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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-16 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 17) 

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

Ucdragsbescyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 69 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

201 8-05- 16 

4 ( 17) 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendena "Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Årsredovisning 
20 l 7", " Revidering av avtal om samverkan i gemensam kollektivtrafiknämnd för Hjo, T ibro och 
Karlsborg fr o m 2018-07-0 l och Revidering av reglemente för gemensam kollektivtrafiknämnd 
för Hjo, Tibro och Kar lsborg fr o m 20 18-07-0 l " och " Fer ielön fr o m 20 18" tillkommer, samt i 
övrigt fastställa dagordningen. 

Justerandes signatur UtdragsbestyrkJ.nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 70 

Föredragning 

Information Projekt Språkvän 
Projektledare Henrik Rimshult 

Justerandes signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-16 

Utdragsbestyrkande 

5 ( 17) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

201 8-05-16 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

6 ( 17) 

20 l 0-638 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltn ingens fö rslag till revideringar i delegationsord
ningen. 

Sammanfattning 
Vid denna revidering har förvaltningen gått igenom Arbete och socialtjänst samt Barn och ut
bild ning och uppdaterat hänvisningen t ill relevanta lagrum, delegaten har ändrats på ett antal 
ärenden samt några mindre redaktionella ändringar görs i samband med revideringen. 

l underlaget anges text som ska läggas t ill i kursiv stil medan text som ska tas bort är överstru 
~ 

Beslutsunderlag 
Kans liets skrivelse 20 18-04-24 samt fö rslag til l revidering av komm unstyrelsens delegations
ord ni ng. 

Sl<ickas till 
Arbete och socialtjänst 
Barn och utbildning 

Justenndes signatur Utdragsbcstyrlo:nde: 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-05-16 

.. o 

7 ( 17) 

2018- 103 

Samordningsförbundet Ostra Skaraborg: Arsredovisning 20 17 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 20 17 för 
Samordn ingsförbundet Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 20 17. 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs årsredovisning 20 17 samt revisionsberättelse för år 
20 17. 

justenndes signatur Utdn.gsbestyrkande 



~HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-05-16 

8 ( 17) 

Ks § 73 20 18-1 19 

Avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband Östra Skaraborg AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- tillåta Bredband Östra Skaraborg att ändra sin bolagsordning enligt förslag, 

- tillåta bredband Östra Skaraborg att försälja de passiva nätdelarna till sina delägare, samt 

- tillåta Hjo Energi AB att inköpa de passiva nätdelarna inom Hjo kommun från Bredband 
Östra Skaraborg och att övertagandet regleras med en revers hos Hjo Energi AB. 

Sammanfattning 
Bredband Östra Skaraborg önskar få ändra sin bolagsordning enligt förslag. Vid ett positivt beslut 
från fullmäktige kommer bolagsordningen att fastställas på bolagsstämman. Bredband Östra Ska
raborg önskar att försälja sina passiva nätdelar. Hjo Energi AB tillåts att inköpa de passiva nätde
larna inom Hjo kommun till ett vid köpti llfållet bokfört värde. Bokfört värde per den 20 18-04-0 l 
var 495 000 kr. 

Styrelsen i BÖSAB har gett VD i uppdrag att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i 
ärendet. Styrelsen i BÖSAB vi ll erbjuda delägarna (Karlsborgs Energi, Tibro Energi, Hjo Energi 
och Tidaholms Energi) att förvärva de passiva nätdelarna i BÖSAB:s fibernät som är placerat 
inom resp ägarkommun. Hjo Energi AB förvärvar samtliga nätdelar som finns i Hjo kom mun. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 20 18-05-02. 
Bredband Östra Skaraborg AB:s skrivelse 2018-04-24. 

Utdragsbestyrkande 



~HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-05- 16 

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

9 ( 17) 

2018- 142 

den medarbetare som Skövde kommun tillhandahåller genom avtalad tjänst utses ti ll data
skyddsombud för kommunstyrelsens ansvarsområde fr o m 2018-05-25, samt 

upphäva tidigare beslut, Ks 2001-08-14, § l 04, vilket innebär att nuvarande personupp
giftsombud entledigas fr o m 20 18-05-25. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 20 18 börjar den europeiska dataskyddsförordningen (G DPR) att gälla vid behandling 
av personuppgifter, och personuppgiftslagen (Pul) upphör. Dataskyddsförordningen innehåller 
krav på ett så ka llat dataskyddsombud, i de fall då personuppgiftsbehandling utförs av en myndig
het e ller offentligt organ. Detta innebär att kommunstyrelsen och alla nämnder, vi lka var och en 
är personuppgiftsansvariga, behöver utse ett dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet ersätter personu ppgiftsombudet i nuvarande personuppgiftslag men kom
mer att ha en mycket mer omfattande roll. Dataskyddsombudet ska informera och ge råd till 
den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskydds
förordningen. Därtill ska ombudet bevaka att reglerna efterföljs, samt fungera som kontakt för 
ti llsynsmyndigheten som är Datainspektionen. Det är dock den personuppgiftsansvarige (kom
munstyrelse eller nämnd) som har ansvaret för att lagens fö ljs och att ombudet får det stöd, 
befogenheter och resurser som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och 
oberoende sätt. Ombudet ska också ges möjlighet att delta i alla frågor som rör dataskydd och 
rapportera direkt ti ll högsta förvaltningsnivå. 

Hjo kommun har ingått avtal om dataskyddsombud med Skövde kommun. Avtalet innebär att 
tjänsten dataskyddsombud ti llhandahålls för samtliga nämnder i Hjo kommun av Skövde kom
mun. Enligt uppgift från datainspektionen behöver den person som kommer att fungera som 
dataskyddsombud endast namnges i den särskilda anmälan om dataskyddsombud som sker t ill 
datainspektionen efter kommunstyrelsens beslut. 

Utöver att utse dataskyddsombud behöver kommunstyrelsen också besluta om att entlediga 
nuva rande personuppgiftsombud, då denna befattning upphör. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 20 18-04-26. 

Sl<ickas till 
Skövde kommun 
Entledigat personuppgiftsombud 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



\§HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-16 

Samverkansavtal för Naturbruksutbildningar 

Kommunstyrelsens beslut 

l o ( 17) 

2017-395 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat Samverkansavtal Naturbruksutbild ning med Västra 
Götalandsregionen en ligt förslag till avtal med bilagor att gälla från och med 20 19-0 1-0 l och till 
och med 2022-12-31. 

Yrkande 

Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Hjo kommun mottog 20 18-04-25 via mail från Skaraborgs kommunalförbund ett reviderat sam
verkansavtal avseende Naturbruksutbildningar. Det som skiljer från tidigare avtal är en text, som 
innebär en förbättring för kommunerna och finns under "Verksamhetens finansiering" sidan 2, 
näst sista stycket. 

l. Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola belägen inom 
Västra Götaland för dc gymnasieelever som är under 20 år i de fall inackorderings
tillägg inte utgår. 
Med skola avses här den plats där undervisning eller arbetsplatsförlagd utbildning 
genomförs. 

2. Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola belägen inom 
Västra Götaland för de gymnasieelever som är under 20 år i de fall inackorderings
til lägg inte utgår. 
Kostnader för utbildning förlagd på annan plats eller annan tid än ordinarie skola 
bekostas av anordnande skola och regleras i självkostnadspriset i enlighet med bilaga 
2. 

Det är alltså den senare texten (punkt 2) som är korrekt. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningschefens skrivelse 2018-04-25, mail 20 18-04-25 från Skaraborgs kommunal
förbund samt förslag till samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg med bilagor. 

Sl<ickas till 

Skaraborgs kommunalförbund 
Barn och utbildning 

Utdragsbestyrkilnde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-05-16 

Riktlinjer för uteserveringar 

Kommunstyrelsens beslut 

Il ( 17) 

20 18-140 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens fö rslag till rikt linjer fö r uteserveringar. 

Yrkande 

Lars Glad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Hjo är en stad som växer. De senaste årens satsningar på centrummiljön och Stora torget har 
gjort att det finns bättre förutsättningar fö r uteserveringar. Detta är en positiv utveckling som 
bidrar till att skapa en levande stad med ett händelserikt centrum. Förvaltningen ser ett behov av 
tyd lig information och reglering av upplåtelse av allmän platsmark för uteserveringar. Syftet med 
en riktlinj e är att informera näringsidkare och reglera placering och utseende på uteserveringar
na. En uteservering ska vara tillgänglig för alla, passa in i stadsmi ljön och inte begränsa framkom
ligheten för människor som passerar förbi. Gator och torg tillhör alla, därför är det viktigt att 
uteserveringar passar in i stadsmiljön, får ett stadsmässigt uttryck och inte begränsar t illgänglig
heten. 

Att Hjo kommu n ställer krav på hur den allmänna marken används är inget som är unikt. Liknan
de riktlinjer finns i et flertal kommuner runtom i landet. Det är polisen som ger det formella ti ll
ståndet att öppna uteservering en ligt ordningslagen men kommunen yttrar sig och ger markupp
låtelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2018-04-26 samt förslag till riktlinjer för uteserveringar. 

Sl<icl<as till 
Samhällsbyggnad 
Näringslivsenheten 

Utdragsbestyrkande 



.. . HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 77 

Riktlinjer för foodtrucks 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-16 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltn ingens förslag till riktlinjer för foodtrucks. 

Sammanfattning 

12 ( 17) 

2018-141 

Konceptet foodtrucks är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåts för en lätt lastbil 
som säljer olika typer av färdiglagade maträtter till förbipasserande. Det är inte möjligt att an
söka om serveringstillstånd för alkohol från en foodtrucks. 

De senaste årens satsningar på centrummiljön och Stora torget har gjort att det finns bättre för
utsättningar för uteserveringar och foodtrucks. Detta är en positiv utveckling som bidrar till att 
skapa en levande stad med ett händelserikt centrum. Under sommaren 2017 upplät Hjo kom
mun allmän platsmark för foodtrucks på prov. Från och med sommaren 2018 kommer samhälls
byggnad vara positiva till att upplåta mark för fyra foodtrucks på Stora Torget samt ytterligare 
fyra på Strömparterren. Upplåtelse kommer att beviljas under vår och sommar från l april till 30 
september mellan klockan 09.00 och 22.00. Det är polisen som ger det formella tillståndet enligt 
ordningslagen men kommunen yttrar sig över detta och ger markupplåtelse. 

Syftet med en riktlinje är att informera näringsidkare och reglera placering, tid för uppställning 
och utseende på de foodtrucks som ställs upp på allmän platsmark. Gator och torg tillhör al la, 
därför är det viktigt att uteserveringar och foodtrucks passar in i stadsmiljön, får ett stadsmässigt 
uttryck och inte begränsar tillgängligheten. Det gäller allt från bilens utseende och storlek till hur 
själva serveringsytan utformas. Att Hjo kommun ställer krav på hur den allmänna marken an
vänds är inget som är unikt. Liknande riktlinjer finns i ett flertal kommuner runtom i landet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens skrivelse 20 18-04-26 samt förslag till riktlinjer för foodtrucks. 

Sl<icl<as till 

Samhällsbyggnad 
Näringslivsenheten 
Kultur-, turism- och fritid 

L 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-16 

13 ( 17) 

Ks § 78 20 18-120 

•• o 

Räddningstjänsten Ostra Skaraborg: Arsredovisning 20 17 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 20 17 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 20 17. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs skrivelse 2018-04-30, direktionens beslut§ 17/18 och 
32/18, årsredovisning 20 17 samt revisionsberätte lse för år 20 17. 

Utdragsbestyrkande 



~HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-05-16 

14 ( 17) 

2018- 121 

Revidering av avtal om samverkan i gemensam kollektivtrafik
nämnd för Hjo, T i bro och Karlsborg fr o m 20 18-07-0 l och 
Revidering av reglemente för gemensam kollektivtrafiknämnd för 
Hjo, Tibro och Karlsborg fr o m 2018-07-0 l 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föresl år kommunfu llmäktige besluta att godkänna föreslagen revidering av 
samverkansavtal samt reglemente för gemensam kollektivtrafiknäm nd för Hjo, Tibro och 
Karlsborg att gälla fr o m 20 18-07-0 l. 

Sammanfattning 

Från och med den 25 maj 20 18 ersätts Personuppgiftslagen (Pul) av dataskyddsförordningen 
(G DPR). Denna förordning gäller då som lag i al la EU:s medlemsländer och reglerar hur bland 
annat myndigheter får behandla personuppgifter. Därtill kommer kompletterande svensk 
lagstiftn ing att införas, bland annat i form av en dataskyddslag. Med anledning av lagändringen 
behöver en revidering göras av texten i kollektivtrafiknämndens reglemente vad gäller § 4 om 
personuppgiftsan svar. 

l januari 20 18 trädde den nya kommunallagen i kraft och med anledning av lagändringen behöver 
en revidering göras av texten i ko llektivtrafiknämndens samverkansavtal vad gäller gemensam 
nämnd. 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafiknämndens § 17/18, kollektivtrafikkontorets skrivelse 2018-04- 1 O samt förslag ti ll 
reviderat samverkansavtal och reviderat reglemente. 

'"""""'t 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kom munstyre lsen 

Ks § 80 

Ferielön fr o m 20 18 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-05-16 

l s ( 17) 

2018-139 

Kommunstyrelsen beslutar att höja ferielönen till 5 l kr/tim för att hamna i nivå med övriga kom
muner i Skaraborg. 

Yrkande 

Pierre Robert Ryden (S) och Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifa ll till förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Hjo kommun erbjuder ungdomar mellan 16-18 år feriepraktik. Ferielönen är densamma för alla 
ungdomar, däremot varierar arbetstiden och längden på ferieperioden. Ungdomar mellan 16-17 
år har en snittarbetstid på 4 tim/dag medan ungdomar som fyllt 18 år i snitt arbetar 6 tim/dag. 
Längden på feriepraktikperioden varierar mellan 3 till 4 veckor, 4 veckor inom vården och 3 
veckor på övriga arbetsplatser. Tidigare utgick en högre ersättning för ferieprakti k inom vården. 
20 16 valde man att ändra ersättningsnivån ti ll 4 1 kr/tim för samtliga feriepraktikplatser. Ferielö
nen har sedan dess legat still i Hjo medan övriga skaraborgskommuner höjt ferielönen. Ferie
lönen ser ut enligt följande i Skaraborg 20 18: 

Falköping: 50 krltim 
Töreboda: 50 kr/tim 
Mariestad: 50 kr/tim resp. 70 kr/tim inom vården 
Skövde: 55 kr/tim 
Götene: 57,50 kr/tim 
Karlsborg: 60 kr/tim 
Grästorp: 63kr/tim 
Lidköping: 64 kr!tim 
Tibro: 5 1 kr!tim 
Tidaholm 55 kr/ti m för ungdomar som slutar åk 9, 65 krltim för ungdomar på gymnasiet. 

Uppgift saknas från Skara, Essunga, Gullspång och Vara kommun. Hjo ligger i fö rhållande t ill övri
ga skaraborgskommuner lägst med en differens på 9 kr till de kommuner som betalar ut näst 
lägst ferielön . 

Beslutsunderlag 
Enhetschefen Integration- och arbetsmarknadsenhetens skrivelse 20 18-04-1 l. 

Sl<icl<as till 
Integration- och arbetsmarknadsenheten 
Personalenheten 

Utdragsbestyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 81 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05- 16 

16 ( 17) 

Västra Götalandsregionen: Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 20 19 - 2022 mellan 
Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i regionen (20 17-395). 

Länsstyrelsen Västra Götaland: Inspektion en ligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § 
förmynderskapsförordningen hos ÖIS:s kontor i Skövde april 20 18 (20 18- 125). 

Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-05-16 

Kommunstyrelsen 

Ks § 82 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

20 18-03-03 Beslut om att avge yttrande till Chef gata/park 
länsstyrelsen avseende medgivande att 
ha affisch eller annan tillfällig anordning 
utomhus för reklam, propaganda e ller 
liknande ändamål uppsatta mer än fyra 
veckor 

2018-04-1 o Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 

20 18-04- 12 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc. Chef gata/park 
2018-05-16 

2018-04- 16 Beslut om mottagande av barn från Barn- och utbildningschef 
annan kommun p g a. särskilda skäl 

17 ( 17} 

2018-36 

2018-04- 16 Fördelning av föreningsbidrag inom Verksamhetschef Arbete och 
individ- och familjeomsorgens socialtjänst 
verksamhetsområde 

2018-04-19 Bidrag till vägsamfälligheter och Chef gata/park 
vägföreningar en ligt faststä llda regler 

20 18-04-24- Beslut om skolskjuts vid växelvis Trafikplanerare 
2018-05-07 boende 

2018-04-25 Utse beslutsattestanter och ersättare Vård- och omsorgschef 
för detta 

2018-05-03 l 05 beslut april 20 18 Resurs/bistånd 

2018-05-09 250 beslut mars 20 18 Arbete o socialtjänst 

20 18-05-09 197 beslut april 20 18 Arbete o socialtjänst 

Utdragsbestyrkande 


