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Sammanträdesdatum

2011-12-07

Kommunstyrelsen
Plats och tid

stadshuset, kl13.15- 17.15 (ajournering 14.45- 15.15)

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Anna J ohans son (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 (S)
Annelie Nilsson (S)
Claes Hagström (S)
Liselotte Karlsson (S)
Christer Haagman (Mp)

Kerstin Strandberg (M) för Jaan Kello (M)

övriga deltagande

Sesidan två

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

stadshuset 2011- 1'2 -16

Underskrifter
Paragrafer

182- 195

sekreterare

Ordförande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-12-07

Datum för
anslags uppsättande

~~:s;

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

~t?.;:~,ll
Christina Grahn

\

Datum för
anslags nedtagande

.L. . . . .

2012-01-10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-07

Kommunstyrelsen
övriga deltagande
Fredrik Bellino (V), ej tjänstgörande ersättare, §§ 182 - 184
Marie Lindberg (S), ej tjänstgörande ersättare
Jörgen Fransson (S), ej tjänstgörande ersättare
Gert Franzen (C), ej tjänstgörande ersättare
Lars Glad (M), ej tjänstgörande ersättare
Ann-Christine Fredriksson (M), ej tjänstgörande ersättare
Cecilia Johammar Persson, lärare, § 184
Dominic Summerton, lärare, § 184
Åke Malmeling, ställföreträdande barn- och utbildningschef, § 184
Lena Bogren, informationschef, § 184
Magnus Lindahl, PwC, § 184
Cecilia Andersson, PwC, § 184
Birgitta Swenson (S), ordförande revisionen, § 184
Anne-Marie Fredriksson (M), fortroendevald revisor, § 184
Staffan Claar (Kd), förtroendevald revisor, § 184
Ann-Charlotte Josefsson, budget- och redovisningsansvarig, § 184
Tony Wilgotson, ekonom, § 184
Lena Persson, ekonom, § 184
Kristina Mustajärvi, näringslivschef, § 184
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 184
Alf-Göran Waldenvik, fd kommunchef, § 184
Lisbeth Göthberg, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

2

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-07
Kommunstyrelsen
Ks § 182

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-07

Kommunstyrelsen
Ks § 183

Dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
ärendet genomgång av kommunens utredning av viss incident tillkommer,
ärendet svar på näringslivvsrapport tillkommer, samt
i övrigt fastställa dagordningen.

l
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-07

Kommunstyrelsen
Ks § 184

Föredragningar
Utdelning av utmärkelsen kvartalets medarbetare
Prisutdelare: ställföreträdande barn- och utbildningschefAke Malmeling
Pristagare: lärarna Dominic Summerton och Cecilia Johammar Persson
Genomgång av kommunens utredning av viss incident
Magnus Lindahl och Cecilia Andersson PwC
Revisorernas rapport angående näringslivsåtgärder
Ordförande revisionen Birgitta Swenson
Budgetuppföljning januari- november samt finansiell profil
Ekonomichef Jörgen Hansson, ekonom Lena Persson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-07

Kommunstyrelsen
Ks § 185

2011-.114

Genomgång av kommunens utredning av viss incident
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
uppdra åt kommunchefen att genomföra nödvändiga och relevanta åtgärder
utifrån PwCs rapport 2011-12-06, samt
ge kommunchefen i uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde i januari
återrapportera de åtgärder som genomförts och/eller föreslås genomföras.

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

Bakgrund
PwC fick i uppdrag av Hjo kommuns kommunchef att utföra en genomgång av
vissa förhållanden i samband med att en tidigare anställd kan antas ha genomfört
otillbörliga utbetalningar av Hjo kommuns medel.
I rapport daterad 2011-12-06 från PwC har ett antal riskområden identifierats. Utifrån dessa har PwC lämnat förslag på möjliga åtgärder.

Handling
Kommunchefens skrivelse 2011-12-07.

Delges
Kommunchef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-07
Kommunstyrelsen
Ks § 186

2011-576

Svar på näringslivsrapport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att besvara revisorernas
rapport angående näringslivsåtgärder.
Bakgrund
Revisorerna har inkommit med rapport angående näringslivsåtgärder.
Delges
Kommunchef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-07

Kommunstyrelsen
Ks § 187

2011-544

Krishanteringsråd Östra Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna förslag till samverkan inom det geografiska områdesansvaret för
Hjo kommun, samt
det samverkansforum med olika aktörer i Östra Skaraborg där räddningstjänsten är sammankallande är Hjo kommuns krishanteringsråd.

Bakgrund
En allvarlig kris berör oftast ett stort antal krisaktörer med olika roller, såväl offentliga som företag och organisationer. Var och en agerar självständigt och leder
sin egen verksamhet. Samtidigt finns ett starkt beroendeförhållande dem emellan
för att lösa krisen.
För att krisen ska kunna lösas på ett bra sätt krävs samordning. Aktörerna måste
försäkra sig om att de har samma lägesuppfattning, hur krisen kan komma att utvecklas, vilka åtgärder man bör genomföra och vilka prioriteringar som behöver
göras. Samtidigt måste den information som förmedlas till allmänhet och medier
vara samstämmig.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-11-28.

Handling
säkerhetssamordnarens skrivelse 2011-10-26.

Delges
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
säkerhetssamordnaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-07

Kommunstyrelsen
Ks § 188

2010-363

Tilläggsbudgetering avseende maskiner

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsanslå 1,4 mkr i
investeringsbudgeten för 2011 för inköp av maskiner/inventarier till verksamheten
Teknisk service.

Bakgrund
Investeringar av maskiner/inventarier som tidigare planerats under 2012 och 2013
tidigareläggs och genomförs under 2011.
I samband med återrapportering till kommunstyrelsen av investeringsprojekt under 2012 beskrivs det samlade inventariebehovet för teknisk service 2012.
Investeringsbehovet av maskiner/inventarier beräknas uppgå till l ,4 mkr.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-11-28.

Handling
Arbetsingenj örens skrivelse 2011-1 0-28.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-07

Kommunstyrelsen
Ks § 189

2011-169

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2011 -slutredovisning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av genomförda internkontroller enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 2011.

Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört samtliga internkontroller i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2011.
Det övergripande syftet med intern kontroll är att säkerställa att målen uppfylls,
att förvaltningen är effektiv, att redovisningen är tillförlitlig och att kommunens
tillgångar skyddas mot förlust samt att bidra till att beslut vilar på korrekt underlag. Internkontrollen kan bidra till att allvarliga fel upptäcks på ett tidigt stadium
och kan elimineras.
Varje enskild internkontroll som utförts under året finns redovisad i sin helhet i
separata rapporter. Kansliet har även gjort en sammanställning av de brister som
förvaltningen påträffat i sina kontroller som inte redan åtgärdats, utan där man bedömer att åtgärder är nödvändiga att vidta under 2012 (åtgärdsplan).
Inte vid någon internkontroll har det uppdagats att brukarna, kommuninvånarna,
personalen eller kommunens ekonomi idag är utsatta för någon allvarlig risk som
omedelbart måste åtgärdas.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-11-28.

Handling
Internkontrollrapporter för respektive kontrollmoment
Kommunchefens skrivelse 2011-11-21.
Kommunchefens skrivelse 2011-11-22.

Delges
Ks förvaltning/kansli

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11

Sammanträdesdatum

2011-12-07

Kommunstyrelsen
Ks § 190

2011-586

Delårsrapport per 2011-08-31 för Hjo kommuns bolag

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport
per 2011-08-31 för:
Hjo Stadshus AB
Hjo Energi AB
Hj o Energi Elhandel AB
AB Hj o Småindustrier

Bakgrund
Hjo kommuns bolag har inkommit med delårsrapport per 2011-08-31.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-11-28.

Handling
Resultatrapportjanuari-augusti 2011
Resultatrapportjanuari-augusti 2011
Resultatrapportjanuari-augusti 2011
Resultatrapport januari- augusti 2011
Resultatrapportjanuari-augusti 2011

Justerandes signatur

4

Hjo Stadshus AB koncernsammanställning.
Hjo Stadshus AB.
Hjo Energi AB.
Hjo Energi Elhandel AB.
AB Hjo Småindustrier.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-07
Kommunstyrelsen

Ks § 191

2011-587

Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsrapport 2011-06-30
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport
2011 för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Bakgrund

Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport för första halvåret 2011.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2011-11-28.
Handling

Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsrapport per 2011-06-30.
Revisorernas bedömning 2011-1 0-31.

~

1\

l'
l

Justerandes signatur

i
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-07

Kommunstyrelsen
Ks § 192

2011-572

Avgiftstaxa för LSS
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens
förslag till avgiftstaxa med tillämpningar för LSS.

Bakgrund
Förvaltningen har gjort en total översyn av kommunens ekonomiska riktlinjer och
avgiftstaxa för LSS.
Ärendet har beretts i omvårdnadsutskottet 2011-11-23.

Handling
Förslag till avgiftstaxa med tillämpningar för LS S.
Avgiftshandläggarens skrivelse 2011-11-16.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-07

Kommunstyrelsen
Ks § 193

2010-416

Förändringar i bygglovsnämnden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
byta namn på nämnden till byggnadsnämnden,
flytta planfrågorna från tekniska utskottet till byggnadsnämnden, samt
ge förvaltningen i uppdrag att anpassa berörda styrdokument till den nya arbetsordningen.
Yrkande

Christer Haagman (Mp) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade§ 85/11 att överlämna översyn av kommunstyrelsens
förvaltning till utvecklingsberedningen. Kommunchefen presenterade översynen
för utvecklingsberedningen 2011-09-21.
I den uppföljningsrapport av översynen som nu presenteras för utvecklingsberedningen ges svar på de åtgärdsförslag som gavs i översynen. Bland annat föreslås
bygglovsnämnden bli en byggnadsnämnd dit ansvar för planfrågor flyttas.

Handling
Översyn av kommunstyrelsens förvaltning.
Uppföljning av översyn av kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunchefens skrivelse 2011-11-1 7.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-07
Kommunstyrelsen

Ks § 194

2011-23

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
Samhällsutveckling
Datum

Arende

Delegat

2011-11-19

l 7 st parkeringstillstånd rörelsehindrad

Arbetsingenjör

Barn- och utbildning
Delegationsbeslut skola/barnomsorg:
Datum

Arende

Delegat

2011-11-18
2011-11-21

Inackorderingstillägg läsåret 11/12
Yttrande över ansökan om att fullgöra
skolgång i Tidaholms kommun

Assistent

2011-11-25
2011-11-30

Beslut om tillstånd för servering av
alkoholdrycker
Beslut om skolskjuts p g a särskild
omständighet och trafikförhållanden

Utskotten
Barn- och ungdomsutskottet 2011-11-23.
Omvårdnadsutskottet 2011-11-23.
Tekniska utskottet 2011-11-21

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BU-chef

IF O-chef
BU-chef
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Sammanträdesdatum

2011-12-07
Kommunstyrelsen
Ks § 195

Anmälningsärenden
l.

Miljönämnden Östra Skaraborg: Tillsynsplan enligt miljöbalken 2012-2014
(2011-585).

2.

Tibro kommun: Kommunstyrelsens beslut 2011-11-08 om avsiktsförklaring
om att utveckla samarbetsformer inom det tekniska området och plan- och
byggverksamheten inom HjoTiBorg (2011-488).

3.

Park Bio i Hjo genom UlfHellberg m fl: Öppet brev till kultur- och fritidschefen och Hjo kommuns politiker (2011-444).

4.

Kommunalrådets svar på Öppet brev angående Park Bio (2011-444).

5.

Karlsborgs kommun: Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-28 om avsiktsförklaring avseende samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner
(20 11-488).

Utdragsbestyrkande

