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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande 

Justerandes signatur 

Richard Bengtsson (M), ej tjänstgörande ersättare 

Anette Klang (M) ej tjänstgörande ersättare 

Linnea Hultmark (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 46-49 
Per-Erik Sondell (C), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 

Lars-Göran Svensson (S), ej tjänstgörande ersättare, §§ 46-49 

Annika Heim, Arbetsmiljöverket, § 48 

Bengt Fridell, Arbetsmiljöverket, § 48 

Eva Ulfenborg, socialchef, § 48 

Åke Malmeling, f d utvecklingschef, § 48 
Annika Hedberg, personalchef, § 48 
Lennart Andersson, ekonomichef, § 48 
Håkan Karlsson, VD för de kommunala bolagen, § 48 
Lisbeth Göthberg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 

2 (30) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (30) 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Jörgen Fransson (S) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 

IL 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 47 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

/ 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 

4 (30) 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

Kommunstyrelsen 

Ks § 48 

Fö red ragn i ngar 

Ett hållbart arbetsliv, systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer 
Arbetsmiljöinspektörerna Annika Heim och Bengt Fride/I, Arbetsmiljöverket 

Kvalitetsberättelser 2018 Vård och omsorg samt Arbete och socialtjänst 
Socialchef Eva U/fenborg 

Kvalitetsberättelse 2018 Barn och utbildning 
F d utvecklingschef Ake Malmeling 

Det framtida jämställdhetsarbetet - aktiva åtgärder 
Personalchef Annika Hedberg 

- Årsredovisning 2018 för Hjo kommun 
- Ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till 2019 
- Ekonomisk uppföljning januari - mars 2019 
Ekonomichef Lennart Andersson samt Håkan Karlsson, VD for de kommunala bolagen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

5 (30) 



Kommunstyrelsen 

Ks § 49 

Sekretessärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

Ärendet är sekretessbelagt enligt 26 kap I § Offentlighets- och sekretess/agen 

V Jj7 , .. - ....... ., - C Utdrags bestyrkande 

6 (30) 

2019-11 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

Revidering av riktlinjer för Lex Sarah 

Kommunstyrelsens beslut 

7 (30) 

2015-166 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till re
videring av riktlinjer för Lex Sarah. 

Sammanfattning 
Med anledning av den omorganisation som skett inom Arbete och socialtjänst finns behov av en 
uppdatering av riktlinjerna för Lex Sarah med avseende på benämningen av verksamheten. 

Riktlinjerna för Lex Sarah har reviderats med följande förändringar: 

Korrekt benämning på verksamheterna, IFO ersätts av Arbetet och Socialtjänst. 

Korrekt titel på Verksamhetschefen: Vård- och omsorgschef och IFO-chef ersätts med Social
chef. 

Sedan Riktlinjerna upprättades 2015 har nu både Arbete och Socialtjänst samt Vård och Omsorg 
övergått från att rapportera Lex Sarah på blankett till att göra det i vårt verksamhetssystem DF 
Respons. Detta görs via en länk på Intranätet Eira. 

Vidare har texten reviderats för att tydligare återspegla vad som åligger den som upptäcker ett 
eventuellt missförhållande och rapporterar detta - och särskilt detta från vad som sedan tar vid 
hos den som utreder Lex Sarah. 

Beslutsunderlag 
Förslag till revideringar av riktlinjer. 
Socialchefens skrivelse 2019-03-18. 

Justerandes signatur Ucdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

8 (30) 

2019-100 

Gemensam finansiering av nationell kunskapsstyrning i socialtjäns
ten för fyra år (2020-2023) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till gemensam finansiering, till SKL, av nationell kun
skapsstyrning i socialtjänsten för fyra år (2020-2023). 

Sammanfattning 
Det råder en bred enighet om vikten en kunskapsbaserad socialtjänst. För att nå detta behövs en 
kontinuerlig utveckling. Kommunerna, SKL och staten har därför under lång tid samverkat för 
kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Till stora delar har det arbetet finansierats inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och SKL. Finansieringen har hittills varit av kortsiktig karak
tär. Medlen som förut var riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella 
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska användas. 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den 14 decem
ber 2018: 

att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för 
att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar 
m.m.) och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 
1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023). 

att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. Med
lemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna får en 
rabatt på I O procent. 

att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där kommunerna så väl 
som staten bidrar långsiktigt. 

att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela SKL sitt 
ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019. 

Besluts underlag 
SKL:s rekommendation 2018-12-14 till kommunerna. 
Socialchefens skrivelse 219-03-22. 

Skickas till 
Vård och omsorg 

Justen.ndes signatur Utdragsbestyrkande 



'HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

Kvalitetsberättelse för Vård och omsorg 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna 2018 års kvalitetsberättelse för Vård och omsorg. 

Sammanfattning 

9 (30) 

2019-86 

2012 antog kommunstyrelsen ett ledningssystem för kvalitet inom Vård och omsorg och Individ
och familjeomsorg. Utifrån detta ska verksamheten arbeta systematiskt med kvaliteten i verk
samheten, dokumentera arbetet samt redovisa arbetet årligen till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsberättelse för Vård och omsorg 2018. 
Socialchefens skrivelse 2019-03-18. 

Skickas till 
Vård och omsorg 

' " 111· Jusce randes signatur ~ Utdragsbestyrk.inde 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

VA-plan för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

I 0 (30) 

2019-68 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till VA-plan för Hjo kom
mun. 

Yrkande 
Lars Glad (M) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Förvaltningen påbörjade 2016 arbetet med att ta fram en VA-plan för Hjo kommun. VA-planen 
hanterar vatten och avloppsfrågor inom och utom det kommunala verksamhetsområdet, liksom 
strategiska vägval och prioriteringsgrunder. VA-planarbetet har genomförts av en förvaltningsö
vergripande projektgrupp där även Miljösamverkan Östra Skaraborgs vattensamordnare, ordfö
rande för kommunstyrelsens tekniska utskott, ordförande byggnadsnämnd och kommunstyrel
sens I :e vice ordförande deltagit. Konsulthjälp från Sweco Environment Göteborg, Vattenresurser 
har anlitats som stöd i arbetet. 

Det strategiska VA-planeringsarbetet är ett bidrag till kommunens arbete för att Sverige ska nå 
de nationella miljömålen samt uppsatta miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 
Ambitionen är att planera för hur VA-utbyggnaden ska utföras för att bibehålla en god vattensta
tus, samt var utbyggnad av allmän VA-försörjning får mest positiv effekt för miljön och/eller 
människors hälsa. Det övergripande syftet med VA-planeringen är att uppnå en långsiktigt hållbar 
VA-försörjning för alla i kommunen, utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. 

Något formellt samråd kring VA-planet har inte varit nödvändigt men förslaget till VA-plan har 
skickats på remiss för synpunkter och frågor till MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg), Vät
ternvårdsförbundet, Vätternvårdsförbundet, Tidans vattenförbund, Hjoåns fiskevårds
områdesförening och Mullsjöns fiskevårdsområdesförening. Synpunkter har inkommit från MÖS, 
Vätternvårdsförbundet och Tidans vattenförbund. Förvaltningen har beaktat dessa och arbetat in 
flertalet i det förslag till VA-plan som nu föreligger. 

Va-planen består av tre delar; VA-översikt, VA-strategi och slutligen VA-plan . 

VA-översikten är en nulägesbeskrivning för all VA-försörjning i hela kommunen. Nulägesbilden 
utgörs av de aspekter som kan påverka behovet av åtgärder och beslut kopplade till vatten- och 
avloppsförsörjningen. VA-översikten hålls aktuell och revideras av forvaltningen. 

VA-strategin slår fast ett antal strategier och riktlinjer som ligger till grund för VA-plan samt 
prioriteringar av olika åtgärder. VA-strategin ska användas som ett långsiktigt planeringsverktyg och 
antas av kommunfullmäktige. 

VA-plan som slår fast åtgärder för att nå VA-strategins målsättning och för att få en fullgod VA
försörjning i hela kommunen. VA-planen antas av kommunfullmäktige 

~ 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

11 (30) 

2019-68 

För att VA planen ska vara ett användbart verktyg i kommunens arbete med VA försörjning be
höver den hållas aktuell. Uppdatering skall alltid göras i samband med aktualisering av översikts
plan samt vid behov däremellan. VA enheten i Hjo kommun är ansvarig för uppföljning av det 
samlade VA planarbetet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till VA-plan för Hjo kommun. 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-03-20. 

'""""'" "'""' ~ Utdragsbestyrka nde 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

Riktlinjer för arbete mot våld i nära relationer 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för arbete mot våld i nära relationer. 

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

Sammanfattning 

12 (30) 

2019-71 

Sedan tidigare har socialtjänsten haft en rutin "Arbete vid våld i nära relationer" som fastställdes 
av IFO-chef i november 2015. Förvaltningen har nu sett över denna rutin. I samband med detta 
arbete har det framkommit att det finns behov av en riktlinje som antas av kommunstyrelsen. 
Denna nya riktlinje beskriver kommunstyrelsen ansvar för arbetet när våld i nära relationer fö
rekommer. Kommunstyrelsens ansvar för våld i nära relationer styrs huvudsakligen av bestäm
melserna i socialtjänstlagen. Andra relevanta lagar är kommunallagen, förvaltningslagen, sekre
tesslagen, brottsbalken (BrB 3-6 Kap) och Lag om Kontaktförbud, FN:s deklaration för mänskliga 
rättigheter och FN:s barnkonvention är övergripande riktmärken. 

Kommunstyrelsen är ansvarig för att förutom direkt arbete med målgruppen tillhandahålla upp
sökande och förebyggande insatser mot våld i nära relationer. Kommunen är vidare ansvarig för 
att samverka med andra myndigheter. 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för arbete mot våld i nära relationer. 
Socialchefens skrivelse 2019-03-22. 

Skickas till 
Samordnare för våld i nära relationer 
Socialchef 

Utdragsbestyrkande 
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2019-122 

Ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att investeringsbudgeten för 2019 utökas 
med 17 403 773 kr avseende om budgetering från 2018. 

Sammanfattning 
I likhet med tidigare år finns ett antal investeringsprojekt som pågick över årsskiftet. Budgetme
del har varit avsatta under 2018 men av olika anledningar har projekten inte slutförts. Mycket 
kan ha hänt med förutsättningarna för de planerade investeringsprojekten. Förvaltningen ser där
för över dessa projekt och gör en ny planering för det fortsatta arbetet. Ekonomienheten har 
sammanställt verksamheternas önskemål om ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till 
2019. 

Totalt har kommunen pågående projekt över årsskiftet 2018/2019 till ett budgeterat belopp om 
59,4 mnkr inkl exploatering. I dessa projekt finns nedlagda kostnader fram till årsskiftet på totalt 
42, I mnkr. Förvaltningen föreslår att nettoöverskottet på 17,4 mnkr om budgeteras till år 2019. 

Ombudgetering av investeringsanslagen fördelar sig enligt följande: 

Nettoombudget Bruttoombud get 

Kommunstyrelsens förvaltning 962 810 I 144 000 

Fastighets- och gatuprojekt 22 813 214 54 308 440 

Exploateringsverksamhet - 6 372 251 4 000 000 

Va-verksamheten 0 0 

Summa inkl exploatering (kr) 17 403 773 59 452 440 

Summa exkl exploatering (kr) 23 776 024 55 452 440 

Utdragsbestyrlra nde 
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Kommunstyrelsen 

forts Ks § 55 2019-122 

En sammanställning över investeringsprojekt där ombudgetering föreslås finns i bilaga. 

Översikt nettoinvesteringar 2015 - 2019, mnkr 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2015 2016 2017 2018 

Totalt inkl explo-
atering 67,9 48,2 53,4 39,8 

*) Varav 2019 års grund budget 51,3 mnkr samt ovanstående föreslag till ombudgetering (netto) 
17,4 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens skrivelse 2019-03-0 I samt detaljerad sammanställning över pågående investe
ringar. 

Utdragsbe,tyrlornde 

Budget 
2019 *) 

68,7 
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0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

Arsredovisning 2018 för Hjo kommun och dess bolag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

fastställa årets resultat, samt 

i övrigt godkänna årsredovisning 2018 för Hjo kommun och dess bolag. 

Sammanfattning 

15 (30) 

2019-8 

Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2018 för Hjo kommun och dess bolag. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018. 

~ . v'J, ) Juster-andes signatur ~/ Utdr-agsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

Ekonomisk uppföljning januari - mars 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

16 (30) 

2019-123 

inom Vård och omsorg och Arbete och socialtjänst följa och bevaka utvecklingen av de ex
terna placeringarna och söka minimera dessa extrakostnader, samt 

inom samtliga politikområden agera med återhållsamhet, att söka effektiviseringar och be
spararingar inom politikområdet, samt att dessutom i den mån det krävs omdisponera me
del mellan politikområdena. Detta för att minska den sammanlagda budgetavvikelsen och 
undanröja risken för att kommunen kommer att redovisa ett minusresultat för 2019. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har redovisat budgetuppföljning nr I, vilken baseras på utfallet under januari-mars. 
Denna budgetuppföljning mynnade ut i en prognos för helåret 2019 som utvisar ett prognostise
rat resultat om ca 2,6 mnkr att jämföra med budgeterat resultat om 8,0 mnkr 

Det prognosticerade avvikelsen mot budget är i huvudsak hänförligt till politikområdena Vård 
och omsorg (-2,4 mnkr) samt Arbete och socialtjänst (-3,2 mnkr) och underskotten utgörs i sin 
tur av framförallt extra kostnader för placeringar enligt socialtjänstlagen samt elevhemsplacering
ar enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning nr I 2019 i sammandrag. 
Kommundirektörens skrivelse 2019-04-03. 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Socialchef 
Skolchef 
Samhällsbyggnadschef 
Kultur-, turism- och fritidschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

0 

Kollektivtrafiknämnden: Arsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

17 (30) 

2019-64 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2018 för 
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg. 

Sammanfattning 
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg har upprättat årsredovisning för 2018. 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafiknämndens § 4/ 19 samt årsredovisning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

' 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

•• 0 

Miljösamverkan Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

18 (30) 

2019-79 

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

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2018. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § I/ 19 samt årsredovisning 2018. 

Utdragsbesryrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

•• 0 

Avfallshantering Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

19 (30) 

2019-99 

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

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2018. 

Beslutsunderlag 
Avfallshantering Östra Skaraborg, § 2/ 19 samt årsredovisning 2018. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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20 (30) 

2015-156 

Svar på motion angående 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön 
för personal inom äldreomsorg och barnomsorg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Dominic Summerton (V) har inkommit med motion angående 6-timmars arbetsdag med bibehål
len lön för personal inom äldreomsorg och barnomsorg. 

Kommunfullmäktige beslutade § 125/ 15 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för hand
läggning. 

Beslutsunderlag 
Motion 2015-04-20 från Dominic Summerton (V). 
Motionssvar 2019-04-0 I från kommunstyrelsens ordförande Catrin Hu I marker (M). 

7fP- /\ 
V - \'\) 

'"""""~., .. , ~ Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

21 (30) 

2019-92 

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 färdigberedda. 

Beslutsunderlag 
Kanslisekreterarens skrivelse 2019-03-20. 

r 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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22 (30) 

Kommunstyrelsen 

Ks § 63 20018-324 

Svar på motion om utökad rening av avloppsvatten för att skydda 
Vättervattnet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

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

Sammanfattning 
Hasse Nörgård (Sd) har inkommit med motion om utökad rening av avloppsvatten för att 
skydda Vättervattnet 

Kommunfullmäktige beslutade § 73/ 18 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för hand
läggning. 

Beslutsunderlag 
Motion 2018-1 1-29 från Hasse Nörgård (Sd). 
Motionssvar 2019-03-15 från tekniska utskottets ordförande Lars Glad (M). 

,W- / . Justerandes signatur ~ Utdragsbescyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

23 (30) 

2019-91 

Firmatecknare för Stiftelsen A Johansson, H Hjort m fl samfond 
20 19-0 1-0 I - 2022-12-3 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Sti~e/sen A Johansson, H Hjort m f1 samfond tecknas av 
kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M), eller vid förfall för henne, kom
munstyrelsens l:e vice ordförande Britt- Marie Sjöberg (C) i förening med antingen kom
mundirektör Lisbeth Göthberg, personalchef Annika Hedberg eller ekonomichef Lennart 
Andersson. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets skrivelse 2019-03-18. 

Skickas till 
Catrin Hulmarker 
Britt-Marie Sjöberg 
Lisbeth Göthberg 
Annika Hedberg 
Lennart Andersson 
Josef Thorell 
Susann lngerhage 
Revisorerna 

Juster.mdes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

24 (30) 

2019-91 

Firmatecknare för Stiftelsen Flickskolefonden 2019-01-0 I - 2022-
12-3 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Sti~e/sen Flickskolefonden tecknas av kommunstyrelsens ord
förande Catrin Hulmarker (M), eller vid förfall för henne, kommunstyrelsens l:e vice ordförande 
Britt- Marie Sjöberg (C) i förening med antingen kommundirektör Lisbeth Göthberg, per
sonalchef Annika Hed berg eller ekonomichef Lennart Andersson. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets skrivelse 2019-03-18. 

Skickas till 
Catrin Hulmarker 
Britt-Marie Sjöberg 
Lisbeth Göthberg 
Annika Hedberg 
Lennart Andersson 
Josef Thorell 
Susann lngerhage 
Revisorerna 

V r- I\ / Justerandes signatur ~ Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

Firmatecknare för Stiftelsen John Norblads fond 2019-01-0 I 
2022-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 

25 (30) 

2019-91 

Kommunstyrelsen beslutar att Sti~e/sen John Norblads fond tecknas av kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M), eller vid förfall för henne, kommunstyrelsens l:e vice ordfö
rande Britt- Marie Sjöberg (C) i förening med antingen kommundirektör Lisbeth Göthberg, per
sonalchef Annika Hedberg eller ekonomichef Lennart Andersson. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets skrivelse 2019-03-18. 

Skickas till 
Catrin Hulmarker 
Britt-Marie Sjöberg 
Lisbeth Göthberg 
Annika Hedberg 
Lennart Andersson 
Josef Thorell 
Susann lngerhage 
Revisorerna 

;J .11/ ,, ... -........ -r Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

26 (30) 

2019-91 

Firmatecknare för Stiftelsen Wallin-Almbergska fonden 2019-01-
0 I - 2022-12-3 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Sti~elsen Wallin-Almbergska fonden tecknas av kommunsty
relsens ordförande Catrin Hulmarker (M), eller vid förfall för henne, kommunstyrelsens l:e vice 
ordförande Britt- Marie Sjöberg (C) i förening med antingen kommundirektör Lisbeth Göthberg, 
personalchef Annika Hedberg eller ekonomichef Lennart Andersson. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets skrivelse 2019-03-18. 

Skickas till 
Catrin Hulmarker 
Britt-Marie Sjöberg 
Lisbeth Göthberg 
Annika Hedberg 
Lennart Andersson 
Josef Thorell 
Susann lngerhage 
Revisorerna 

Utdragsbestyrkande 



'HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

K valitetsberättelse för Arbete och socialtjänst 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

27 (30) 

2019-103 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna 2018 års kvalitetsberättelse för Arbete och socialtjänst. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog 2012-01-18 ett ledningssystem för kvalitet inom Vård och omsorg samt 
individ- och familjeomsorgen. Utifrån detta ska verksamheterna arbeta systematiskt med kvali
teten på respektive enhet, dokumentera arbetet samt sammanställa och återrapportera det årli
gen till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsberättelse för Arbete och socialtjänst 2018. 
Socialchefens skrivelse 2019-03-23. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 

Ucdragsbestyrk2nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

Kvalitetsberättelse för Barn och utbildning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

28 (30) 

2019-102 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna 2018 års kvalitetsberättelse för Barn och utbildning. 

Sammanfattning 
Enligt 4 kap 3 § skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systema
tiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till kvalitetsredovisning för grundskolan för läsåret 
2017/2018 samt hösten 2018. I kvalitetsredovisningen redogörs för de åtgärder som genomförts 
på huvudmannanivå under läsåret och resultaten av dessa. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2017/2018 samt hösten 2018. 
F d utvecklingschefens skrivelse 2018-03-23. 

Skickas till 
Barn och utbildning 

Justerandes signatur \ Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 70 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-10 

Lidköpings kommun: Verksamhetsberättelse 2018 för Tillståndsenheten. 

29 (30) 

Svea hovrätt: Protokoll 2019-03-13 med beslut att Mark- och miljööverdomstolen inte ger 
prövningstillstånd - Överklagande av detaljplan del av Korsberga I: I (2008-19). 

Motion från Christina Milton (Sd) om språkkrav inom äldreomsorgen innan anställning sker 
(2019-94). 
Överlämnas till kommunstyrelsens ordförande for handläggning. 

Motion från Christina Milton (Sd) om att tillämpa 6-månaders provanställning innan tillsvida
reanställning tillämpas (2019-95). 
Överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för handläggning. 

Motion från Christina Milton (Sd) om att införa register för motioner och andra skrivelser 
på kommunens hemsida (2019-96). 
Överlämnas till kommunstyrelsens ordförande for handläggning. 

Fairtrade Sverige: Bekräftelsebrev omdiplomering för 2019 (2019-69). 

-7:P--
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 71 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

2019-04-10 

30 (30) 

2019-9 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Besluts datum Ärende Delegat 

2019-03-07 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2019-04-10 

2019-03-21 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän Kommundirektör 

2019-03-21 Brådskande beslut: Beslut enligt I I kap, I § Sol Ks ordförande 
samt I I kap, I 4a Sol 

2019-04-02 242 beslut mars 2019 Arbete o socialtjänst 

2019-04-03 126 beslut mars 2019 Resurs/bistånd 

Utdr.igsbestyrkande 


