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Kommunstyrelsen 
O Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Protokollet publiceras 

Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl. 13.15 - 16.30 

Ledamöter 

Catrin Hulmarker (M), ordförande 

Ewa F Thorstenson (M) 

Christer Klang (M) 

Ann-Christine Fredriksson (M), ej § 126 

Lars Glad (M) 

Britt-Marie Sjöberg (C) 

Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryden (S) 

Jörgen Fransson (S) 

Marie Lindberg (S) 

Bodil Hedin (S) 

Nils-Olof Äppelblom (V) 

Anders Thornblad (Mp) 

Hasse Nörgård (Sd) 

Sesidan 2 

Pierre Robert Ryden (S) 

ANSLAG 

Tjänstgörande ersättare 

Richard Bengtsson (M), § 126 

Fredrik Bellina (S) 

Benkt-Eric Lindh (L) 

Paragrafer 12 3 - l 3 8 

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

Kommunstyrelsen 

2018-10-31 

2018-11- 15 Protokollet tas ned 2018- 12-07 
Förvaringsplats för protokol-
let Stadshuset, Hjo 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

Kommunstyrelsen 

Övriga del,.gande Linnea Hultmark (C), ej tjänstgörande ersättare 
Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 
Carl-Henrik Jensen (S), ej tjänstgörande ersättare 
Eva Ulfenborg, verksamhetschef AoS, § 125 
Linda Persson, enhetschef försörjningsstöd, § 125 
Ann-Charlotte Persson, turismansvarig, § 125 
Lennart Andersson, ekonomichef, § 125 
Annica Carter, hållbarhets- och kvalitetsstrateg, § 125 
Lisbeth Göthberg, kommundirektör 
Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 

2 (20) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (20) 

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

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 124 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 

4 (20) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 125 

F ö red ragn i ngar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

Information: Översyn av AME's verksamhet 
Verksamhetschef AoS Eva Ulfenborg och enhetschef försörjningsstöd Linda Persson 

Lägesrapport från sommaren 20 18 
T urismansvarig Ann-Charlotte Persson 

Budget 20 19 för Hjo kommun 
Ekonomichef Lennart Andersson och kommunalråd Catrin Hufmarker 

Hållbarhetsstrategi för Hjo kommun 
Hållbarhets- och kvalitetsstrateg Annica Carter 

Revidering av mötes- och resepolicy för Hjo kommun 
Hållbarhets- och kvalitetsstrateg Annica Carter 

5 (20) 

Utmaningar för ett Hållbart Västra Götaland - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 20 17-
2020 
Hållbarhets- och kvalitetsstrateg Annica Carter 

Uppföljning av kommunstyrelsens mål fördelår 2018 
Hållbarhets- och kvalitetsstrateg Annica Carter 

Justerandes signatur Utdrogsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

6 ( 19) 

2008-19 

Yttrande till Vänersborgs tingsrätt avseende överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut angående antagande av detaljplan för 
del av Korsberga l: l 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande. 

jäv 

Ann-Christine Fredriksson (M) deltar inte i ärendets handläggning p g a jäv. 

Reservation 
Pierre Robert Ryden (S), Fredrik Bell i no (S), Jörgen Fransson (S), Bodil Hedin (S) och Nils-Olof 
Äppelblom (V) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 
Alliansen yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
s-gruppen yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om bifall mot förslaget om avslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 20 18-04-26, § 12, att anta detaljplan för del av Korsberga l: l m m 
i Hjo. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg av sex medborgare. 
Hjo kommun har fått ett föreläggande om att yttra sig i ärendet och svar ska vara domstolen till 
handa senast den l november 20 18. 

Samhällsbyggnadschef Svante Andren och stadsarkitekt Charlotte Paulsson har skrivit förslag på 
yttrande. 

Beslutsunderlag 
Vänersborgs tingsrätts föreläggande 20 18-1 0-08. 
Samhällsbyggnadschefens och stadsarkitektens förslag till yttrande 2018-11-29. 

Skickatill 
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
Samhällsbyggnad 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

Budget 20 19 för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

7 (20) 

2018-155 

driftbudget 20 19 samt preliminär plan för perioden 2020 - 2021 fastställs på politikområ
desnivå enligt föreliggande förslag till budget, 

investeringsbudget 20 19 samt investeringsplan för perioden 2020- 2023 fastställs enligt fö
religgande förslag till budget på sidan 3 l, 

resultatbudget för 20 19 samt preliminär resultatbudget för perioden 2020 - 2021 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget, 

kassaflödesbudget 20 19 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2020- 2021 fast
ställs enligt föreliggande förslag till budget, 

balansbudget 20 19 samt preliminär balansbudget för perioden 2020 - 2021 fastställs enligt 
föreliggande förslag till budget, 

kommunstyrelsen äger rätt att under 20 19 nyupplåna, det vill säga öka kommunens lån med 
totalt 40 mnkr, 

i budgeten angivna 23 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt 

nuvarande skattesats 21 :57 bibehålls. 

Reservation 

Pierre Robert Ryden (S) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (L), Eva-Lott Gram (Kd) och Ann-Christine Fredriksson 
(M) yrkar bifall till alliansens budgetförslag. 

s-gruppen yrkar avslag på alliansens förslag till förmån för eget budgetförslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslaget om bifall mot förslaget om avslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifalla alliansens budgetförslag. 

Sammanfattning 
Alliansen har arbetat fram förslag till budget och verksamhetsplan 20 19 - 2021 för Hjo kommun. 

Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

Kommunstyrelsen 

forts Ks § 127 

Beslutsunderlag 

Alliansens förslag till budget 20 19 - 2021 
Socialdemokraternas förslag till budget 2019. 
Ekonomichefens skrivelse 20 18-10-26. 

ju sterand~' 

(fl_ 
Utdragsbestyrka nde 

8 (20) 

2018-155 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsrapport 20 18 

Kommunstyrelsens beslut 

9 (20) 

2018-228 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2018 för Av
fallshantering Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 20 18. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 20 18 för Avfallshantering Östra Skaraborg samt revisorernas bedömning. 

Justerandes signatur Utdragsbestydande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsbokslut 20 18 

Kommunstyrelsens beslut 

l o (20) 

2018-237 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut 2018 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med delårsbokslut 20 18. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 20 18 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt revisorernas bedömning. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 130 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

Hållbarhetsstrategi för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Il (20) 

2017-206 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till hållbarhetsstrategi 
för Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har tillsatt en tillfållig hållbarhetsberedning under 2017-2018 med syfte att ta 
fram en hållbarhetsstrategi för Hjo kommun. Till sitt förfogande har beredningen haft kommu
nens miljöstrateg (numera hållbarhets- och kvalitetsstrateg) som samordnat arbetet. 

Utifrån ett stort antal regionala, nationella och globala miljömål har beredningen prioriterat vilka 
insatser som Hjo kommun ska inrikta sitt hållbarhetsarbete mot. Uppdraget har varit att ha fo
kus på den ekologiska hållbarheten, även om den ska samspela med kommunens arbete med 
social och ekonomisk hållbarhet. 

Beredningen är nu klar med sitt arbete och har tagit fram ett förslag till hållbarhetsstrategi för 
Hjo kommun. Allmänhet, Miljösamverkan Östra Skaraborg, Folkhälsostrategen och partigrup
perna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på strategin. 

Beslutsunderlag 
Hållbarhetsberedningens skrivelse 20 18-1 O-l O. 
Förslag till Hållbarhetsstrategi för Hjo kommun. 

'"'"'"''" '"""' ~· Utdngsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

Revidering av Mötes- och resepolicy för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

12 (20) 

2015-183 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad mötes- och resepolicy 
för Hjo kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare, under förutsättning av att mötes- och resepolicyn antas av 
kommunfullmäktige, fastställa de till mötes- och resepolicyn tillhörande riktlinjerna: 
- Riktlinjer för resor i tjänsten, och 
- Riktlinjer för fordon som används i tjänsten. 

Sammanfattning 
Med anledning av att Arbetsmiljöverket gjort en inspektion inom Vård och Omsorg har förvalt
ningen sett över och reviderat mötes- och resepolicyn för Hjo kommun. l det nya förslaget för
tydligas det att mötes- och resepolicyn inte enbart syftar till att skapa ett kostnadseffektivt och 
miljöanpassat resande. Lika viktigt är det att betona tt uppnå en god arbetsmiljö där vi förebygger 
olycksfall och ohälsa relaterat till resor i tjänsten. Till exempel är det förbjudet att använda mo
biltelefoni under körning utan handsfree utrustning. l samband med översynen har en del andra 
redaktionella ändringar gjorts. Bilaga 3 "Uppföljning" utgår och istället förtydligas det att det in
går i verksamhetsansvaret att följa upp verksamhetens resor och fordon. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 20 18-1 0-05. 
Förslag till mötes- och resepolicy med bilagor. 

Skickatill 
Hållbarhets- och kvalitetsstrateg 

, .... ~ .. ''""" ~ ~ Utdngsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

13 (20) 

2017-108 

Utmaningar för ett Hållbart Västra Götaland - regionalt åtgärds
program för miljömålen 20 17- 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen åtar sig att arbeta med de åtgärder som förvaltningen föreslagit i det regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen 2017-2020. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen och skogsstyrelsen har i samverkan med Västra Götalandsregionen tagit fram ett 
åtgärdsprogram för miljömålen 20 17-2020. Syftet med åtgärdsprogrammet är att det ska vägleda 
och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i miljöarbetet. Åtgärdsprogram
met "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland" riktar sig till alla som har en roll i åtgärdsar
betet på lokal och regional nivå. Hjo kommun är en sådan aktör. Utmaningarna för Västra Göta
land är: 
- Minskad klimatpåverkan och ren luft 
- Hållbar användning av vattenmiljöer 
- Hållbart brukande av skog och odlingslandskap 
- God boendemiljö och hållbar konsumtion 

Sammanlagt finns det 46 åtgärder som aktörerna kan åta sig att arbeta med inom de olika utma
ningarna. Hjo kommun åtar sig att genomföra de åtgärder som man ser som mest angelägna att 
prioritera utifrån kommunens hållbarhetsstrategi. Dessa överensstämmer med det svar som 
kommunstyrelsen lämnade 20 17 när åtgärdsprogrammet sändes ut på remiss. Alla åtaganden 
kommer att följas upp årligen och redovisas på en nationell åtgärdswebb. Utöver dessa åtagan
den så kommer kommunalförbunden också att göra åtaganden för Hjo kommuns del. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelser 2018-10-05. 
Länsstyrelsens regionala åtgärdsprogram för miljömålen 20 17- 2020 "Utmaningar för ett håll
bart Västra Götaland". 

Skicka till 
Hållbarhets- och kvalitetsstrateg för vidarebefordran till Länsstyrelsen Västra Götaland 

juster1ndes signatur Utdragsbestyrkande 

6 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

Kommunfullmäktiges sammanträden 20 19 

Kommunstyrelsens beslut 

14 (20) 

2018-257 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande datum 2019: 

21 februari 
21 mars 
25 april 
23 maj 
19 juni 
26 september 
17 oktober 
21 november 
19 december 

Fullmäktiges sammanträden hålls på Lilla Park, Kulturkvarteret och inleds som regel kl 18.30. 
Sammanträdena kungörs på kommunens hemsida och i Hjo Tidning. 

Beslutsunderlag 

Kanslichefens skrivelse 20 18-1 0-24. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 134 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

Kommunstyrelsens och utskottens sammanträden 20 19 

Kommunstyrelsens beslut 

15 (20) 

2018-257 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdatum och tider för kommunstyrelsen och 
dess utskott enligt följande: 

Kommunstyrelsen Allmänna utskottet Barn- och ung- Individutskottet Omvårdnads- Tekniska 

domsutskottet utskottet utskottet 

Kl 13.1S Kl 08.30 Kll4.00 Kl 13.00 Kl 08.30 Kl 13.1S 

16 januari - - - - -

6 februari l februari 30 januari 30 januari 30 januari 29 januari 

6 mars 28 februari, kl 13.15 27 februari 27 februari 27 februari 26 februari 

lO april 4 april 3 april 3 april 3 april 2 april 

8 maj 3 maj 2 maj 2 maj 2 maj 30 april 

S juni 29 maj, kl. IS.OO 29 maj 29 maj 29 maj 28 maj 

l l september S september 4 september 4 september 4 september 3 september 

2 oktober 26 september, kl 13.15 2S september 2S september 2S september 24 september 

30 oktober 2S oktober 23 oktober 23 oktober 23 oktober 22 oktober 

4 december 28 november 27 november 27 november 27 november 26 november 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska inför kommande år besluta om sammanträdesdatum. Vid beaktandet av 
föreslagna datum har hänsyn tagits till kommunfullmäktiges föreslagna beslutsdatum, helgdagar 
samt i viss utsträckning fastställda sammanträdesdagar för vissa kommunalförbund samt andra 
organ där förtroendevalda har uppdrag. Vidare har hänsyn tagits till det flödet i den kommunala 
budgetprocessen. 

Om inte annat anges är klockslaget det som anges näst överst i kolumnerna. 

Vid kommunstyrelsens första möte kommer ledamöter i kommunstyrelsens utskott att utses för 
mandattiden 20 19-0 1-0 l - 2022-12-3 l. 

Juste randes signotur ~ 
/ / 

~ 

Utdragsbesryrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 134 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

Kanslichefens skrivelse 2018-10-24. 

Skickas till 
Kommunledningsgruppen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

16 (20) 

2018-257 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 135 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

17 (20) 

2017-166 

Revisionsrapport: Granskning av internkontroll avseende korthan
tering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till svar. 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna har uppdragit till PwC att granska kommunens internkontroll 
avseende korthantering som avgett en revisionsrapport från denna. De förtroendevalda reviso
rerna har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för avgivande av svar. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till svar. 

Beslutsunderlag 
Revisorernas skrivelse 20 18-06-29 samt PwC:s revisionsrapport juni 20 18. 
Ekonomichefens skrivelse 2018-08-30. 

Skicka till 
Revisionen 

Justerandes signatur Utdragsbeseyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

18 (20) 

2018-238 

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg 2019-01-0 l 
2020-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg 2019-0 l
O l - 2020-12-31 med bilaga l och bilaga 2. 

Sammanfattning 
Kommunerna i Skaraborg har beslutat att samverka om vuxenutbildning. Avtalet har reviderats 
vid ett flertal tillfållen vilket görs vartannat år. Den senaste revideringen gjordes i våras och avta
let kommer träda ikraft för en ny tvåårsperiod den l januari 2019. Nästa avtalsperiod är 2019-
0 1-0 1-2020-12-31. Till avtalet hör en kvalitetsbilaga med tillhörande nöjdhetsundersökning som 
hädanefter kommer redovisas lokalt hos respektive samordnare. En ytterligare bilaga är tillfogad 
avtalet och denna reglerar överenskommelsen mellan kommunerna avseende finansieringen. 
Samtliga avtal och bilagor löper parallellt med statsbidrag. Ansökan om stadsbidrag för yrkesin
riktad vuxenutbildning på gymnasial nivå görs gemensamt i Skaraborg. Enligt beslut i samver
kande kommuner förbinder sig respektive kommun att avsätta 25 % av sin del av stadsbidraget i 
en gemensam delregional pott kallad Yrkesbyrån. 

Beslutsunderlag 
Skaraborgs kommunalförbunds beslut 2018-09-14 samt förslag till samverkansavtal med bilagor. 
Barn- och utbildningschefens skrivelse 20 18-1 0-16. 

Skicka till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Rektor Vux 

Justerandes signatur Utdngsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 137 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

Stöd till anhöriga, revidering av riktlinjer 

Kommunstyrelsens beslut 

19 (20) 

2017-365 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna revideringar i Riktlinjer för stöd till anhöriga. 

Sammanfattning 
20 17 utarbetades en ny riktlinje som reglerar Stödet till anhöriga. Riktlinjen antogs av kommun
styrelsen 2017-11-29, § 138. Sedan dess har Arbete och Socialtjänst samt Vård och Omsorg ar
betat aktivt för att knyta närmare kontakter mellan verksamheterna. l samband med detta har 
det framkommit behov av att förtydliga riktlinjen ytterligare så att omfattar anhörigstöd inom 
hela Socialtjänstområdet, inklusive det anhörigstöd som ska erbjudas anhöriga till personer med 
psykisk funktionsnedsättning eller med missbruks- och beroendeproblematik. Anhöriga ska få 
tillgång till anhörigstöd oavsett vilken del av socialtjänstverksamheten man kommer i kontakt 
med. För att personalen ska kunna hänvisa den enskilde till olika stödinsatser krävs det kunskap 
om varandras områden. Arbete och Socialtjänst och Vård och Omsorg har ett gemensamt an
svar för att samverka i anhörigstödsfrågor. Detta framgår också tydligare av den nya, reviderade 
riktlinjen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetscheferna inom Arbete och socialtjänst samt Vård och omsorgs skrivelse 2018-10-08 
med förslag till revidering av riktlinjerna. 

Skicka till 
Arbete och socialtjänst 
Vård och omsorg 

Justerandes signatur Utdragsbeseyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 138 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-31 

20 (20) 

2018-36 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

2018-10-03 Yttranden eller remissvar av rutinmässig ka- Vård- och omsorgschef 
raktär i egen verksamhet 

20 18- l 0-04 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc. Chef gata/park 
2018-10-31 

20 18- l 0-04 - Erbjudande av plats/utbildning i förskola, famil- Barnomsorgshandläggare 
2018-10-31 jedaghem, fritidshem 

2018-10-04 Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 

1\ 
Justerandes signatur \ ~ 
T~-

Utdragsbestyrkande 


