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Kommunstyrelsen 
Plats och tid 

Beslutlinde 

Övriga deltagande 

Utses att justcn. 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl. 13.15 - 15.50 

Ledamöter 

Catrin Hulmarker (M), ordförande 

Ewa F Thorstenson (M) 

Christer Klang (M) 
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Lars Glad (M) 

Britt-Marie Sjöberg (C) 

Petter Jönsson (L) 
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Pierre Robert Rydem (S) 
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Marie Lindberg (S) 

Bodil Hedin (S) 

Nils Olof Appelblom (V) 

Anders Tl=lornblad (Mp) 

Hasse Nörgård (Sd) 

Sesidan 2 

Pierre Robert Ryden (S) 

Stadshuset 20 18-12-10 

Tjänstgörande ersättare 

Merja Wester (S) 

Lena Haagman (Mp) 

Sldan 

l (26) 

Paragrafer 139- 159 

Justerare Pierre Robert Ryden 

ANSLAG 

Protokollet är justerat. justeringen har tillkännagivits genom protokollets publicering på kommunens anslagstavla. 
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let Stadshuset, Hjo 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Kommunstyrelsen 

Övriga delagande 

Justerandes signatur 

Richard Bengtsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Per-Erik Sondeli (C) ej tjänstgörande ersättare 
Benkt-Eric Lindh (L), ej tjänstgörande ersättare 
Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 
Lennart Andersson, ekonomichef, § 141 
Lisbeth Göthberg, kommundirektör, ej § 146 samt del av § 141 
Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 

2 (26) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 139 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (26) 

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

,.~ . ., ... ,..... _ lY 
\ 't 

Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsen 

Ks § 140 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

Justerandes signatur ,.--...... ~~ 

vrL 
Utdragsbestyrkande 

4 (26) 



Kommunstyrelsen 

Ks § 141 

Föredragningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Hökensås Golfklubb: Ansökan om borgen för tillgänglighetsanspassning 
Ekonomichef Lennart Andersson 

Ekonomisk uppföljning oktober 20 18 
Ekonomichef Lennart Andersson 

Justerandes signatur U<drogsbestyrkonde 

5 (26) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

6 (26) 

2018-246 

Avsiktsförklaring om utvecklad samverkan Hjo, Tibro och Karls
borgs kommuner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

ställa sig bakom avsiktsförklaringen om att ytterligare utveckla de gemensamma samver
kansformerna inom Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner, 

ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen, samt 

tidigare avsiktsförklaring om samverkansformer inom Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner 
därmed upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner beslutade 20 l l om att ställa sig bakom en avsiktsförkla
ring om gemensamma samverkansformer inom de tekniska verksamheterna samt plan- och 
byggverksamheten. Med de tekniska verksamheterna avsågs V A, gata/park, drift och underhåll av 
fastigheter samt kostproduktion. 

Nu har ett förslag till en bredare avsiktsförklaring tagits fram, där det framgår att kommunerna 
är överens om att ytterligare utveckla de gemensamma samverkansformerna. 

Syftet med samverkan är att skapa bättre förutsättningar att klara det kommunala välfärdsupp
draget nu och i framtiden. Det innebär att kommunernas gemensamma kompetensbehov ska 
säkras och att verksamheter organiseras så att skalfördelar uppstår med möjligheter till bespa
ringar och effektiviseringar samtidigt som kvaliteten i välfärdsuppdraget bibehålls eller förbättras. 

Av förslaget till avsiktsförklaring framgår att utvecklingen av samverkan kräver kontinuerliga av
stämningar både mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörernas/kommunchefernas skrivelse 20 18-10-17. 
Förslag till avsiktsförklaring om utvecklad samverkan samt tidigare avsiktsförklaring. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Delårsrapport 20 18 

Kommunstyrelsens beslut 

7 (26) 

2018-250 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2018 för Mil
jösamverkan Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 20 18. 

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

Juster.andes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 144 

o 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Atgärder med anledning av budgetuppföljning 4, 20 18 

Kommunstyrelsens beslut 

8 (26) 

2018-108 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att fortsätta med de åtgärder som upp
drogs på kommunstyrelsesammanträdet den 3 oktober 20 18. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har, i samband med delårsbokslutet för perioden januari - oktober redovisat bud
getuppföljning nr 4. Denna budgetuppföljning mynnade ut i en prognos för helåret 2018 som ut
visar ett prognostiserat resultat om ca l O, l m n kr (föregående uppföljning 8,5 mnkr) att jämföra 
med budgeterat resultat om 12,0 mnkr. 

Det prognosticerade avvikelsen mot budget är hänförligt till samma områden som föregående 
budgetuppföljning men har minskat med ca 1,6 mnkr sedan förra uppföljningen. Vid det tillfället 
fick förvaltningen följande uppdrag: 

- att uppdra åt förvaltningen att inom Barn och utbildning fortsätta den process med anpass
ning av kostnaderna inom grundskolan som pågår 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 20 18-1 1-28. 
Budgetuppföljning nr 4-20 18. 

Skicka 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 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 145 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Upphävande av Mobiltelefonpolicy för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

9 (26) 

1997-280 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Mobiltelefonpolicy för Hjo 
kommun, antagen av kommunfullmäktige § l 13/97. 

Sammanfattning 
Den tekniska utvecklingen inom IT överlag går fort vilken aktuell policy om inte annat är ett be
vis på. Kommunens policy skrevs i en tid när mobil telefoni innebar såväl en hög investerings
kostnad som en stor utgift vid brukandet och det var därför av vikt att en noggrann prövning 
kring andra alternativ gjordes innan en mobil telefoni var ett alternativ. 

l nuläget är det situationen mer det motsatta, mobiltelefon är det som normalt erbjuds medar
betare och andra alternativ och lösningar medför snarare ökade kostnader i den mån de ens går 
att erbjuda. 

Då framåtskridandet inom !T-området kan antas fortsätta torde anledning saknas att uppdatera 
eller revidera mobiltelefonpolicyn. Istället bör denna upphävas. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2018-10-29. 
Mobiltelefonpolicy för Hjo kommun, antagen av Kf§ f 13/97. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(J 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 146 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

l o (26) 

2018-264 

Hökensås Golfklubb: Ansökan om borgen för tillgänglighetsana
passning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå borgensåtagande för Hökensås 
Golfklubb under förutsättning att: 

- Allmänna arvsfonden beviljar projektet och att projektet genomförs enligt plan. Borgensåta
gandet ska begränsas till det belopp som föreningen faktiskt lånar, dock maximalt 920 000 kr 
och lånet som borgen avser ska amorteras under maximalt 20 år. 

- Den stadgeändring angående disposition av vinstmedel som föreningen har aviserat genom
förs . 

- Föreningen betalar en årlig borgensavgift som för närvarande uppgår till 0,25 procent av bor
gensbeloppet. 

Yrkanden 

Catrin Hulmarker (M), Petter Jönsson (L), Pierre Robert Ryden (S), Lars Glad (M), Lena 
Haagman (Mp), Hasse Närgård (Sd) och Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar att kommunstyrel
sen ska föreslå kommunfullmäktige att ingå borgensåtagande för Hökensås Golfklubb under de 
förutsättningar som förvaltningen angivit. 

Britt-Marie Sjöberg (C) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kom
munfullmäktige att avslå ansökan om borgensåtagande för Hökensås Golfklubb. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om beviljande och ett yrkande om avslag och 
ställer förslagen mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att ingå borgensåtagande under de förutsättningar förvaltningen föreslagit. 

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 

JA: Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att ingå borgensåtagande för Hökensås 
Golfklubb under de förutsättningar som förvaltningen angivit. 

NEJ: Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå ansökan om borgensåtagande 
för Hökensås Golfklubb. 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 13 
NEJ: 2 

Jus te randes signatur Utdrags bestyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 146 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Il (26) 

2018-264 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ingå borgensåtagande 
för Hökensås Golfklubb under de förutsättningar som förvaltningen angivit. 

Följande röstar JA: 
Catrin Hulmarker (M), Ewa F Thorstenson (M), Christer Klang (M), Ann-Christine Fredriksson 
(M), Lars Glad (M), Petter Jönsson (L), Pierre Robert Ryden (S), Jörgen Fransson (S), Marie 
Lindberg (S), Bodil Hedin (S), Merja Wester (S), Lena Haagman (Mp) och Hasse Nörgård (Sd). 

Följande röstar NEJ: 
Britt-Marie Sjöberg (C) och Eva-Lott Gram (Kd). 

Reservation 

Eva-Lott Gram (Kd) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
"Kristdemokraterna i Hjo reserverar sig mot beslutet i p.9 181205 kommunstyrelsen i Hjo angå
ende att bevilja borgen för ansökan från Hökensås Golfklubb att tillgänglighetsanpassa lokaler. Vi 
bedömer att risken för borgen är för stor." 

Britt-Marie Sjöberg (C) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
"Vi i Centerpartiet reserverar oss mot beslutet i ärende 9 under kommunstyrelsen 20 18-12-05 
angående Hökensås Golfklubb. Ansökan om borgen för tillgänglighetsanpassning. 
Vi tycker det är en bra satsning med tillgänglighetsanpassningen men ser det som en som en stor 
risk för kommunen att ingå borgen. Då föreningen inte avser at satsa eget kapital utan kommer 
att låna hela beloppet och då kräver banken kommunens borgen." 

Sammanfattning 

Hökensås Golfklubb ekonomisk förening har inkommit med en ansökan om kommunal borgen 
om maximalt 920 000 kronor. Beloppet ska användas som delfinansiering (25 procent) av ett 
projekt med avsikt att förbättra tillgängligheten på golfanläggningen. Den totala utgiften är beräk
nad till 3 687 500 kronor och huvuddelen (75 procent, eller 2 767 500 kronor) av finansieringen 
är tänkt att ske genom bidrag från Allmänna arvsfonden. 

l förvaltningens beredning av ärendet har kommundirektör Lisbeth Göthberg inte medverkat. 
Förvaltningen anser att de kriterier och krav som är rimliga att ställa för att bevilja borgen är 
uppfyllda. Då beslutet är ett rent politiskt ställningstagande lämnar förvaltningen dock inte något 
förslag till beslut. l det fall kommunfullmäktige bifaller ansökan bör detta dock ske under förut
sättning att: 

- Allmänna arvsfonden beviljar projektet och att projektet genomförs enligt plan. Borgensåta
gandet ska begränsas till det belopp som föreningen faktiskt lånar, dock maximalt 920 000 kr 
och lånet som borgen avser ska amorteras under maximalt 20 år. 

- Den stadgeändring angående disposition av vinstmedel som föreningen har aviserat genom
förs. 

- Föreningen betalar en årlig borgensavgift som för närvarande uppgår till 0,25 procent av bor
gensbeloppet. 

Juste randes signatur Utdragsbestyrkonde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 146 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Ekonomichefens skrivelse 2018-11-29. 
Hökensås Golfklubbs ansökan. 

Justenndes signatur Utdragsbestyrkande 

12 (26) 

2018-264 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 147 

Partistöd 20 19 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

partistöd för 20 19 ska utbetalas till: 

Moderaterna: 91 391 kr 

Socialdemokraterna 69 227 kr 

Sverigedemokraterna: 16 271 kr 

Centerpartiet: 32 287 kr 

Kristdemokraterna: 24 899 kr 

Liberalerna: 24 899 kr 

Vänsterpartiet: 24 899 kr, samt 

13 (26) 

2014-68 

utbetalt partistöd för 20 19 ska återkrävas för den händelse att ett parti inte uppfyller kra

ven för partistöd enligt § 3 Regler om partistöd i Hjo kommun. 

Yrkande 
Hasse Nörgård (Sd) anför ändringsyrkande att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
att besluta att Sverigedemokraterna ska erhålla 47 063 kr i partistöd för 2019 genom att någon 
avräkning av utbetalt stöd för år 20 17 inte ska ske. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det flnns förvaltningens förslag till beslut och ett ändringyrkande till 
förvaltningens förslag. Ordföranden ställer dem under proposition och flnner att kommunstyrel
sen beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 27 februari 20 14 regler om utbetalning av partistöd till partier re
presenterad i Hjo kommunfullmäktige. Stödet är uppdelat i ett grundstöd och ett mandatstöd. 

Grundstödet uppgår för 20 19 till l O 123 kr till varje parti. För 20 19 är mandatstödet 7 388 kr 
per mandat i fullmäktige. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n dc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 147 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

14 (26) 

2014-68 

Fastställda mandat och ledamöter i kommunfullmäktige för innevarande mandatperiod per dags 
dato medför att partierna har rätt till följande partistöd för 20 19: 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd T otalt stöd 

Moderaterna Il 10 123 81 268 91 391 
Socialdemokraterna 8 10 123 59 104 69 227 
Sverigedemokraterna 5 10 123 36 940 47 063 
Centerpartiet 3 10 123 22 164 32 287 
Kristdemokraterna 2 10 123 14 776 24 899 
Liberalerna 2 10 123 14 776 24 899 
Vänsterpartiet 2 10 123 14 776 24 899 

Summa: 33 70 861 243 804 314 665 

Möjlighet finns att i efterhand återkräva redan utbetalt partistöd ifall parti inte inkommit senast 
sex månader efter utgången av redovisningsperiodens utgång med rapport kring vad stödet an
vänds till. För att undvika detta ska således de partier som erhåller partistöd för 20 19 senast 30 
juni 2020 lämnat en skriftlig redovisning tillsammans med en granskningsrapport som visar att 
partistödet används för ändamål som är ägnade att stärka deras ställning i den kommunala de
mokratin. 

Sverigedemokraterna har inte inkommit med skriftlig redovisning för utbetalt partistöd för 20 17. 
Enligt § 2 i reglerna om partistöd l Hjo kommun ska detta ha gjorts senast halvårsskiftet 2018 för 
att partistöd ska utgå och annars ska stödet återkrävas. Detta framgår även i kommunfullmäkti
ges beslut om utbetalning av partistöd 20 17; KF§ 4/2017. 

Sverigedemokraterna erhöll totalt 30 792 kr i partistöd 2017. För 2019 är de berättigade till 47 
063 kr. Då ersättningen för 20 17 ska återkrävas är de berättigade till mellanskillnaden, det vill 
säga 16271 kr. 

Beslutsunderlag 

Kanslichefens skrivelse 20 18-1 1-15. 

Justenndes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Planuppdrag: Ändring av detaljplan för Eldaren l 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

15 (26) 

2018-259 

ge plan- och byggenheten i uppdrag att ändra detaljplanen för fastigheten Eldaren l, 

beslut om antagande av planen kan fattas av byggnadsnämnden, samt 

en planavgift enligt gällande taxa tas ut i samband med att bygglov meddelas. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden beslutade § 86/18 att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge plan- och bygg
enheten i uppdrag att ändra detaljplanen för fastigheten Eldaren l. Syftet med ändringen är att 
utöka byggrätten så att ett mer ändamålsenligt boende kan åstadkommas och på så sätt kan 
byggnadsnämnden tillmötesgå ett mycket angeläget behov. Byggnadsnämnden föreslår att beslut 
om antagande tas av byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden föreslår att en planavgift enligt gäl
lande taxa tas ut i samband med att bygglov meddelas. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 20 18-11-13. 
Byggnadsnämndens beslut 2018-10-02, § 86. 

Skickatill 
Byggnadsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Plan uppdrag: Ändring av detaljplan för Vega l O 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

ge plan- och byggenheten i uppdrag att ändra detaljplanen för kvarteret Vega l O, 

beslut om antagande av planen kan fattas av byggnadsnämnden, samt 

en planavgift enligt gällande taxa tas ut i samband med att bygglov meddelas. 

Sammanfattning 

16 (26) 

2018-260 

Byggnadsnämnden beslutade § 87/18 att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge plan- och bygg
enheten i uppdrag att ändra detaljplanen för kvarteret Vega l O i Hjo stad. Syftet med ändringen 
är dels att utöka byggrätten så att man möjliggör uppförandet av inglasade uterum och dels att 
säkerställa områdets enhetlighet genom att införa vissa skyddsbestämmelser alternativt varsam
hetsbestämmelser i planen. Planen är tänkt att genomföras med standardförfarande. Byggnads
nämnden föreslår att beslut om antagande tas av byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden föreslår 
att planavgifter enligt gällande taxa tas ut i samband med att bygglov meddelas. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2018-1 1-13. 
Byggnadsnämndens beslut 20 18-1 0-02, § 87. 

Skicka till 
Byggnadsnämnden 

justerandes signatur Utdngsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 150 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

17 (26) 

2012-451 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 36 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning 
över de motioner som inte är fårdigberedda. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 20 18-1 1-14. 

Juste ra ndes signatur Utdragsbes tyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

18 (26) 

2014-225 

Tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL och PBF för förtroen
devalda i Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL och PBF för förtroen
devalda i Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade anta OPF-KL och PBF 20 14-09-25 p g a att det kom nya pensions
regler som gäller för de förtroendevalda som nytiiiträdde politiska uppdrag den l januari 2015 i 
och med valet 2014. Kommunfullmäktige beslutade också 2018-02-22 att utse kommunstyrel
sens allmänna utskott till pensionsmyndighet. Nu är mandatperioden snart slut och det är första 
gången som dessa regler ska användas och därför behövs det tillämpningsanvisningar. Anvisning
arna utgår från respektive paragrafs lydelse i OPF-KL och ska läsas tillsammans med dessa. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2018-1 1-14. 
Förslag till tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL och PBF för förtroendevalda i Hjo kommun. 

Skickas till 
Personalenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Lönepolicy för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

19 (26) 

2018-265 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Lönepolicy för Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Ett av kommunens betydelsefulla styrmedel för att nå de politiska målen är dess lönepolicy. Den 
är ett verktyg avsedd att öka förutsättningarna för verksamheten att nå uppsatta mål. Lönepoli
cyn formas av de värderingar som finns hos kommunledning, chefer och anställda och den måste 
vara flexibel och fortlöpande justeras efter ändrade förutsättningar. Lönepolicyn är en del av Hjo 
kommuns personalpolicy. Lönepolicyn omfattar samtliga anställda i Hjo kommun. Hjo kommun 
arbetar med en målsättningsmodell som utgår från kommunens vision, Tillsammans skapar vi 
framtidens Hjo och visionens sex utvecklingsområden. För att skapa aktiviteter inom dessa om
råden sätter politiken årligen ett antal mål , för vilka tjänstemannaorganisationen ska ange arbets
förloppet under kommande år för att uppfylla dessa mål. De politiska målen ska brytas ned från 
en övergripande nivå till en nivå som är hanterlig, begriplig och som går att uppfyllas av kommu
nens medarbetare och det är mot dessa mål som arbetsgivaren i lönerevisionen ska avgöra i vil
ken mån medarbetaren bidragit till att stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 
produktivitet och kvalitet. Samverkat på CSG 2018-09-03. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2018-11-14. 
Förslag till lönepolicy för Hjo kommun. 

Justerandes s:ignatur Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsen 

Ks § 153 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

20 (26) 

2018-314 

Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap (IOP) mel
lan Hjo kommun och Kvinnohuset Tranan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Hjo kommun ingår överenskommelse om Ideburet offentligt 
partnerskap med Kvinnohuset Tranan. 

Yrkande 

Pierre Robert Ryden (S), Ann-Christine Fredriksson (M), Eva-Lot Gram (Kd) och Petter Jönsson 
(L) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kvinnohuset Tranan bedriver skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn som utsatts eller 
riskerar att utsättas för våld. Kvinnohuset Tranan tar främst emot kvinnor från de kommuner 
som verksamheten tecknat IOP med, men även från övriga kommuner i Sverige i mån av plats. 

Kvinnohuset Tranan erbjuder öppen samtalsmottagning till våldsutsatta och anhöriga och bedrivs 
utan biståndsbedömning via socialtjänst. Samtalen är kostnadsfria och det finns möjlighet att vara 
anonym. Bortsett från de insatser som utförs enligt SoL bedrivs verksamheten delvis på ideell 
basis. Volontärer knutna till verksamheten bedriver ett betydelsefullt arbete som utgör ett vik
tigt komplement till kommunens egen verksamhet genom exempelvis telefonjour, mentorskap 
efter utflytt, gruppverksamheter och aktiviteter som tillsammans bidrar till hållbarhet och lång
siktighet i övriga insatser som verksamheten utför. Kvinnohuset Tranan erhåller ett fast verk
samhetsbidrag per kalenderår. Bidraget är 5 kr per invånare, per sista december året före verk
samhetsåret. Vid placering av kvinna- och/eller barn faktureras hemkommunen en dygnskostnad 
per person. Kommuner som omfattas av IOP har förtur och erhåller rabatterad dygnskostnad 
mot övriga placerande kommuner. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschef Arbete och socialtjänsts skrivelse 2018-1 1-19. 
Kvinnohuset Tranans förslag till överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap (IOP) med 
bilaga. 

Skickas till 
Kvinnohuset Tranan 
Arbete och socialtjänst 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 154 

o 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

21 (26) 

2018-200 

Aterrapportering kring uppdraget att utreda trafiksituationen 
centrala Hjo kvälls- och nattetid 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

godkänna återrapporteringen, samt 

ge förvaltningen i uppdrag att senast i februari 20 19 återkomma med förslag till beslut avse
ende ett eventuellt förbud mot motortrafik i delar av Hjo stad sena kvällar och nattetid, 
samt ett förslag till beslut om utökat förtäringsförbud. 

Sammanfattning 
Sedan några år tillbaka har ett stort antal boende i centrala Hjo och besökare reagerat på stö
rande nattrafik, nattliv, höga hastigheter och hög ljudnivå från ljudanläggningar i bilar. De platser 
som omfattas av synpunkterna är Stora Torget, Hamnbacken, Strömparterren och Bangatan. 

Med anledning av detta gav kommunstyrelsen i september 2018 förvaltningen i uppdrag att göra 
en översyn av de inkomna synpunkterna och om behov föreligger återkomma med förslag rö
rande trafiksituationen kvälls- och nattetid. 

Under hösten 20 18 har en arbetsgrupp i förvaltningen gjort en översyn av de inkomna syn
punkterna i syfte att förslå möjliga lösningar. Förvaltningen rekommenderar att det fortsatta ar
betet inriktas mot att införa förbud mot motortrafik i delar av centrala Hjo sena kvällar och nät
ter. l kombination med detta bör det område vid Kulturkvarteret och Samskaleparken som om
fattas av förtäringsförbud utökas och omfatta även Stora Torget, Hamngatan, Strömparterren 
Bangatan och hamnområdet- undantaget T-bryggan, Norra och Södra pirarna. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelser 20 18-1 1-07 och 20 18-1 1-12. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Revidering av avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn 

Kommunstyrelsens beslut 

22 (26) 

2015-226 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderade avgifter för båt
platser och gästhamnsavgift för Hjo kommuns småbåtshamn, att gälla fr o m 20 19-0 1-0 l. 

Yrkande 
Lars Glad (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Avgifterna för Hjo kommuns småbåtshamn höjdes inför båtsäsongen 20 17. Förvaltningen har 
gjort en jämförelse av denna avgift med andra småbåtshamnar i Vättern och resultatet visar att 
Hjo kommuns avgifter ligger relativt lågt. Mot bakgrund av att såväl hamnen som gästhamnsser
vicen genomgått en omfattande renovering och är en av Vätterns mer attraktiva hamnar föreslås 
en höjning av avgifterna för Hjo kommuns småbåtshamn inför båtsäsongen 2019. l detta förslag 
till reviderade avgifter föreslås oförändrade avgifter för vinteruppställningsplats samt för använd
ningen av isättningsrampen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 20 18-1 1-07. 
Förslag till revidering av avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsen 

Ks § 156 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Äskelids vägförening: Ansökan om särskilt driftsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 

23 (26) 

2015-269 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Äskelids vägförenings ansökan om särskilt driftsbidrag för 
underhåll och investering av enskild väg. 

Sammanfattning 
Äskelids vägförening har inkommit med ansökan om särskilt driftsbidrag för underhåll och inve
stering av enskild väg till Hjo kommun. Vägföreningen är nyintagen hos Trafikverket och har be
viljats 139 388 kr i särskilt driftsbidrag för upprustning. Den beräknade totalkostnaden för upp
rustningen uppgår till 199 125 kr. Ansökan till Hjo kommun avser delfinansiering av mellanskill
naden. 

Hjo kommun har ingen politiskt beslutad riktlinje avseende särskilda driftsbidrag för underhåll 
och investeringar av enskilda vägar. l nuläget finns beslut om två typer av bidrag till enskilda 
vägar: 

l. Årligt driftsbidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter som är berättigade till årligt 
driftsbidrag från Trafikverket. Hjo kommuns bidrag är grundat på Trafikverkets beslut upp
går till 20% av Trafikverkets godkända kostnad för årligt underhåll. Dessa bidrag utbetalas 
utan att de enskilda väghållarna ansöker och baseras på underlag från Trafikverket där de 
årligen redovisar sina utbetalda bidrag. Hjo kommuns årliga kostnad för dessa bidrag uppgår 
till cirka 420 tkr. 

2. Kommunalt driftbidrag för underhåll av enskilda utfartsvägar som inte är berättigade till 
statsbidrag från Trafikverket. Bidraget uppgår till l ,90 kr per meter väg för den del som 
överstiger 200 meter. Bidrag utbetalas för max800meter väg. Årlig kostnad för dessa bi
drag uppgår till cirka 45 tkr. 

Äskelids vägförening kommer att, som nyintagen vägförening hos Trafikverket, få ett årligt drifts
bidrag enligt punkten l ovan. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att Äskelids vägföre
nings ansökan avslås. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 20 18-1 1-07. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Äskelids vägförening c/o Petrus Lannemyr 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 157 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Uppföljning av satsningen på Kulturkvarteret 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera verksamheten på Kulturkvarteret, samt 

24 (26) 

2018-313 

ge förvaltningen i uppdrag att utreda former och förutsättningar för den framtida verksam
heten i Kulturkvarteret. 

Sammanfattning 
l och med invigningen av det nyrenoverade Medborgarhuset Park hösten 2017 stod hela Kultur
kvarteret klart. Det har gått ett år och det finns anledning att göra en utvärdering av verksam
heten samt identifiera både nuvarande och framtida behov för Kulturkvarterets fortsatta utveckl
ing. 

Utredningen bör belysa följande frågor: 
- Hur ser verksamheten i Kulturkvarteret ut idag? 
- Hur har satsningen på Kulturkvarteret kommit Hjoborna till del? 
- Vilka behov går att identifiera för Kulturkvarterets fortsatta utveckling? 
- Vilka framtida behov kan tillkomma? 
- Hur kan vi ersätta Estrid Ericson-utställningen den dagen den försvinner? 
- Vilken ambitionsnivå bör och kan vi ha med Kulturkvarteret? 

Beslutsunderlag 
T f kultur-, turism- och fritidschefens skrivelse 2018-1 1-23. 

Skickas till 
Kultur- turism och fritid 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 158 

Anmälningsärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

25 (26) 

Länsstyrelsen Västra Götaland: Kommuntal för mottagande av nyanlända 20 19 (20 18-153). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 159 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-05 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

20 18- l 1-0 l - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2018-12-04 

2018-11-05 94 beslut oktober 20 18 Resurs/bistånd 

2018-12-05 78 beslut oktober 20 18 Resurs/bistånd 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

26 (26) 

2018-36 


