vid utarbetandet av
en ny VISIon.
Den nya visionen ska antas av kommunfullmäktige och bör utarbetas med delaktighet från kommunens invånare, brukare, föreningar, näringsidkare samt kommunanställda.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-10-05.
Handling
Kommunchefens skrivelse 2011-09-16.
Delges
Kommunchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen
Ks § 156

2011-475

Revidering av biblioteksplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering
av biblioteksplan att gälla från 2012-01-01.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2006-12-18, § 38 Biblioteksplan för Hjo Stadsbibliotek. Revidering har skett under hösten 2011.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-10-05.
Handling
Förslag till reviderad biblioteksplan för Hjo Stadsbibliotek.
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2011-09-29.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

2011-10-19

Kommunstyrelsen
Ks § 157

2011-439

Avtal om lokalt folkhälsoarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnden
i Östra Skaraborg och Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
höja Hjo kommuns insats till Folkhälsorådets verksamhetsbudget från 10 kronor per invånare till 11 kronor per invånare under avtalsperioden 20122015, samt
i övrigt godkänna avtalet fr o m 2012 t o m 2015.

Yrkanden
Jörgen Fransson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Bakgrund
Ett prioriterat verksamhetsområde inför 2012 är att ytterligare lyfta in folkhälsoaspekter i samhällsplaneringen, till exempel att stimulera till ökad fysisk aktivitet.
Människor är mer fysiskt aktiva om de lätt kan ta sig till parker och grönområden
och om det finns säker infrastruktur för gång och cykling samt service och affärer
inom cykel- eller promenadavstånd från bostaden.
Ytterligare ett prioriterat område är att skapa gynnsamma förutsättningar för barn
och ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande.
Hjo kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg svarar gemensamt för finansiering av Folkhälsorådets verksamhetsbudget. Om kommunen avsätter 11 kronor per invånare kommer Hälso- och sjukvårdsnämnden att avsätta
motsvarande summa.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-10-05.

Handling
Förslag till avtal om lokalt folkhälsoarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnden i
Östra Skaraborg och Hjo kommun.
Folkhälsoplanerarens skrivelse 2011-09-26.

JUSler:2€;ur
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen
Ks § 158

2011-463

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsbokslut 2011-06-30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut 2011 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med delårsbokslut 2011.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-10-05.
Handling
Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsbokslut 2011-06-30.
Revisorernas yttrande 2011-09-23.

Justerandes signatur
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Sammanträdes datum

2011-10-19

Kommunstyrelsen
2011-449

Ks § 159

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Delårsrapport 2011-06-30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport
2011 för Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Bakgrund
Milj ö samverkan Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2011.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-10-05.

Handling
Miljösamverkan Östra Skaraborg: Delårsrapport 2011-06-30.
Revisorernas yttrande 2011-09-21.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen
Ks § 160

2011-474

Spontanidrott i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna till utveckling av spontanidrottsmöjligheter i Hjo kommun.
Bakgrund
För att öka möjligheterna för medborgare att utöva fysisk aktivitet är spontanidrottsplatser ett alternativ. Spontanidrottsplatser kan erbjuda exempelvis utegymnastiksredskap, ytor för bollsport osv.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-10-05.
Handling
Kommunchefens skrivelse 2011-10-05.
Delges
Kommunchef

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen
Ks § 161

2011-430

Val av representant för Kristdemokraternas insynsplats i barn- och
ungdomsutskottet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet på grund av att inget förslag inkommit.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 158111 att entlediga Ulrica Lindström (Kd) från
sitt uppdrag som insynsplats i barn- och ungdomsutskottet samt uppdra åt kommunstyrelsen att utse ny representant för Kristdemokraternas insynsplats .

....:hr::..
~/fj

JusterandeS signatur
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen
Ks § 162

2011-23

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Allmänna ärenden

Datum

Arende

2011-10-11

Beslutsattestanter och ersättare 2011-10-11
2011-12-31 för Hjo kommuns verksamheter
Kommunchef

Delegat

Barn- och utbildning

Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2011-09-14

Beslut om skolskjuts p g a särskilda
omständigheter

BU-chef

Yttrande över ansökan om att fullgöra
skolgång i Skövde kommun

BU-chef

Yttrande över ansökan om att fullgöra
skolgång i Skövde kommun

BU-chef

Yttrande över ansökan om att fullgöra
skolgång i Skövde kommun

BU-chef

2011-09-30

Beslut om anpassad studiegång

Rektor

2011-09-30

Beslut om anpassad studiegång

Rektor

2011-10-05

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

2011-10-14

Beslut om skolskjuts p g a särskilda
skäl

BU-chef

Beslut om skolskjuts p g a särskilda
skäl

BU-chef

Beviljande av vårdnadsbidrag

BU-chef

2011-09-29

2011-09-29

2011-09-29

2011-10-14

2011-10-17

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen

2011-23

forts Ks § 162

Vård och omsorg
Delegationsbeslut september 2011 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4400
4500
4700
4800
5000
5100
5200
6000
6100
6101
6200
6202
6300
6400
6600
6700
7600

Bostadsanpassningsbidrag, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Trygghetslarm, servicetjänst
Trygghetslarm, bifall
Dagverksamhet, bifall
Kontaktperson enligt SoL, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats i väntan på Säbo
Personlig ass 9 § 2 LSS, bifall
Ledsagarservice 9 § 3 LSS, bifall
Ledsagarservice 9 § 3 LSS, delavslag
Kontaktperson 9 § 4 LSS, bifall
Kontaktperson 9 § 4 LSS, avslag
Avläsarservice 9 § 5 LSS, bifall
Korttidsvistelse 9 § 6 LSS, bifall
Boende vuxna, särskild service
Dagcenter 9 § 10 LSS, bifall
Boendestäd 4 § 1 SoL, bifall
Avgiftsbeslut

Utskotten
Allmänna utskottet 2011-10-05.
Barn- och ungdomsutskottet 2011-09-28.
Omvårdnadsutskottet 2011-09-28.
Tekniska utskottet 2011-09-26.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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6
4
1
5
1
2
6
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
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Sammanträdesdatum

2011-10-19
Kommunstyrelsen

Ks § 163
Anmälningsärenden

Justerandes signatur

1.

Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg: Delårsbokslut 2011-01-01 - 201108-31 (2011-464).

2.

Förvaltningsrätten i Jönköping: Dom 2011-10-11 angående överklagande av
kommunfullmäktiges beslut om Vindkraftsetablering / vindkraftpark 23 vindkraftverk i Fågelås (2011-199).

3.

Videvox Biografservice AB: Kostnadsförslag angående Park Bio (2011-444).

Utdragsbestyrkande

