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Justeme Pierre Robert Ryden 

ANSLAG 

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

2018-10-03 

2018-10-26 
För.oaringsplats för protokol-
let Stadshuset, Hjo 

Protokollet tas ned 2018-n-n 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-03 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltogande 

Richard Bengtsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Carl-Henrik Jensen (S), ej tjänstgörande ersättare 
Lina Eriksson, rektor vuxenutbildningen, § l 14 
Lennart Andersson, ekonomichef, § l 14 
Håkan Karlsson, VD för de kommunala bolagen, § l 14 
Lisbeth Göthberg, kommundirektör 
Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 

2 ( 13) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-03 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 13) 

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

'l 
Justerandes signatur Utdrag•be•tyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 113 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-03 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 

4 (13) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 114 

Föredragning 

Information: Vuxenutbildningen 
Rektor Lina Eriksson 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-03 

Budgetuppföljning 3 perioden januari -augusti 20 18 
Ekonomichef Lennart Andersson 

Delårsbokslut 20 18 för Hjo kommun och dess bolag 

5 ( 13) 

Ekonomichef Lennart Andersson och kommundirektör Lisbeth Göthberg samt Håkan Karlsson, VD for 
bolagen 

Justerandes signatur ·"' Utdr.~gsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 115 

o 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-03 

Atgärder med anledning av budgetuppföljning 3, 20 18 

Kommunstyrelsens beslut 

6 (13) 

2018-108 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att fortsätta med de åtgärder som upp
drogs på kommunstyrelsesammanträdet 2018-06-05, § 89. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har, i samband med delårsbokslutet för perioden januari - augusti redovisat bud
getuppföljning nr 3. Denna budgetuppföljning mynnade ut i en prognos för helåret 2018 som ut
visar ett prognostiserat resultat om ca 8,5 mnkr (föregående uppföljning 6,4 mnkr) att jämföra 
med budgeterat resultat om 12,0 mnkr. Det prognosticerade awikelsen mot budget är hänförligt 
till samma områden som föregående budgetuppföljning men har minskat med ca 2, l mnkr sedan 
förra uppföljningen. Vid det tillfället fick förvaltningen följande uppdrag: 

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-06-05, § 89 att: 

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 ex
terna placeringarna och söka minimera dessa extrakostnader 

inom Arbete och socialtjänst fortsätta och intensifiera det anpassningsarbete som pågår 
inom Integrationsverksamheten 

inom övriga politikområden möta uppkomna extrakostnader med återhållsamhet och be
spararingar inom politikområdet, samt att dessutom i den mån det krävs omdisponera me
del mellan politikområdena. 

Med ovanstående bakgrund föreslås att arbetet med att komma i balans med budget fortsätter. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning 3 i sammandrag. 
Kommundirektörens skrivelse 20 18-09-26. 

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

Justerandes signatur. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-03 

7 ( 13) 

2018-196 

Delårsbokslut 20 18 för Hjo kommun och dess bolag, januari - au
gusti 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa delårsbokslut 20 18 för Hjo 
kommun och dess bolag. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat och avgivit delårsbokslut för januari -augusti 20 18. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 20 18 för Hjo kommun och dess bolag. 
Kommundirektörens skrivelse 2018-09-26. 

f 
Utdr.tgsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-03 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

8 (13) 

20 l 0-638 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till revideringar i delegationsord
ningen. 

Sammanfattning 
Vid denna revidering har förvaltningen gått igenom Arbete och socialtjänst samt Barn- och ut
bildning och uppdaterat till relevanta lagrum. 

Förutom ovanstående har delegaten ändrats på ett antal ärenden och några mindre redaktionella 
ändringar görs i samband med revideringen. 

l underlaget är tillägg och förändringar markerade med gult och text som ska tas bort eller änd
ras överstruken. 

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 
Kommundirektörens skrivelse 2018-09-14. 

Skicka till 
Arbete och socialtjänst 
Vård och omsorg 
Kansli 

i\ 

'""'""'"''•-~ Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-03 

Revidering av avgiftstaxa för Vård och omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

9 (13) 

2017-366 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra revideringar av Avgiftstaxa för 
Vård och omsorg enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
En ny avgiftstaxa för Vård och omsorg har varit i bruk sedan april 20 18. Det finns behov av vissa 
smärre justeringar och förtydliganden. 

Beslutsunderlag 
Enhetschefens skrivelse 2018-08-17. 

Justerandes slgna;b~ Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-03 

l o ( 13) 

2018-233 

Taxa och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark i Hjo kom
mun fr o m 20 19-0 1-0 l 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till taxor 
och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark att gälla från 20 19-0 1-0 l. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 20 18-04-11 förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till taxa avse
ende avgifter för upplåtelse av allmän platsmark. 

Förvaltningen föreslår en avgift för upplåtelse av allmän platsmark om l 00 kr/kvm och sä
song för uteserveringar och 3 500 kr för foodtruck per säsong. Säsongen sträcker sig från l 
april till 30 september. 

Förvaltningen föreslår vidare att allmänna platser upplåts till självkostnadspris för arrange
mang. Detta innebär att kommunen inte tar ut avgift för nyttjandet av marken men att vi 
genom överenskommelser med arrangörer ställer vissa krav på delaktighet och arbetsinsats 
i förberedelser inför och iordningställande efter arrangemang. Avgift i form av timtaxa för 
nedlagt arbete debiteras i de fall arrangörer inte fullgör sina åtaganden enligt överenskom
melsen. 

Förvaltningen föreslår att torgplats i Hjo är gratis tills det att ordningsföreskrifterna för 
torghandeln reviderats. Taxan avseende avgifter för upplåtelse av allmän platsmark kan 
kompletteras med en eventuell torgtaxa när revideringen är klar. 

Förvaltningen föreslår att tillfällig upplåtelse av allmän platsmark för trottoarpratare, skylt
material, byggställning, container mm skall vara kostnadsfri. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelser 20 18-09-15 samt förslag till taxa. 

Justerandes signa~ Utdragsbestydande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-03 

VA-taxa fr o m 2019-01-0 l 

Kommunstyrelsens beslut 

Il ( 13) 

2018-216 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs enligt förvaltningens 
förslag, att gälla från 20 19-0 1-0 l. 

Yrkande 

Lars Glad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
VA-verksamheten är helt taxefinansierad. Budgetarbetet inför 20 19 visar på ökande kostnader 
avseende den löpande driften. För att täcka dessa kostnadsökningar och uppnå balans mellan 
kostnader och intäkter förslås en höjning av brukningsavgiften i Va-taxan med cirka 3 %. Denna 
taxehöjning motsvarar en årlig kostnadsökning om cirka 184 kronor för en normal villa. Va-taxan 
avseende brukningsavgifterna höjdes senast att gälla från 20 18-0 1-0 l. 

Beslutsunderlag 
VA-chefens skrivelse 20 18-09-12 samt förslag till revidering av VA-taxan. 

i\ 
Utdragsbestyrka nde 
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Anmälningsärenden 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-03 

Byggnadsnämnden: Beslut om samråd, ny detaljplan för del av kv Spettet. 

12 ( 13) 

Försvarsmakten: Hjo kommun avstår från att yttra sig i ärendet angående tillståndsprövning 
för Karlsborgs flygplats (20 l 1-215). 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Delårsrapport 2018 (20 18-234). 

Utdragsbestyrkande 
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Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-03 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

2018-08-31 Beslut om fördelning av antalet timmar för Rektor 
ämnen, ämnesgrupper, språkval, elevens val och 
modersmålsundervisning 

20 18-09-06 - Tillfållig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2018- 10-03 

2018-09-12 Upprätta plan mot kränkande behandling Rektor 

2018-09-12 Upprätta plan mot kränkande behandling Rektor 

20 17-09-14 - Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 
2018-09-25 

2018-09-26 Upphandling och inköp av varor, tjänster och VO-chef 
entreprenader inom ramen för tilldelade medel. 
l samband därmed ingå, ändra, förlänga och säga 
upp: ramavtal av kommunövergripande karaktär 
samt finansiell leasing, avtal inom respektive 
verksamhet 

2018-09-28 Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 

2018-10-0 l l 04 beslut september 2018 Resurs/bistånd 

[\ 

J···-~ k Utdragsbestyrkande 
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2018-36 


