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Sammanträdesdatum

2011-11-09
Kommunstyrelsen
Plats och tid

~~~~~~~-~~

stadshuset, kllO.OO- 16.30 (ajournering 12.00- 13.00, 15.05- 15.35)

~Beslutande

Ledamöter _

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Anna Johansson (M), §§ 166 - 181
Ewa F Thorstenson (M) §§ 164 - 166
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 (S)
Annelie Nilsson (8)
Claes Hagström (S), §§ 167- 181
Liselotto Karlsson (8)
Christer Haagman (Mp)

Ann-Christine Fredriksson (M) för Ewa F
Thorstenson (M),§§ 167- 181
Kerstin Strandbergh (M) för J aan Kello
(M).
Merja Wester (S) för Annelie Nilsson (S)
Marie Lindberg (S) för Claes Hagström
(S), §§ 164- 166
Jörgen Fransson (S) för Liselotte Karlsson
(S)

Övrtga deltagande

Se sidan två.

Utses att justera

Bodil Hedin (S)

Justertngens
plats och tid

stadshuset 2011-11-11

Underskrtfter
Paragrafer

164- 181

sekreterare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-11-09

Datumför
anslags uppsättande
FöiVaringsplats
för prolokoilet

Underskrift

2O11-11- 14

~~!~a~:~edtagande

~~ . :h . . . . . . . . ..
Christina Grahn

2011-12-06
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Sammanträdesdatum

2011-11-09

Kommunstyrelsen
övriga deltagande
Lars Glad (M), ej tjänstgörande ersättare
Sture Andersson (Fp), ej tjänstgörande ersättare
navi<l Olsson (Kä)-;-eftjänstgörande ersättare-Marie Lindberg (S), ej tjänstgörande ersättare§§ 167- 181
Anna-Karin Fredrikson (Mp), ej tjänstgörande ersättare
Ulf Carlsson, konsult
Lena Persson, ekonom
Annica Carter, utredningssekreterare
Frida Wilgotson, utredningssekreterare
Alexandra Held, verksamhetsutvecklare
Mikael Jonsson, driftingenjör
Per-Åke Johansson, miljöstrateg
Thomas Gustafsson, servicechef
Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef
Jörgen Hansson, ekonomichef
Lisbeth Göthberg, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- Sammanträdesdatum

2011-11-09

Kommunstyrelsen
Ks § 164

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

Utdragsbestyrkande

3
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Sammanträdesdatum

2011-11-09

Kommunstyrelsen
Ks § 165

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kornmunstyrelsen beslutar att ärendet sammanträdesdagar 2012 tilläggs, samt i
övrigt fastställa dagordningen.

Utdragsbestyrkande

4
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sammanträdesdatum

2011-11-09

Kommunstyrelsen

Ks § 166
Föredragningar

Införande av valfrihetssystem enligt LOV
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson, verksamhetsutvecklare Alexandra
H eld, utredningssekreterare Annica Carter, utredningssekreterare Frida Wilgotson, ekonom Lena Persson
VA-taxan
Driftingenjör Mikael Jonsson
Energistrategi för Hjo kommun och EPC-projekt
Servicechef Thomas Gustafsson, miljöstrateg Per-Ake Johansson, konsult Ulf
Carlsson
Budget och verksamhetsplan 2012-2014, och ekonomisk uppföljningjanuarioktober 2011
Ekonomichef Jörgen Hansson

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-11-09

Kommunstyrelsen
2011-550

Ks § 167

Tillstånd till vindkraftsanläggning på fastigheten Asen 5:1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hänvisa till kommunstyrelsens tidigare avstyrkan(§
59/10), i frågan om tillstånd till vindkraftsanläggning på fastigheten Åsen 5:1
(mark- och miljödomstolens målnummer M 3308-ll:R7).

Yrkanden
Petter Jönsson (Fp) och Christer Haagman (Mp) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Socialdemokraterna genom Pierre Ryden (S) yrkar avslag till föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer :förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla föreliggande förslag.

Bakgrund
Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, har skickat ärende om tillstånd
till vindkraftsanläggning på fastigheten Åsen 5: l på remiss till Hjo kommun.
Kommunstyrelsen yttrade sig § 59/1 O om tillstånd enligt miljöbalken för två vindkraftverk på fastigheten Åsen 5:1 där man avstyrkte etableringen. Kommunstyrelsen föreslås vidhålla de synpunkter man gav då.

Handling
Föreläggande om att inkomma med svar till mark- och miljödomstolen.
Miljönämnden Östra Skaraborg, § 96/11.
Kommunstyrelsen § 59/l O.
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2010-03-22.

Delges
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Utdragsbestyrkande
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2011-11-09

Kommunstyrelsen
2011-418

Ks § 168

Delårsbokslut per 2011-08-31 för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa Hjo kommuns delårsbokslut per 2011-08-31.

Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat delårsbokslut per 2011-08-31. Kommunstyrelsen beslutade § 153111 att bordlägga ärendet.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-10-05.

Handling
Delårsbokslut per 2011-08-31 för Hjo kommun.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum -

2011-11-09

Kommunstyrelsen
2011-294

Ks § 169

Budget och verksamhetsplan 2012-2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
driftbudget 2012 samt preliminär driftbudget för perioden 2013-2014 fastställs på politikområdesnivå enligt föreliggande förslag till budget,
investeringsbudget 2012 samt investeringsplan för perioden 2013-2016 fastställs enligt föreliggande förslag till budget på sid 24,
resultatbudget för 2012 samt preliminär resultatbudget för perioden 20132014 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
finansieringsbudget 2012 samt preliminär finansieringsbudget för perioden
2013-2014 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
balansbudget 2012 samt preliminär balansbudget för perioden 2013-2014
fastställs enligt föreliggande förslag till budget,
kommunstyrelsen äger rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kornmunens skulder under 2012 med totalt 20 mkr.
i budgeten angivna finansiella mål fastställs,
i budgeten angivna avgörande inriktningar och mål för fullmäktige, och
nämnder fastställs, samt
fastställa utdebiteringen 21:57 per skattekrona för 2012.
Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet:
"Jag reserverar mig mot alliansens och Socialdemokraternas budgetförslag då
Miljöpartiets ändrings- och tilläggsförslag avvisats."
Yrkanden
Socialdemokraterna genom Pierre Ryden (S), Benkt-Eric Lindh (Fp), Eva-Lott
Gram (Kd), Anna Johansson (M) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till föreliggande förslag till budget.

Utdragsbestyrkande
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Sammantr11desdatum - -

2011-11-09

Kommunstyrelsen
forts Ks § 169

2010-294

Christ€F Haagman (Mp)-tilläggsyt"kar-att~ 1,4 miljoner kr överförs från politikområde "KS förvaltning" (totalt 35,9 miljoner kr) till politikområde "Barn och utbildning" (totalt 175,7 miljoner kr)
for att öka personaltätheten inom barnomsorgen från 5,3 till5,0 inskrivna
barn per årsarbetare.
2,9 miljoner överförs från överskottet i finansförvaltningen till politikområde
"Barn och utbildning" for att öka antalet lärare från 8,3 till9,0 per 100 elever.
Kommunfullmäktige uttalar att eventuell besparing på minskad löneökningstakt under 2012 inte bör drabba möjligheten att behålla och nyrekrytera kompetent personal bland lärare och förskollärare.

Beslutsgång
Ordforanden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Socialdemokraternas m.fl. förslag.

Bakgrund
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-10-26.

Handling
Budget och verksamhetsplan 2012-2014.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-11-09
Kommunstyrelsen
Ks § 170

2010-558

Riktlinjer för marknadspaviljonger
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta forslag till riktlinjer for marknadspaviljonger.
Riktlinjerna ersätter riktlinjer for marknadspaviljonger som beslutades i kommunstyrelsen 2011-02-16, § 20.
Bakgrund
Kommunstyrelsens fastställda riktlinjer för marknadspaviljonger i Hjo kommun
har under våren och sommaren prövats. Kultur och Fritid har sammanfattat periodens erfarenheter av den fastställda policyn så att den inte stämmer överens med
de möjligheter som finns för Gata park och Kultur och Fritid att ansvara för marknadspaviljongerna. Under aug och sept. 2011 har Kultur och Fritid och Gata Park
gemensamt tagit fram ett underlag som stämmer överens med de möjligheter som
finns för att genomföra flytt och uthyrning av paviljongerna. Love Hjoföreningens
ordförande har deltagit i översynen och stämt av med handlare i Hjo kring deras
behov och användande av paviljongerna.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-10-26.
Handling
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2011-10-11.
Förslag till riktlinjer för marknadspaviljonger.
Utredning marknadspaviljongerna 2011-08-25.
Delges
Ks förvaltning/kultur och fritid
Ks förvaltning/gata-park

Utdragsbestyrkande
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Samrnantriidesdatum

2011-11-09

Kommunstyrelsen
Ks § 171

2010-422

Energistrategi för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens strategi för minskad energianvändning, samt att en diskussion bör påbörjas om att ambitionsnivån i målarbetet höj s och att budgetberedningen f'ar till sig underlag om fortsatta energieffektiviserande investeringar för det framtida budgetarbetet.

Yrkanden
Christer Haagman (Mp) yrkar bifall till föreliggande förslag, samt att en diskussion bör påbörjas om att ambitionsnivån i målarbetet höjs och att budgetberedningen får till sig underlag om fortsatta energieffektiviserande investeringar för
det framtida budgetarbetet.
Socialdemokraterna genom Bodil Hedin (S), Folkpartiet genom Petter Jönsson
(Fp) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till föreliggande förslag med Christer
Haagmans (Mp) tilläggs yrkande.

Bakgrund
Förslaget till strategi har tagits fram i ett brett samarbete där tjänstemän från flera
olika avdelningar har deltagit. strategin har i huvudsak två målgrupper; dels politiker och tjänstemän i Hjo kommun, dels Energimyndigheten som beviljat bidrag
till arbetet.
Hjo kommun har sökt det statliga stödet för energieffektvisering i kommuner och
landsting, STEMFS 2010:5. Föreliggande rapport utgör kommunens strategi för
energieffektvisering för kommunens egen verksamhet samt för det kommunägda
bolaget Hjo Energi. Strategin innehåller en nulägesanalys av verksamhetemas
energianvändning. Nulägesanalysen ligger till grund för prioriterade områden för
åtgärder.
Med hjälp av uppgifter från kommunens egen verksamhet och andra underlag ges
en bild av energianvändning och klimatpåverkan av kommunens egna verksamheter, inklusive de kommunägda bolagen Hjo Energi och Hjo Småindustrier.
Utifrån nulägesanalys har kommunen formulerat förslag på målsättningar för energieffektivisering av verksamheten. Målen kommer att behandlas av kommunledningen
under hösten 20 11. Målsättningarna omfattar verksamheterna fastigheter, transporter
och gatubelysningen. Hjo Energi kommer att formulera egna mål för fastigheter och
transporter under 2012.

Utdragsbestyrkande
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SammantrMesdatum

2011-11-09

Kommunstyrelsen
forts Ks § 171

2010-422

För att-nåmålsättningarnahar kommunen utarbetat en handlingsplan med ett antal
åtgärder inom respektive område. Åtgärderna är beskrivna med syfte, tidsplan, beräknat energibesparing och andra miljöeffekter samt ansvarig enhet för genomförandet.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-10-26.

Handling
Servicechefens skrivelse 2011-10-19.
Energistrategi för Hjo kommun

Delges
Ks förvaltning/teknisk service

Utdragsbestyrkande
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Sammaritradesdatum

2011-11-09

Kommunstyrelsen
Ks § 172

2010-722

EPC-projektet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomfora de åtgärder i EPC-projektet som har en
kortare återbetalningstid än 12 år. Åtgärderna finansieras med hjälp av de medel
som avser energibesparande åtgärder i foreliggande fOrslag till budget 2012.
Bakgrund
Hjo kommun har genomfört en analys av kommunens fastighetsbestånd för att
kunna bedöma behovet av ett EPC projekt. EPC står för Energy Performance
Contracting och utförs av energitjänstforetag för att minska energianvändningen.
Analysens slutsats var att Hjo kommun har relativt låg energiforbrukning i fastighetsbeståndet och det fanns därfOr ingen anledning att genomfora ett EPC projekt
i fastighetsbeståndet som helhet. Förslaget var att ta fram fem stycken fastighetsobjekt där behov föreligger for en EPC.
Eneas Energy AB föreslår åtgärder på samtliga fem fastigheter vilka presenteras i
bilaga. I åtgärdspaketet ingår utbildning av driftspersonalen. De åtgärder som har
foreslagits har delats in i tre grupper:
l.

Återbetalningstid på 0-5 år. Hit hör åtgärder på K v. Gjutaren.

2.

Återbetalningstid på 5-12 år. Hit hör åtgärder på Vallgården och Guldkroksbadet

3.

Återbetalningstid på> 12 år. Hit hör Guldkrokshallen och Medborgarhuset
Park.

Förvaltningens rekommendation är att kommunen inte utför de åtgärder som har
en sammanlagd återbetalningstid som är längre än 12 år.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-10-26.
Handling
Utdrag ur Eneas Energy ABs slutredovisning "Samarbetsprojekt mellan Hjo
kommun och Eneas Energy''.
Delges

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum -

2011-11-09

Kommunstyrelsen
Ks § 173

2011-496

VA-taxa
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fcireslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs enligt
följande, samt att gälla från 2012-01-01:
En fast avgift per år/mätare for:
Mätarstorlek
Qn2,5
Qn6
Qn 10>

Avgift
2 100 kr
7 300 kr
26 200 kr

A v gift per kubikmeter levererat vatten
Totalt
21,00 kr
därav vatten
8,40 kr
spillvatten
12,60 kr
Av gift per lägenhet utöver en

275 kr

Anläggningsavgift
Ofcirändrad taxa
Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet (se bilaga A).

Yrkanden
Christer Haagman (Mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.
Bakgrund
Vi har 100% kostnadsfinansiering av VA-verksamheten sedan många år.
Budgetarbetet infcir 2012 visar på något ökade kostnader, kapitaltjänst, löner, elkostnader, främmande tjänster mm. För att täcka dessa kostnadsökningar och få
budgetbalans fcireslår Samhällsutveckling en höjning av brukningsavgiften i VAtaxan med ca 5 %. Denna taxehöjning motsvarar en ökning med ca 250 kr för en
normal villakonsument

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum --

2011-11-09

Kommunstyrelsen
forts Ks § l 73

2011-496

VA:=taxan-höjdes-senast att gäUa-från2010;;0t~ot.
- - - Anläggningsavgiftenjusterades upp inför år 2010, vi föreslår att anläggningstaxan
lämnas oförändrad.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2011-10-17 och allmänna utskottet 201110-26.

Handling
Driftingenjörens skrivelse 2011-09-26.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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- Sammanträdesdatum

2011-11-09

Kommunstyrelsen
2008-281

Ks § 174

Införande av valfrihetssystem enligt LOV

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag
för upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten, samt
välja omvårdnadsutskottets alternativ 2 i stycke 3.4.1.

Reservation
Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet (se bilaga B).

Yrkanden
Moderatema genom Kerstin Strandbergh (M), Folkpartiet genom Petter Jönsson
(Fp), Kristdemokraterna genom Eva-Lott Gram (Kd) och Centerpartiet genom
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till föreliggande förslag samt förordar alternativ 2 i stycke 3.4.1.
Socialdemokraterna genom Jörgen Fransson (S) förordar alternativ 2 i stycke
3.4.1.
Miljöpartiet genom Christer Haagman (Mp) yrkar avslag till föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla föreliggande förslag, samt välja omvårdnadsutskottets alternativ 2 i
stycke 3.4.1.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-05-31, § 42, att införa ett valfrihetssystem
inom hemtjänsten under 2011 enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), samt att
uppdra åt kommunstyrelsen att fatta övriga nödvändiga beslut gällande valfrihetssystemets utformning. Kommunstyrelsen har därefter beslutat att valfrihetssystemet inom hemtjänsten ska omfatta omvårdnads-, service- och delegerade/ordinerade
hälso- och sjukvårdsinsatser. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till förfrågningsunderlag.
Förändringar efter omvårdnadsutskottets sammanträde 2011-10-18 anges i kursiv
stil (ny lydelse eller tillägg) och genomstruken stil (tidigare lydelse).

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17

Sammaritriidesdatum-

2011-11-09

Kommunstyrelsen
2008-281

forts. Kf§ 174

Handling
Förfrågningsunderlag, daterat 2011-11-01.
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2011-10-31.

Delges
Ks Iörvaltning/vård och omsorg

Utdragsbestyrkande
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~ Sammanträdesdatum~ ~

2011-11-09
Kommunstyrelsen
Ks § 175

2011-65

Antagande av detaljplan för fastigheten Rättvisan 1O

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för
fastigheten Rättvisan l O.
Bakgrund
I januari 2011 inkom Fredrik Ahlner till Plan- och Mätenheten med en begäran
om upprättande av ny detaljplan för Rättvisan 10. Anledningen till planändringen
var önskan om att uppföra ett enbostadshus på tomten. Rättvisan l O ingår idag i
stadsplan S l från 1931. Området är utpekat som riksintresse (KR 32) för sin kulturmiljö.
Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2011-06-07-2011-06-27.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2011-1 O-l 7.
Handling
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredo görels e

Utdragsbestyrkande
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2011-11-09
Kommunstyrelsen
Ks § 176

2011-66

Antagande av detaljplan för fastigheten Bleckstorp 1 :22

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för fastigheten Bleckstorp l :22.

Bakgrund
Fastighetsägaren Joakim Sventoft inkom i januari 2011 till Plan- och mätenheten
med en begäran om ändring av detaljplan Bleckstorp l :22 m. fl. i Blikstorp. Syftet
med ändringen var att bygga om Blikstorps kvarn till bostad samt att stycka av 2-3
tomter för ytterligare enfamiljshus. Gällande plan från 1962 (rev. 1964) medger
endast småindustriändamåL
Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2011-06-07-2011-06-27.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2011-10-17.
Handlingar
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredo görels e

Delges
Plan & Mät

Utdragsbestyrkande
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2011-11-09
Kommunstyrelsen
Ks § 177

2011-139

Revidering av plan och bygglovstaxan
Kommunstyrelsens beslut
Bygglovsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra Planoch bygglovstaxan enligt förslag.
Bakgrund
Den 2 maj 2011 beslutade kommunfullmäktige om ny plan- och bygglovstaxa i
samband med att den nya Plan- och bygglagen trädde i kraft.
Taxan har tillämpats i snart ett halvår och nu bedöms vissa ändringar vara nödvändiga.
Förslag till ändringar:

Tabell nr 3

Underrättelse till berörda sakägare och andra
KOM-faktor ändras från 5 till10
Kungörelse av beslut i Post- och Inrikes tidningar
inkl. meddelande om beslutet till grannar enligt
PBL 9 kap 41 b §

Tabell nr 8

Planavgift
Meningen " Objektsfaktorn avser detaljplanens
totala byggrätt" tas bort.
En förtydligande text läggs till:
I det fall någon exploaterar flera tomter räknas
avgiften ut genom att slå ihop arean för den totala
byggrätten för dessa tomter. Detta för att få fram
rätt objektsfaktor.

Tabell nr 21

När ett lovärende återtas av sökanden tas ingen
avgift ut.

Ärendet har beretts i bygglovsnämnden 2011-10-24.
Handling
Bygglovhandläggarens skrivelse 2011-10-17.
Plan och bygglovstaxa.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum"

2011-11-09

Kommunstyrelsen
Ks § 178

2011-430

Val av representant för Kristdemokraternas insynsplats i barn- och
ungdomsutskottet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Carl-Erik Lindblad (Kd) till representant för
Kristedemokraternas insynsplats i barn- och ungdomsutskottet

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade§ 158/11 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.

Delges
Ks fdrvaltning/personal
Barn- och ungdomsutskottet
Carl-Erik Lindblad

Utdragsbestyrkande
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Sam"mariträdesdatum

2011-11-09
Kommunstyrelsen
Ks § 179

2011-565

Sammanträdesdagar 2012
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastslå sammanträdesdagar får kommunstyrelsen
och utskotten, samt föreslå kommunfullmäktige besluta att fastslå sammanträdesdagar för kommunfullmäktige enligt bifogat förslag.
Bakgrund
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar 2012 får kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten.
Handling
Förslag till sammanträdesdagar och -tider 2012.
Delges
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks

förvaltning/kansli
förvaltning/ekonomi
förvaltning/personal
förvaltning/barn och utbildning
förvaltning/vård och omsorg
förvaltning/ samhällsutveckling

Utdragsbestyrkande
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- Sammanträdesdatum

2011-11-09

Kommunstyrelsen
Ks § 180

2011-23

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Delegat

2011-10-28

2011-10-13

Yttrande över ansökan om att fullgöra
skolgång i Tidaholms kommun

BU-chef

7 st beslut om anpassad studiegång

Rektor

Vård och omsorg
Delegationsbeslut oktober 2011 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB:
3500
4000
4300
4302
4500
4700
5000
5100
5200
5500
6000
6002
6100
6200
6400
6701
7600
XX79
XX82
XX84
XX90

Bostadsanpassningsbidr, bifall
Hemtjänst, bifall
Särskilt boende, bifall
Särskilt boende, avslag
Trygghetslarm, bifall
Dagverksamhet, bifall
Växelvård, bifall
Korttidsplats, bifall
Korttidsplats i väntan på Säbo
Ledsagarservice, SoL, bifall
Personlig ass 9 § 2 LSS bifall
Personlig ass 9 § 2 LSS avslag
Ledsagarserv 9 § 3 LSS bifall
Kontaktperson 9 § 4 LSS bifall
Korttidsvist 9 § 6 LSS bifall
Dagcenter 9 § l O LSS delavslag
Boendestöd 4 § l SoL, bifall
Överklagan i rätt tid
Överklagande, avslag
Överklagande, överlämnande
Bifall enl. förvaltdomsbeslut
Avgiftsbeslut

Utdragsbestyrkande

2
28
3
2
3
2
l
8
2
l
l
l
3
l
4
l
2
l
l
l
l
12
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· sammanträdesdatum

2011-11-09

Kommunstyrelsen
forts Ks § 180

2011-23

Utskotten
Allmänna utskottet 2011-10-26.
Omvårdnadsutskottet 2011-10-18.
Tekniska utskottet 2011-1 0-1 7.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum ~ ~

2011-11-09

Kommunstyrelsen

Ks § 181
Anmälningsärende
Västtrafik AB: Avtal om överlåtelse av aktier i Västtrafik AB (2009-68).

Utdragsbestyrkande
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Samrnantrtfdesdatum

2011-11-09
Kommunstyrelsen

Bilaga A
-----

---

Reservation från Christer Haagman (Mp) i ärendet om VA-taxa(§ 173)
"Behovet av långsiktiga investeringar i VA-nätet är stort. Taxan behöver höjas.
Men mitt förslag var att låta den fasta delen i taxan ligga kvar på nuvarande nivå
och enbart höja den rörliga taxan så att önskad avgiftsfinansiering genomförs.
Successivt bör den rörliga avgiften öka och den fasta delen minska. Därigenom
fördelas kostnaderna mer rättvist samtidigt som konsumtionsbaserade avgifter bidrar till ökat energisparande. Eftersomjag inte fick stöd för dessa synpunkter reserverar jag mig mot beslutet."

Utdragsbestyrkande

fJHJO

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

27

Sammanträdesdatum

2011-11-09

Kommunstyrelsen
Bilaga B
Reservation från Christer Haagmari (Mp) i ärendet om införande av
valfrihetssystem enligt LOV (§ 174)
"Systemskiftet att lägga ut äldreomsorg till privata, vinstdrivande företag under
slagordet "valfrihet" är olyckligt. Runt om i Sverige avslöjas missförhållanden
som har sitt ursprung i en annan syn på verksamheten än den som är solidarisk
och ansvarsfull. Det presenterade förslaget saknar tillräckliga metoder och resurser för styrning, uppföljning och kontroll. Det finns inga tydliga mätbara kvalitetsmål med tillräckligt djup och bredd. Kvalitetsindikatorer är outvecklade eller
saknas helt. Sanktionerna är svaga. Jag reserverar mig mot beslutet att dra igång
LOV-verksamheten under dessa förutsättningar."

Utdragsbestyrkande

