
HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 
O Plats och tid 

Beslutande 

Öringen i stadshuset, kl 13.15 - 15.30 

Ledamöter 

Catrin HuJmarker (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 Rydem (S) 

Jörgen Fransson (S) 

Marie Lindberg (S) 

Bodil Hedin (S) 

Nils-Olof Äppelblom (V) 

Anders Thornblad (Mp) 

Hasse Närgård (Sd) 

övriga deltagande Se sidan 2 

UtsesanJustera Pierre Robert Ryden (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset 20 18-09- 24 

Underskrifter 

Justerare Pierre Robert Ryden 

ANSLAG 

Tjänstgörande ersättare 

Kjell Olsson (Kd) 

Fredrik Belline (S) 

Carl-Henrik Jensen (S) 

Lena Haagman (Mp) 

Paragrafer 9 7 - J J J 

Protokollet är justerat. Justeringen hu tillkännagivits genom protokollets publicering på kommunens anslagstavla. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Protokollet publiceras 

Kommunstyrelsen 

2018-09-05 

2018-09-25 
Förvaringsplats för protokol-
let Stadshuset, Hjo 

Protokollet as ned 2018-10--17 

Sidan 

l (18) 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltigande 

Justerandes signatur 

Hugo Mellander (M), ej tjänstgörande ersättare 

Richard Bengtsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Linnea Hultmark (C), ej tjänstgörande ersättare 
Benkt-Eric Lindh (L), ej tjänstgörande ersättare 
Kristina Mustajärvi, näringslivschef, § 99 

Eva Ulfenborg, verksamhetschef arbete och socialtjänst, § 99 
Margareta Fransson, verksamhetschef vård och omsorg, § 99 

Svante Andren, verksamhetschef samhällsbyggnad, § 99 

Katarina Levenby, verksamhetschef barn och utbildning, § 99 
Charlotte Paulsson, stadsarkitekt, § 99 

Lisbeth Göthberg, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

2 (181 



Kommunstyrelsen 

Ks § 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 18) 

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

'""'""'" ''"'"'~ Utdragsbestyrkande 

(}-.. 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 98 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

· ? 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4 ( 18) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 99 

Föredragning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

Information: Presentationsfilmer om näringslivet i Hjo 
Näringslivschef Kristina Mustajärvi 

Information: Lägesrapport från sommaren 20 18 

5 ( 18) 

Verksamhetschef arbete och socialtjänst Eva U/fenborg, verksamhetschef vård och omsorg Margareta 
Fransson, verksamhetschef samhällsbyggnad Svante Andren och verksamhetschef barn och utbildning 
Katarina Levenby 

Information: Byggnadsminnesförklaring av Hjo stadspark 
stadsarkitekt Charlotte Paulsson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

6 {18) 

2018-167 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för offentlig 
kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr 
o m 20 19-0 1-0 l och ersätter tidigare taxa som upphör att gälla 20 18-12-3 l. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till reviderad taxa enligt offentlig kontroll 
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 8/ 18 samt taxa för offentlig kontroll enligt livs
medels- och foderlagstiftningen. 

/\ 
Juster.~.ndes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

7 ( 18') 

Ks § 101 2018-168 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor l - 4 för Miljösamverkan Östra 
Skaraborg att gälla fr o m 20 19-0 1-0 l och ersätter tidigare taxa som upphör att gälla 2018-12-
31. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 9/18 samt taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. 

l / 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § l 02 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

8 (18) 

2018-169 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa för tillsyn enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2019-0 l
O l och ersätter tidigare taxa som upphör att gälla 20 18-12-31. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt lagen 
om sprängämnesprekursorer. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § l 0/18 samt taxa för tillsyn enligt lag om spräng
ämnesprekursorer. 

i\ 
Justerandes signatur ~ Utdragsbestyrka n de 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § l 03 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

9 ( 18) 

2018-170 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för tillsyn inom strålskydd
slagens område (solarier) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 20 19-0 1-0 l och 
ersätter tidigare taxa som upphör att gälla 20 18-12-31. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till reviderad taxa för tillsyn inom strål
skyddslagens område (solarier). 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § l l l 18 samt taxa för tillsyn inom strålskyddsla
gens område (solarier). 

'"'"""'" ,, .•. ~ Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

l o (18) 

Kommunstyrelsen 

r\ 

Ks § l 04 2018-185 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Avfallstaxa fr o m 20 19-0 1-0 l 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Avfallshantering Östra Ska
raborgs förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft den l januari 2019. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har varit medlemmar i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
(AÖS) sedan starten 2000. Sedan dess har flera kommuner succesivt anslutit sig till AÖS och 
idag omfattar förbundets verksamhet avfallshantering i 9 kommuner. 

Det är en grannlaga uppgift att samordna en gemensam taxa för alla medlemskommuner. Högsta 
förvaltningsdomstolen har besluta att denna typ av taxor skall beslutas i varje medlemskommuns 
kommunfullmäktige vilket kräver samordning, delaktighet och ansvar hos alla medlemskommu
ners fullmäktigeförsamlingar. Liggande förslag till avfallstaxa för AÖS avser att gälla from 20 19-
01-0 l. Taxeförslaget har diskuterats i AÖS direktion och det är direktionen för AÖS som nu fö
reslår respektive medlemskommun att godkänna taxan. Taxan för sop och latrinhämtning har 
inte höjts sedan 20 l l. 

Det är framförallt insamling av matavfall som innebär ökade kostnader vilka måste bäras via 
taxan. Jämförelsevis är den nu föreslagna avfallstaxan cirka 15 % lägre än snittet i Sverige. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 20 18-08-16. 
Avfallshantering Östra Skaraborgs beslut 2018-05-21, § 15, missiv 2018-04-24 samt förslag till av
fallstaxa. 

;f;·~""' Utdragsbestyrkande 

~· · 



HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

Il ( 18) 

Ks § l 05 2018-200 

Uppdrag att utreda trafiksituationen i centrala Hjo kvälls- och nat
tetid 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- ge förvaltningen i uppdrag att utreda trafiksituationen i centrala Hjo under kvälls- och 
nattetid, samt 

- förvaltningen ska redovisa sin utredning och komma med förslag om åtgärder till 
kommunstyrelsen senast i november. 

Sammanfattning 
Under våren och sommaren har förvaltningen fått ett antal synpunkter från boende och besö
kare kring störande biltrafik på kvällar och nätter. Synpunkterna rör de centrala delarna av Hjo 
och främst Stora torget, Strömparterren och Bangatan. Med anledning av detta ger kommunsty
relsen förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av de inkomna synpunkterna och om behov 
föreligger återkomma med förslag rörande trafiksituationen kvälls- och nattetid. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 20 18-08-16. 

f\ 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

12 ( 18) 

2016-242 

Förslag till komplettering av "Överenskommelse om samarbetet 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Göta
land kring personer med psykisk funktionsnedsättning och perso
ner med missbruk" 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Hjo kommun ställer sig bakom komplettering av "Överenskom
melse om samarbetet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk". 

Sammanfattning 
Sedan l januari 20 18 jämställs spelproblem med alkohol och droger i socialtjänstlagen och hälso
och sjukvårdslagen. Ändringarna innebär att kommunernas ansvar för att förebygga och mot
verka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar. Li
kaså får kommunerna ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel 
om pengar bland barn och unga. 

Hälso- och sjukvårdens ansvar för att ta hänsyn till barns behov av information, råd och stöd om 
förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med och som missbrukar alkohol el
ler andra beroende-framkallande medel utökas, så att det även gäller vid spelmissbruk. Ändring
en bygger på den rådande ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting på missbruks
och beroendevårdens område. l Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan par
terna i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i 
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. 
Denna överenskommelse föreslås här kompletteras i enlighet med nya bestämmelser om spelbe
roende i HSL och Sol. Det innebär att komplettering av Överenskommelse om samarbete mel
lan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk (underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet) 
behöver göras för att även omfatta personer med spelmissbruk. 

20 18-05-04 ställde sig det politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslag till förändringar i 
"Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk" och re
kommenderade parterna att göra detsamma. 

Skaraborgs kommunalförbunds styrelse har ställt sig bakom förslaget till kompletteringar av 
överenskommelsen och rekommenderar medlemskommunerna att göra det samma. 

l ' . 
Justerandes s~ Utdragsbestyrka n de 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § l 06 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

Verksamhetschef Arbete och socialtjänsts skrivelse 2018-08-16. 

13 ( 18) 

2016-242 

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbunds beslut § 53/18 med förslag till komplettering. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund (info@skaraborg.se) 
Arbete och socialtjänst 

'"'""~" ''""~ (]___ Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § l 07 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

2018-166 

14 ( 18') 

Revidering av Västbus riktlinjer: Västbus-Samverkan för barn och ungas 
bästa 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till revidering av överenskommelse om sam
verkan kring barn och unga. 

Sammanfattning 

Sedan 2005 finns det riktlinjer i Västra Götalandsregionen för samverkan mellan kommunerna i 
länet och Västra Götalandsregionen om barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och 
social problematik. 20 12 reviderades dessa. 20 17 konstaterades nytt behov av revidering av 
Västbus riktlinjer, dessutom av Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga samt av 
stödmaterialet "Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning- skolnivå". 

Det nya förslaget har tagits fram av en partsammansatt arbetsgrupp bestående av representanter 
från de fyra kommunalförbunden, Koncernkontoret inom Västra Götalandsregionen, Närhälsan 
samt brukarföreningen NSPiG. Denna överenskommelse ersätter tidigare riktlinjer för Västbus. 

Syftet med överenskommelsen är att barn och unga i behov av särskilt stöd ska få de insatser de 
behöver och har rätt till. Överenskommelsen ska tydliggöra ansvar att samverka, ansvarsfördel
ning och ge struktur för samverkan. Den ska även ge stöd för insatser som behöver samordnas, 
inom och mellan huvudmännen, skapa kontinuitet utifrån barnets och familjens behov och upp
levs som en trygg och säker helhet. 

Länets 49 kommuner har getts tillfålle att inkomma med synpunkter på förslaget till överens
kommelse. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefen Arbete och socialtjänst och barn- och utbildningschefens skrivelse 2018-06-
25. 
Västkoms remiss 2018-05-24. 

Skickas till 
Västkom 
Arbete och socialtjänst 
Barn och utbildning 

Utdragsbwyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

15 (18) 

Ks § l 08 2018-215 

Rådet för funktionshinderfrågor upph~r och ersätts av nya arbets
former för dialog 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

rådet för funktionshinderfrågor ersätts med nya arbetsformer för att öka dialogen med mål
gruppen och därmed stärka inflytandet hos personer med funktionsnedsättning, 

rådet för funktionshinderfrågor och dess reglemente därmed upphör att gälla, samt 

kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera förändringen senast 30 oktober 2019. 

Sammanfattning 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor syftar till att förstärka inflytandet i alla frågor som 
gäller personer med funktionsnedsättning. Flera av organisationerna i rådet har uppgett att de 
har svårt att rekrytera personer som kan delta i rådet och rådet tenderar att bli ett forum där 
kommunen ensidigt informerar om aktuella frågor. Det finns också grupper av funktionshindrade 
som inte alls är representerade i rådet. Sammantaget riskerar detta att leda till att personer med 
funktionsnedsättning inte ges tillräckligt stort inflytande över frågor som de berörs av. Kommu
nen är angelägen om att hitta nya arbetsformer för att förstärka inflytandet i alla frågor som gäl
ler personer med funktionsnedsättning och verka för deras fulla delaktighet i samhället. Genom 
att prova nya arbetsformer för medborgardialog som bygger på större öppenhet och större till
gänglighet hoppas kommunen att fler Hjobor med funktionsnedsättning ska få möjlighet att delta 
på sina villkor. Förslaget är därför att rådet för funktionshinderfrågor ersätts med regelbundet 
återkommande dialogmöten på Park. Personer med funktionsnedsättning ska uppleva att det är 
enkelt att komma till tals och att få träffa kommunstyrelsens representanter. Ledorden för dia
logmötena ska vara öppenhet, tillgänglighet och enkelhet. Förhoppningen är att generera ett 
större intresse och därmed ett stärkt inflytande för personer med funktionsnedsättning. 

Förslaget har tagits upp för diskussion på rådet för funktionshinderfrågor och organisationerna 
har fått möjlighet att inkomma med synpunkter. Rådet som helhet är positiv till förändringen. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 20 18-03-20. 

Skickas till 
Rådet för funktionshinderfrågors ledamöter 

Justerandes signatur / Utdragsbestyrkande 

L 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § l 09 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

16 (Is) 

2017-184 

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer. 

Sammanfattning 
Från l januari 2018 gäller en ny lag: lag (20 17:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. Lagen reglerar samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att 
de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från flera instanser. Lagen reglerar 
också kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter. En tillfällig överens
kommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård med tillhörande riktlinje har gällt under 2018-
0 1-0 l till 20 18-09-24 med 20 17 års regler och rutiner för kommunernas betalansvar. 

Denna hantering har gett tid för att arbeta vidare med dialog och framtagande av förslag kring 
ekonomisk modell för betalansvar samt smärre justeringar av riktlinjen. Den nu framtagna över
enskommelsen gäller från 20 18-09-25 till 2020-1 1-30. Samrådsorganet (SRO) mellan VästKom 
och VGR har vid sitt sammanträde beslutat att rekommendera huvudmännen att anta ifrågava
rande överenskommelse. Skaraborgs kommunalförbunds styrelse har vid sitt junisammanträde 
rekommenderat medlemskommunerna att anta överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 20 18-08-15. 
Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbunds § 55/ 18 med förslag till överenskommelse. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund (info@skaraborg.se) 
Vård och omsorg 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 110 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

17 ( 18) 

Skövde kommun: Kommunfullmäktiges beslut § 86/18 angående aktualitetsprövning av 
Skövde kommuns översiktsplan (20 l 1-272). 

Kommunrevisionen: Stiftelser förvaltade av Hjo kommun (20 18-187). 

Barncancerfonden: Tack för medverkan i musikfestivalen Rock mot cancer 2018-06-30. 

Svar från kommunstyrelsens ordförande och l :e vice ordförande angående synpunkter kring 
den planerade vindkraftsparken i Fågelås (20 18-203). 

Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner: Avsiktsförklaring att samla kommunarkiven i ett ge
mensamt arkiv i Karlsborg (20 18-208). 

Utdragsbestyrkande 

~-



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § III 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-05 

18 (18') 

2018-36 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

20 18-05-25 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2018-08-31 

20 18-06-05 - Tillfållig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2018-09-05 

2018-06-07 357 beslut maj 20 18 Resurs/bistånd 

2018-06-27 Utse beslutattestanter och ersättare för Kommundirektör 
detta 

2018-07-04 151 beslut juni 20 18 Resurs/bistånd 

2017-07-06 Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 

2018-08-0 l 70 beslut juli 20 18 Resurs/bistånd 

2018-08-25 Skolgång i annan kommun Barn- och utbildningschef 

2018-09-04 122 beslut augusti 20 18 Resurs/bistånd 

Utdragsbestyrkande 


