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QHJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05 

Kommunstyrelsen 
O Plau och tid Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl 13. 15 - 16.1 5 

Beslutande Ledamöter Tjänst2örande ersättare 

Sidan 

l ( 17) 

Catrin Hulmarker (M), ordförande 

Ewa F Thorstenson (M), §§ 83-85 

Christer Klang (M) 

Hugo Mellander (M), §§ 86-96 

Övrip deh>pnde 

Uues att justera 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Lars G lad (M) 

Britt-Marie Sjöberg (C) 

Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryden (S) 

Jörgen F=ransson (S) 

Marie Lindberg (S), §§ 86-96 

Bodil Hedin (S) 

Nils Olof Appelblom (V) 

Anders Thornblad (Mp) 

Hasse Närgård (Sd) 

Sesidan 2 

Pierre Robert Ryden (S) 

Justeringen• plau och tid Stadshuset 20 18-06-08 

Underskrifter ~TJI 
l 

Justerue 

ANSLAG 

Carl-Henrik Jensen (S) 

Benkt-Eric Lindh (L) 

Lena Haagman (Mp) 

P>ragrafer 83 _ 96 

Protokollet är justerat Justeringen har tillkänna~iviu genom protokollets publicering på kommunens anslagstavla. 
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,., Stadshuset, Hjo 

Protokollet tas ned 20 18-n-J -03 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05 

Kommunstyrelsen 

ÖVrig;a delng;ande 

justenndes signatur 

Hugo Mellander (M), ej t jänstgörande ersättare, §§ 83-85 

Linnea Hultmark (C), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 

Martin Carlsson, folkhälsostrateg, § 85 

Linda Fred, f d integrationssamordnare, § 85 

Charlotte Warling, enhetschef, § 85 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 85 

Marita Johansson, t f vård- och omsorgschef, § 85 

Svante Andren, samhällsbyggnadschef, § 85 

Katarina Levenby, barn- och utbildningschef, § 85 

Thomas Lindberg, tillträdande kanslichef 

Utdngsbestyrk.lndc 

2 ( 17) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 17) 

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

Utdragsbestyrkilnde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 84 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

20 18-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

Justerandes si\tu Utdn gsbestyrkande 

4 ( 17) 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-06-05 

Kommunstyrelsen 

Ks § 85 

Föredragning 

Information: Folkhälsokonferens m m 
Folkhälsostrateg Martin Carlsson 

Information: Integrationsarbetet i Hjo kommun 
F d integrationssamordnare Linda Fred och enhetschef Charlotte Warling 

Ansökan om borgen, budgetuppföljning och vårbudget 
Ekonomichef Lennart Andersson 

Information: Vikarieläget inför sommaren 
T f vård- och omsorgschef Marita Johansson 

Placering av ny skola 
Samhällsbyggnadschef Svante Andren och barn- och utbildningschef Katarina Levenby 

Information: Knäpplan 
Samhällsbyggnadschef Svante Andren 

Justenndes signu Utdn.gsbestyrkande 

s ( 17) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05 

Dialog kring kommuntal av nyanlända 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

6 ( 17) 

201 8-153 

Kommunstyrelsen beslutar att Hjo kommun föreslår Länsstyrelsen att kommuntalet för 20 19 
sätts ti ll ca 20 personer. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen fastställer varje år ett kommuntal för mottagande av nyanlända, vilket innebär att 
varje kommun får ett föres laget antal nyanlända som kommunen ska ta emot. För 2018 fick Hjo 
kommun ett komm untal om l l personer. Bedömningen var då att vi kunde ta emot ett större 
antal och förslaget från Hjo kommun var att vi kunde ta emot det du bbla, vi lket Länsstyrelsen 
senare fastslog. Vi har en organisation uppbyggd idag som har en god förmåga att hantera en vo
lym om ca 20 personer per år och statliga medföljer utifrån den volym av personer som 
kommunen tar emot. Då Sveriges mottagande av flyktingar minskar är det sannolikt att förslaget 
från Länsstyrelsen om kommuntal fö r 20 19 kommer att ligga på en liknande nivå, dvs. runt l O 
personer. Från förva ltningens sida anser vi att mottagandet av nyan lända kan vara något mer 
omfattande och vi ser att vi även 20 19 kan ta emot runt 20 personer. Det är viktigt att 
förvaltning och politik har en dialog och samsyn i denna fråga innan förvaltningen avger sin 
ståndpunkt till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschef arbete och socialtjänsts skrivelse 2018-05-21 

Skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Arbete och socialtjänst 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 87 

o 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05 

Tolkförmedling Väst: Arsredovisning 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

7 ( 17) 

2018- 145 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 20 17 för 
Tolkförmedling Väst. 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning för 2017. 

Beslutsunderlag 
Tolkförmedling Väst årsredovisning 20 17 samt revisionsberättelse för år 20 17. 

, ... ~ .... ~ Utdngsbestyrk>nde 



~HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05 

8 ( 17) 

Ks § 88 20 18- 154 

Ansökan om borgen för Kooperativa Hyresrättsföreningen Äldre
hem i Hjo, ekonomisk förening 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå borgen för Kooperativa 
Hyresrättsföri ngen Äldrehem i Hjo, Ekonomisk Förening med maximalt 62 000 tkr för om- och 
tillbyggnad av Sigghusbergs äldreboende. 

Till sammans med tidigare ingångna borgensåtagande för KHF Äldrehem om 54 000 tkr uppgår 
det totala åtagandet därefter till l 16 000 tkr. 

Yrkande 

Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall ti ll förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 20 15 att: 
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag och därefter upphandla en 

byggentreprenad ut ifrån behovet av om- och tillbyggnation av Sigghusbergs äld reboende, 
-ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med KHF Äldrehem i Hjo avseende dels över

låtelse av byggnadsentreprenadskontraktet efter avslutad upphandlingsprocess, dels blockför
hyrning av fastigheten inklusive de ti ll- och ombyggda delarna, samt 

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta övriga nödvändiga beslut gällande utbyggnaden av 
Sigghusbergs äldreboende. 

En första anbudsförfrågan gick ut under våren 20 17. Trycket på byggmarknaden var då extremt 
högt, varför kommunen endast fick in ett anbud och där kostnaden var alltför hög. Detta tillsam
mans med det faktum att efterfrågan på särskilt boende för personer med demens inte ökade i 
den takt som tidigare prognostiserades, gjorde att kommunen avbröt upphandlingen, såg över 
och reviderade förfrågningsunderlaget samt sköt projektet ett år framåt i tiden. En ny anbuds
förfrågan genomfördes sedan under vintern 20 17-20 18. 

Då nu upphand lingen genomförts och en kostnadsberäkning för om- och tillbyggnaden har varit 
möjlig att göra är nästa steg att teckna avtal med entreprenören samt att förbereda finansierin
gen av ti ll - och ombyggnaden. 

Som ett led i förberedelsen för finansieri ngen ansöker därför föreningen om kommunal borgen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 20 18-05-17 samt beräkning av underlag för borgensåtagande. 

Justerandes signatur Utdragsbeseyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-06-05 

Åtgärder med anledning av budgetuppföljning 2, 20 18 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

9 ( 17) 

2018-108 

uppdra åt förvaltningen att inom Barn och utbildning fortsätta den process med anpassning 
av kostnaderna inom grundskolan som pågår, 

inom Vård och omsorg samt Arbete och socialtjänst följa och bevaka utvecklingen av de 
externa placeringarna och söka minimera dessa extrakostnader, 

inom Arbete och socialtjänst fortsätta och intensifiera det anpassningsarbete som pågår 
inom lntegrationsverksamheten, samt 

inom övriga politikområden möta uppkomna extrakostnader med återhåll samhet och 
besparari ngar inom politikområdet, samt att dessutom i den mån det krävs omdisponera 
medel mellan politikområdena. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har redovisat budgetuppföljning nr 2 för 20 18 vi lken baseras på utfallet ti ll och 
med maj 20 18. Denna budgetuppföljning mynnade ut i en prognos för helåret 20 18 som utvisar 
ett prognostiserat resultat om ca 6,4 mkr, att jämföra med budgeterade 12,0 mkr enligt bilaga l. 

Underskottet mot budget är hänförligt ti ll flera av politikområdena och karaktären på 
underskotten varierar. Med anledning av detta föreslås beslut enligt ovan. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 20 18-05-3 1 samt budgetuppföljning nr 2 i sammandrag. 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Verksamhetschef barn och utbildning 
Verksamhetschef vård och omsorg 
Verksamhetschef arbete och socialtjänst 
Verksamhetschef kultur-, turism och fritid 
Verksamhetschef samhällsbyggnad 

Justenndes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 90 

Vårbudget 20 19 - 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05 

l o ( 17) 

2018-155 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa vårbudget 20 19 - 2021 för 
Hjo kommun. 

Yrkande 

Petter Jönsson (L), Lars Glad (M), Eva-Lott Gram (Kd) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

Anteckning 

Pierre Robert Ryden (S), Carl-Henrik Jensen (S), Marie Lindberg (S) och Bod il Hedin (S) deltar 
inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Enligt Hjo kommuns plan för budget och budgetuppföljning ska kommunfullmäktige under juni 
månad fastställa vårbudget för budgetarbetet. 

Vårbudgeten ska innehålla: 
- övergripande finansiella mål, 
- den totala investeringsramen, 
- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå, samt 
- avgörande inriktningar. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 20 18-05-23. 
Vårbudget 20 19 - 202 1 för Hjo kommun. 

Utdngsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05 

Internkontroll plan för Hjo kommun 20 18 

Kommunstyrelsens beslut 

l l ( 17) 

20 18-156 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan för 20 18. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens handbok för intern kontroll ska nämnderna årligen ta fram en internkontroll
plan. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för samtliga 
verksamhetsområden. Internkontrollerna ska genomföras under 20 18. 

När samtliga kontroller genomförts sammanställer förvaltningen resultatet av kontrollerna och 
presenterar vilka förbättringsåtgärder som har genomförts med anledning av resultatet, eller 
som bör genomföras med anledning av resultatet. Syftet med internkontrollen är att öka 
kvaliteten och säkerheten samt få en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 20 18-05-18 samt förslag till internkontrollplan för Hjo kommun 20 18. 

Skickas till 
Utsedda kontrollanter 

Junerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05 

12 ( 17) 

20 16-174 

Placering av ny skola i Hjo kommun - återapportering av utred
ning kring utbyggnad av Hammarnskolan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

inte gå vidare med en utbyggnad av Hammarnskolan, samt 

inrikta det fortsatta arbetet mot att en ny skola byggs på markområdet, del av söder 3:43, 
norr om Falköpingsvägen. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att: 

ge förvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan för del av söder 3:43 norr om Falköpings
vägen som möjliggör byggnation av skola, samt 

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma ti ll kommunstyrelsen under hösten 20 18 med 
informatio n om lokalbehovet för särskolan och framtida skolorganisation. 

Yrkande 

Lars Glad (M), Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott Gram (Kd) och Ann-Christine Fredriksson (M) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsonteckning 
Socialdemokraterna lämnar en skriftlig protokollsanteckning (Bilaga A). 

Sammanfattning 
Utredningen kring möjligheterna att bygga ut Hammarnskolan har mynnat ut i två tänkbara för
slag. Inget av förslagen löser de utmani ngar som identifierades i förvaltningens förstudie kring 
utbyggnad av Hammarnskolan. Det förslag som ger bäst förutsättningar att bevara och utveckla 
den pedagogiska verksamhetsiden innebär relativt stora ombyggnationer av befintlig byggnad. 
Detta medför att undervisningen måste bedrivas i paviljonger under byggtiden. Inget av förslagen 
till utbyggnad gör att t ill räcklig friyta för skolgården kan säkerställas. Det ökade elevantalet inne
bär att gymnastiksalen behöver byggas ut vilket inte ryms på skoltomten. 

Trafiksituationen vid Hammarnskolan upplevs redan i dagsläget som problematisk. Det finns 
stora svårigheter att tillskapa en säker och väl fungerande trafiksituation om trafikflödet ökar 
ytterligare. 

Under utredningens gång har behov att nya lokaler för ett tiotal yngre särskaleelever ti llkommit. 
Det finns svårigheter att lösa lokalbehovet för särskolan i en utbyggnad av Hammarnskolan. An
talet barn i särskolan ökar. Enligt SCB:s prognos kommer även antalet elever på högstad iet att 
öka och då är det inte längre möj ligt att ha kvar särskolan i högstadiets lokaler. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-06-05 

13 ( 17) 

2016-174 

Under våren 2018 har förvaltni ngen bestäl lt en befolkningsprognos från Statistiska centralbyrån, 
SCB. Prognosen visar att det finns risk att skolorganisationen växer ur lokalerna kort efter att 
utbyggnaden av Hammarnskolan står klar. l ett sådant läge finns ingen möjlighet till ytterligare 
utbyggnad av vare sig Hammarnskolan e ller Guldkroksskolan. En ytterligare ökning av elevantalet 
innebär att skolorganisationen skulle hamna i en situation där tillkommande elever får placeras i 
redan fulla klasser och lokaler. Även om prognosen inte med säkerhet speglar den framtida 
utvecklingen är den en viktig indikator att ta hänsyn ti ll inför beslutet om att bygga ytterligare en 
skola i Hjo kommun. Förvaltn ingen anser att denna osäkerhet talar för att bygga den nya skolan 
på det markområdet vid Falköpingsvägen som tidigare föreslagits som alternativ. Denna placering 
möj liggör ytterligare utbyggnad om detta behövs för att klara grundskolans framtida lokalbehov. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens och barn- och utbi ldningschefens skrivelse 20 18-05-23. 
Återrapportering av utredning kring utbyggnad av Hammarnskolan samt Förstudie 
Hammarnskolan. 

Skickas till 
Samhäl lsbyggnadschefen 
stadsarkitekten 
Barn- och utbildningschefen 

Junerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05 

Timplan för Hjo kommuns grundskolor läsåret 20 18/20 19 

Kommunstyrelsens beslut 

14 ( 17) 

2018-158 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till ny timplan för Hjo kommuns grundskolor. 

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat om en stadieindelad timplan för grundskolan och att undervisningstiden 
för alla elever i grundskolan kommer att delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet. Timpla
nen kommer att innehålla lägsta antalet timmar per ämne i varje stadium. Detta för att det ska 
bli mer lika över hela Sverige och underlätta när elever byter skola. Lagändringen ska träda i 
kraft den l juli 20 18 och tillämpas första gången höstterminen 20 18. För de elever som börjar 
årskurs 7, 8 eller 9 ska dock den tidigare t implanen gälla hela högstadietiden ut. 

För Hjo kommuns del innebär detta att vi behöver göra mindre justeringar i vår nuvarande 
timplan. Den marginella skillnaden är att mer tid kommer att förskjutas till de yngre eleverna 
från de äldre eleverna. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningschefens skrivelse 20 18-05-21 samt förslag till timplan 20 18 för låg- och 
mellanstadiet samt högstadiet 

Skickas till 
Barn och utbildning 

Justenndes signatur Utdragsbeseyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05 

15 ( 17) 

Ks § 94 20 18-157 

Plan för Introduktionsprogrammen (IM) Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till plan för Introduktionsprogrammen i Hjo 
kommun. 

Yrkande 

Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall t il l förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Enligt $kollagen (20 l 0:800) är de fem introduktionsprogrammen preparandutbildning, program
inriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion. 

l Hjo kommun erbjuds följande tre program; 
- Preparandutbildning 
- Individuellt alternativ 
- Språkintroduktion 

Enligt $kollagen (20 l 0:800) 17 kap 7 § ska huvudmannen fastställa en plan för introduktions
programmen (IM) som utbildningen ska följa. Planen för utbildningen på ett introduktions
program ska innehålla utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningschefens skrivelse 20 18-05-21 samt plan för Introduktionsprogrammen (IM) 
i Hjo kommun. 

Skickas till 
Barn och utbildning 

,, 

Utdragsbe~tyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 95 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05 

Skaraborgs kommunalförbund: Minnesanteckn ingar från delregionalt kollektivtrafikråd 
Skaraborg 20 18-05-18. 

16 ( 17) 

Yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och 
utökad verksamhet vid Karlsborgs flygplats (20 l 1-215). 

Överklagan avseende kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Korsberga 
l: 12 m m (2008-19). 

Utdragsbestyronde 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-06-05 

Kommunstyrelsen 

Ks § 96 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

20 18-04-13 Fördelning av föreningsbidrag inom Vård Vård- och omsorgschef 
och omsorg 

20 18-05- 17 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2018-06-05 

2018-05-23 Beslut om generellt eldningsförbud Samhällsbyggnadschef 

20 18-05-25 Beslut i brådskande ärenden där KS ordförande 
nämndens avgörande inte kan avvaktas 
(6 kap 36 § KL) 

2018-05-28 Overklagande, yrkande om inhibition Vård- och omsorgschef 
samt yttrande till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i SoL-ärenden 

2018-05-30 Yttranden eller remissvar av rutinmässig Samhällsbyggnadschef 
karaktär i egen verksamhet 

2108-05-30 Inhämta/avge yttrande vid mottagande i Barn- och utbildningschef 
annan kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

17 ( 17) 

2018-36 



Bil aga A. 

Protokollsanteckning placering av ny skola 

Det är bra att platsen för utbyggnad på Hammarsskolan är utredd och klar. Vi lket visar att området 

har mer minus än fördelar för utbyggnation. Vi tillstyrker att Inte gå vidare med en utbyggnad av 

Hammarsskolan. 

Vi anser att det vore oklokt att ensid igt gå vidare med ett alternativ nybyggnation på del av söder 

3:43 norr om Falköpingsvägen. Det kan finnas andra lösningar än att bara titta på ett alternat iv. Som 

också utifrån drift, investering och säkerhet är bi ll igare samt kvalitemässigt bättre. 

Hjo 2018-06-05 

Socia ldemokraterna i Hjo 


