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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-06 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltogande 

Justerandes signatur 

Siba Nasser (M), ej tjänstgörande ersättare 

Anette Klang (M) ej tjänstgörande ersättare 

Benkt-Eric Lindh (L), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 

Lars-Göran Svensson (S) , ej tjänstgörande ersättare 

Fowziya Abdelmoniem Abbas (S), ej tjänstgörande ersättare 

Malin Eriksson (V), ej tjänstgörande ersättare 

Thomas Karlsson (Sd), ej tjänstgörande ersättare 

Ola Johansson, säkerhetsskyddschef, § 23 

Charlotte Paulsson, stadsarkitekt, § 23 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 23 

Maria Berg, verksamhetsutvecklare, § 23 

Lisbeth Göthberg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdr.~gs bestyrlande 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-06 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 13) 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

&__ .. 



Kommunstyrelsen 

Ks § 22 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-06 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

Justerandes signatur Utdrogsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 23 

Föredragningar 

Information totalförsvaret 
Säkerhetschef Ola Johansson 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-06 

Information samverkan samhällsbyggnadskollegiet Skaraborg 
Stadsarkitekt Charlotte Paulsson 

Information Knäpplan Västra exploatering 
Ekonomichef Lennart Andersson och verksamhetsutvecklare Maria Berg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-06 

6 (13) 

2018-156 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 20 18 - slutredovisning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av genomförda internkon
troller enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 20 18. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört momenten i kommunstyrelsens internkontrollplan 
för 2018. 

Det övergripande syftet med intern kontroll är att säkerställa att målen uppfylls, att förvaltningen 
är effektiv, att redovisningen är tillförlitlig och att kommunens tillgångar skyddas mot förlust 
samt att bidra till att beslut vilar på korrekt underlag. Internkontrollen kan bidra till att allvarliga 
fel upptäcks på ett tidigt stadium och kan elimineras. 

Varje enskild internkontroll som utförts under året finns redovisad i sin helhet i separata rappor
ter. Förvaltningen har även gjort en sammanställning av rapporterna och de brister som förvalt
ningen påträffat i sina kontroller som föranleder någon typ av åtgärd under 20 19. 

Inte vid någon internkontroll har det uppdagats att brukarna, kommuninvånarna, personalen el
ler kommunens ekonomi idag är utsatta för någon allvarlig risk som omedelbart måste åtgärdas. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 20 19-0 1-07, kontrollrapporter l - l O samt internkontrollplan 
20 18-05-22 för 20 18. 

Skickas till 
Kvalitets- och hållbarhetsstrateg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-06 
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2018-323 

Svar på revisionsrapport: Granskning av direktupphandlingspro
cessen i Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till svar. 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna har uppdragit till PwC att granska kommunens direktupphand
lingsprocess. PwC har sammanfattat sin granskning i en rapport där följande bedömning och re
kommendationer ges: 

"Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsens styrning av direktupphandling 
delvis är ändamålsenlig men också uppvisar klara brister. På grund därav bör kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt förbättras". 

Rekommendationer: 

Fortsätta arbetet med att se över riktlinjerna och att nya riktlinjer beslutas omgående. Po
licy och upphandlingsrutinen bör också ses över för att vara uppdaterad och följa kommu
nens linje. Revisorerna rekommenderar också att verksamheten får adekvat utbildning på 
området. 

- Skapa ett samarbete och en samordning för hela kommunen kring direktupphandlingar. Re
visorerna rekommenderar också att kommunstyrelsen ser över beställarrätten och utser 
behöriga beställare som besitter nödvändig kompetens för sitt uppdrag. 

- säkerställa dokumentationsplikten i kommunen där alla berörda har kännedom om vad den 
innebär och hur den ska genomföras. 

Införa systematisk uppföljning av direktupphandlingar och att implementera rutiner och ar
betssätt för uppföljning och systematisk egenkontrolL Såsom exempelvis regelbundna (må
natliga/kvartalsvisa) uppföljningar avseende avtalstrohet och stickprov gällande pris, kvalitet 
och beställd vara. 

De förtroendevalda revisorerna har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för avgivande av 
svar. 

Förvaltningens forslag till svar 
Under 20 18 har ekonomienheten påbörjat en egen översyn av inköpsprocessen där även över
syn av rutiner vid direktupphandling ingår. Det är förvaltningens bedömning och målsättning att 
samtliga ovanstående rekommendationer kommer att beaktas vid införandet av nya rutiner un
der2019. 

Justcr.tndcs signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 25 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-06 

Revisorernas skrivelse 20 18-1 1-26 samt PwC:s revisionsrapport november 20 18. 
Ekonomichefens skrivelse 20 19-0 1-02. 

Skickas till 
Revisorerna 
Ekonomienheten 
Kommundirektören 

Justerandes signatur 

'L c 
Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-06 

Maxtaxa inom barnomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 

9 (13) 

2019-5 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa de nya avgiftsnivåerna för 
maxtaxa inom förskola och fritidshem samt att i enlighet med de nya avgiftsnivåerna revidera 
kommunens riktlinjer och avgifter för förskola och fritidshem. De nya avgiftsnivåerna tillämpas 
från och med l mars 2019. 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
De nya avgiftsnivåerna gäller för perioden l januari 2019 till den 31 december 2019. Inkomstta
ket höjs från 46 080 kr till 47 490 kr per månad. Ändringen innebär att kommunens avgiftsintäk
ter kommer att öka och därför minskas också stadsbidraget i motsvarande omfattning. 

Beslutsunderlag 
skolchefens skrivelse 20 19-0 1-23. 
skolverkets skrivelse 2018-11-29. 

Skickas till 
Barnomsorgshandläggare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-06 

Avgiftstaxa för Vård och omsorg: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

l o ( 13) 

2017-366 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra följande revidering i Avgiftstaxa 
för Vård och omsorg: 

Ändringar i taxan är markerade med kursiv text. Struken text markeras med överstrykning: 

4.4.2 Justering av minimibelopp 
Minimibeloppet för personer i särskilt boende justeras eftersom vissa poster ingår i boendet. 
Följande dras av från minimibeloppet i Särskilt boende: 

185 kr/år för möbler ( 15 kr/mån). 
200 kr/mån TV-licens, uppräknas årligen enligt Radiotjänst. 
Hushållsel om den ingår i hyran. 

Om den enskilde har merkostnader för mat som överstiger Konsumentverkets beräknade livs
medelskostnad så görs en justering av minimibeloppet med mellanskillnaden. 

Minimibeloppet höjs med mellanskillnaden mellan den matkostnad som ingår i minimibeloppet 
och den faktiska matkostnaden. 2018 höjs minimibeloppet med 2 679 kr för personer i särskilt 
boende, så att det totala minimibeloppet för personer över 65 år i särskilt boende blir~ 
7 800 kr. 

Sammanfattning 
Riksdagen har beslutat att radio- och TV-avgiften ska avskaffas och ersättas med en individuell 
public service-avgift som ska betalas av alla över 18 år som har en beskattningsbar förvärvsin
komst. Även a-kassa, pension och sjukersättning är beskattningsbar förvärvsinkomst och perso
ner med denna typ av inkomst kommer därför att betala en avgift. Det gäller även personer som 
bor på särskilda boenden. Avgiften kommer att vara l procent av den beskattningsbara inkoms
ten upp till ett tak. Taket kommer vid införandet att vara drygt l 300 kronor per person och år. 
Den nya avgiften infördes l januari 2019. 

För att inte den enskilde ska missgynnas ekonomiskt korrigeras Vård och omsorgs avgiftstaxa 
från och med 20 19-0 1-0 l för att ta hänsyn till att alla numera betalar en individuell public ser
viceavgift. Vård- och omsorgstaxan korrigeras genom att höja minimibeloppet för personer i sär
skilt boende till 7 800 kr vilket resulterar i ett sänkt avgiftsutrymme för den enskilde, så att den 
enskilde inte ska behöva betala dubbelt för TV-avgiften. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgschefens skrivelse 218-12-17. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-06 

Il ( 13) 

2019-44 

Uppdrag att se över behovet av boende för att möta framtidens 
behov hos äldre och funktionsvarierade 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltning i uppdrag att se över de framtida behoven av bo
ende för äldre och funktionsvarierade. Finns förslag på åtgärder eller insatser redovisas dessa i 
utredningen. 

Sammanfattning 
Under de kommande åren ökar antalet äldre markant i kommunerna. Då åldersgruppen 65+ 
kommer att växa netto under flera år behöver Hjo kommun se över framtidsbehovet av bostä
der för att säkra tillgången till tillgängliga och trygga bostäder för äldre. Vidare behöver Hjo 
kommun se över behoven av boenden inom Funktionshinderområdet. 

Utredningen kan utgöra ett komplement till Bostadsförsörjningsprogrammet och ge en bild av 
hur behoven för de nämnda grupperna kan ser ut framöver. Med anledning av detta ger kom
munstyrelsen förvaltningen i uppdrag att se över hur de framtida behoven ser ut gällande boende 
för äldre och funktionsvarierade. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgschefens skrivelse 20 19-0 1-23. 

Skickas till 
Vård och omsorg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 29 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-06 

Guldfiskarna, Fågelås skola: Insändare som skolarbete- Ishall samt svar från Catrin 
Hu l marker (M) (20 19-7). 

Hammarnskolans 3:a: Förslag till ett aktivitetshus. 

12 ( 13) 

Vänersborgs tingsrätt: Mark- och miljödomstolens dom 20 19-0 1-08 där man avslår överkla
gandet av kommunfullmäktiges beslut § 21/18 om att anta detaljplan för del av Korsberga l: l 
(2008-19). 

Polisen/Hjo kommun: Medborgarlöfte i Hjo 20 19 (20 19-42). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 30 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-06 
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2019-9 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

20 18-12-05 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2019-02-06 

2019-01-14 Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Vård- och omsorgschef 

2019-01-28 Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Vård- och omsorgschef 

2019-01-30 Bidrag till vägsamfälligheter och vägföreningar Chef gata/park 
enligt fastställda regler 

2019-02-04 Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Barn- och utbildningschef 

2019-02-04 141 beslut januari 2019 Resurs/bistånd 

2019-02-05 281 beslut maj 20 18 Arbete och socialtjänst 

2019-02-05 291 beslut juni 20 18 Arbete och socialtjänst 

2019-02-05 263 beslut juli 20 18 Arbete och socialtjänst 

2019-02-05 282 beslut augusti 20 18 Arbete och socialtjänst 

2019-02-05 258 beslut september 20 18 Arbete och socialtjänst 

2019-02-05 272 beslut oktober 20 18 Arbete och socialtjänst 

2019-02-05 274 beslut november 20 18 Arbete och socialtjänst 

2019-02-05 247 beslut december 2018 Arbete och socialtjänst 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


