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CI HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-07 

Kommunstyrelsen 
Plats och tid Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl 13.15 - 15. 15 

Beslutande Ledamöter 

Catrin Hulmarker (M), ordförande 

Ewa F Thorstenson (M) 

Christer Klang (M) 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Lars Glad (M) 

Britt-Marie Sjöberg (C) 

Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryden (S) 

Jörgen Fransson (S) 

Marie biRdberg (S) 

Bodil HediA (S) 

Nils-Olof Appelblom (V) 

AAders Thomblad (Mp) 

Hasse Närgård (Sd) 

Övriga deltogande Se sidan 2 

u u es an justera Pierre RobertRyden (S) 

Juster ingens plau o ch tid Stadshuset 20 18-03-07 

Underskrifter 

Jusrer•tre Pierre Robert Ryden 

ANSLAG 

Tjiinst~örandc ersättare 

Merja Wester (S) 

Carl-Henrik Jensen (S) 

Fredrik Bellina (S) 

Paragrafer 2 6 _ 3 7 

Proto ko llet är justerat. Juster ingen har til lkännagivits genom pro tokollets publicering på kommunens anslagstavla. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Protokollet publiceras 

Kommunstyrelsen 

2018-03-07 

2018-03-l/. 
Förvaringspliilts för protokol~ 
let Stadshuset, Hjo 

Protokollet tas ned 2018-0 4-03 

Sidan 
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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-07 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande Richard Bengtsson (M), ej tjänstgörande ersättare 

Benkt-Eric Lindh (L), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 

Margareta Fransson, vård- och omsorgschef, § 28 

Kristina Mustajärvi, näringslivschef, § 28 

Lennart Andersson , ekonomichef, § 28 

Lisbeth Göthberg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, tillträdande kanslichef 

Edvin Ekholm, kans lichef 

Utdragsbe:styrlunde 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-03-07 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 14) 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Pierre Robert Ryden (S) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 27 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-07 

4 (14) 

Kommunstyrelsen beslutar att beslutsärendet Detaljplan för del av Korsberga l: l , uppdrag enligt 
återremiss tillkommer, samt i övrigt fastställa dagordningen. 

Utdragsbestyrkandl!! 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-07 

Kommunstyrelsen 

Ks § 28 

Föredragningar 

Verksamhetsuppföljning vård och omsorg samt kvalitetsberättelse 2017 
Vård- och omsorgschef Margareta Fransson 

Fortsatt arbete utifrån Förenkla Helt Enkelt 
Näringslivschef Kristina Mustajärvi 

Preliminärt resultat 20 17 
Ekonomichef Lennart Andersson 

Redovisning av inkomna synpunkter 2017 
Kanslichef Edvin Ekholm 

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-07 

Gymnasiestudier för asylsökande ungdomar som fyllt 18 år 

Kommunstyrelsens beslut 

6 (14) 

2018-67 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja gymnasiestudier för asylsökande över 18 år bosatta i Hjo 
kommun. Beslutet gäller för sökande till gymnasieprogram med start i augusti 20 18. 

Sammanfattning 
Många asylsökande fyller 18 år eller skrivs upp i ålder. Detta innebär att de inte längre har rätt 
till gymnasiestudier. Frågan har väckts om kommunen kan ta ett beslut om att låta dessa studera 
på gymnasiet. 

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens allmänna utskott att undersöka förutsätt
ningarna i denna fråga. Detta underlag redogör för de juridiska och ekonomiska förutsättningar 
som finns, samt hur läget i Hjo kommun är. 

Förvaltningens rekommendation är att Hjo kommun beviljar gymnasiestud ier för asylsökande 
ungdomar över 18 år. De socioekonomiska vinsterna bedöms överstiga den initiala kostnaden. 
Vår bedömning är också att det finns juridiska förutsättningar att ta ett sådant beslut- att det är 
enligt den kommunala kompetensen. 
Vidare anser vi att det är en viktig integrationsinsats. Samtidigt som de här personernas an
strängning och bedrift att ha klarat av att läsa in svensk grundskola på så kort tid är någonting vi 
vill låta vara en god förebild. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningschefens skrivelse 20 18-02- 19. 

Sl<ickas till 
Barn och utbildning 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-07 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 20 17 - slutredovisning 

Kommunstyrelsens beslut 

7 (14) 

2017-64 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av genomförda internkon
troller enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 20 17. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört huvuddelen av momenten i kommunstyrelsens in
ternkontrollplan för 20 17. 

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 t ill att beslut vilar på korrekt underlag. Internkontrollen kan bidra t ill att allvarliga 
fel upptäcks på ett tidigt stadium och kan elimineras. 

Varje enski ld internkontroll som utförts under året finns redovisad i sin helhet i separata rappor
ter. Förvaltningen har även gjort en sammanställning av rapporterna och de brister som förvalt
ningen påträffat i sina kontroller som inte redan åtgärdats, utan där man bedömer att åtgärder är 
nödvändiga att vidta under 20 18 (åtgärdsplan). 

Inte vid någon internkontroll har det uppdagats att brukarna, kommuninvånarna, personalen el
ler kommunens ekonomi idag är utsatta för någon allvarlig risk som omedelbart måste åtgärdas. 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan för 20 17 samt internkontrollrapporter ( 1-16) innehållande beskrivning och 
resultat från utförda kontroller, t ill sammans med förslag till åtgärder. 
Kommunchefens skrivelse 20 18-02-20. 

S l<ic kas till 
Kommunledningsgruppen 

Utdragsbestydande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-07 

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorg 20 17 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner 20 17 års patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorg. 

Sammanfattning 

8 (14) 

2018-58 

Den l januari 20 l l började patientsäkerhetslagen (20 l 0:659) att gälla. Enl igt lagen skall vårdgiva
ren varje år redovisa en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur vårdgivaren arbetat med 
patientsäkerhet föregående år. Vård och Omsorg har upprättat ett förslag till patientsäkerhets
berättelse. 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse för Vård och Omsorg 20 17 
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas skrivelse 20 18-02- 19. 

Skickas till 
Vård och omsorg 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-07 

Kvalitetsberättelse för vård och omsorg 20 17 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner 20 17 års kvalitetsberättelse för vård och omsorg. 

Sammanfattning 

9 ( 14) 

2018-57 

2012 antog Kommunstyrelsen ett ledningssystem för kvalitet inom Vård och omsorg och Individ
och Familjeomsorg. Utifrån detta ska verksamheten arbeta systematiskt med kvaliteten i verk
samheten, dokumentera arbetet samt redovisa arbetet årligen till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsberättelse för Vård och Omsorg 20 17. 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 20 18-02-20. 

S k i el< as till 
Vård och omsorg 

'"'""""' "'::f Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-07 

Bidragsbelopp 20 18 till fristående gymnasieskolor 

Kommunstyrelsens beslut 

l o ( 14) 

2018-68 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa ersättning till fristående gymnasieskolor i enlighet med 
Utbildning Skaraborgs gemensamma prislista. 

Sammanfattning 
Fristående gymnasieskolor har efterfrågat Hjo kommuns prislista gällande bidragsbelopp för 
20 18. Då Hjo kommun har ingått samverkansavtal med Utbildning Skaraborg fastställs bidragen i 
enlighet med den gemensamma prislistan för samverkansområdet. Den gemensamma prislistan 
fastställdes av Utbildning Skaraborgs styrelse 20 18-0 1-30. 

Beslutsunderlag 
Förslag till bidrag till fri skolor 2018, Utbildning Skaraborg. 
Barn- och utbildningschefens skrivelse 20 18-02-14. 

Sl<ickas till 
Barn och utbildning 

Justerandes signat r Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-03-07 

l l ( 14) 

2008-19 

Detaljplan för del av Korsberga l: l, uppdrag enligt återremiss 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att förtyd liga frågan om miljökon
sekvenser i ärendet detaljplan för del av Korsberga l: l. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige hanterade ärendet "Antagande av detaljplan för del av Ko rsberga l: l" 20 18-
02-22, § l l, och beslutade då att återremittera ärendet ti ll kommunstyrelsens för en miljökonse
kvensutredning. 

Kommunstyrelsen vill komplettera sin beredning av ärendet med ett förtyd ligande av hur bygg
nadsnämnden ser på frågan om mi ljökonsekvenser, och uppdrar därmed åt byggnadsnämnden att 
göra detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § l l l 18. 
Byggnadsnämndens § 9/ 18 med bilagor. 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 20 18-02-28. 

Skickas till 
Byggnadsnämnden 
Plan & bygg 

J··~·· .. ··~ Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-07 

12 ( 14) 

2017-379 

Återbesättande av ledigblivet uppdrag efter Jeannette Berglund 
(M) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

til l ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet efter Jeannette Berglund (M) utse Richard 
Bengtsson (M), 

till ny ersättare i barn- och ungdomsutskottet utse Malin Carlbom (M), samt 

till ny ersättare i tekniska utskottet utse Hugo Mellander (M). 

Sammanfattning 
Jeannette Berglund (M) har entledigats från uppdragen som ledamot i barn- och ungdomsutskot
tet och ersättare i tekniska utskottet. 

Skickas till 
Richard Bengtsson 
Malin Carlbom 
Hugo Mellander 
Kansliet 
Personalenheten 
Kontaktcenter 

L 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 36 

Anmälningsärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-07 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Gemensam vattenplan för kommunerna Hjo, Tibro och 
Karlsborg (20 15-500). 

Utdragsbestyrkande 
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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-03-07 

Kommunstyrelsen 

Ks § 37 

Delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

20 17- 11 -29- Tillfållig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
20 18-03-08 

20 17-12-20 Beslut i exploateringsfrågor: Ok Wen- Sam hälls byggnadschef 
nergren och Hjo kommun avseende 
trottoar 

2018-01-1 o Permutationer eller annan förändring av Kommunchef 
fonder 

20 18-01-26 Bidrag ti ll vägsamfälligheter och vägför- Chef gata/park 
eningar enligt fastställda regler 

2018-02-14 Brådskande beslut: Komplettering av Ks ordförande 
remissvar om gemensamt Samordnings-
förbund för skaraborg 

2018-02-20 Beslut om skolskjuts vid växelvis bo- Trafikplanerare 
ende 

20 18-02-23 Skolgång i annan kommun Barn- och utbildningschef 

20 18-03-02 Beslut om skolskjuts Trafikplanerare 

20 18-03-05 176 beslut februari 20 18 Resu rs/bistånd 

2018-03-05 221 beslut februari 20 17 IFO 

14 ( 14) 

2018-36 

20 18-02-06 Utse beslutsattestanter och ersättare Verksamhetschef Arbete och 
för dessa (2 st) socialtjänst 

Utdragsbestyrkande 


