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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande 

Jusrerandes signatur 

Anette Klang (M) ej tjänstgörande ersättare 
Benkt-Eric Lindh (L), ej tjänstgörande ersättare 

Kristina Mustajärvi, näringslivschef, § 85 

Annika Törner, enhetschef, § 85 

Charlotte Warling, enhetschef, § 85 

Hanna Hagkvist, administratör, § 85 

Peter Jonsson, IT-chef, § 85 
Lena Bogren, kommunikationschef, § 85 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 85 

Lisbeth Göthberg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 19) 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Bodil Hedin (S) att tillsammans med ordföranden justera da
gens protokoll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 84 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

ärendet "Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet" tillkommer, 

4 ( 19) 

ärendet "Sekretess: Faderskapsutredning läggs ner enligt 2 kap 7 § Föräldrabalken" tillkom
mer, 

ärendet "Syskonen Edit, Erik och Carl Molanders, samt Nils-Eric Johansson från Stora Röå 
fond" tillkommer, samt 

i övrigt fastställa dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsen 

Ks § 85 

Föredragningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

Status projektet "Förenkla helt enkelt" 
Näringslivschef Kristina Mustajärvi 

lnnovationsslussen, internpostprojektet 
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Enhetschef Annika Törner, enhetschef Charlotte Warling, administratör Hanna Hagqvist och IT-chef 
Peter Jonsson 

Kommunikationsstrategi för Hjo kommun 
Kommunikationschef Lena Bogren 

Budgetuppföljning januari - maj 2019 
Ekonomichef Lennart Andersson 

Vårbudget 2020 
Ekonomichef Lennart Andersson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

Tolkförmedling Väst: Årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

6 ( 19) 

2019-140 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2018 för 
T olkförmedling Väst. 

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

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning för 2018. 

Beslutsunderlag 
T olkförmedling Väst årsredovisning 2018 samt revisionsberättelse för år 2018. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

Kommunikationsstrategi för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta förvaltningens förslag till kommunikationsstrategi för Hjo kommun, samt 

7 ( 19) 

2019-179 

upphäva Hjo kommuns informationspolicy som antogs av kommunfullmäktige § 45/00 (Dnr 
1999-330). 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en kommunikationsstrategi som ersätter Hjo kom
muns informationspolicy som antogs 2000-05-25 av kommunfullmäktige. Kommunikationsstra
tegin anger inriktningen på det moderna kommunikationsarbetet. Här beskrivs ansvar och roller, 
budskap, målgrupper och kanaler samt hur kommunens verksamheter ska planera sin kommuni
kation. En väl fungerande kommunikation är en av de viktigaste förutsättningarna för demokrati 
och delaktighet. God kommunikation kommer inte av sig själv utan skapas gemensamt av led
ningen och alla medarbetare. Därför har vi alla ett ansvar för att kommunikationsstrategin til
lämpas i det dagliga arbetet. Kommunikationsarbetet ska bidra till att kommunens mål uppnås 
och att visionen förverkligas och hålls levande. 

Beslutsunderlag 
Kommunikationschefens skrivelse 2019-05-06. 
Förslag till kommunikationsstrategi för Hjo kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

8 (19) 

Kommunstyrelsen 

Ks § 88 2006-157 I 07 

Upplösande av Stiftelsen Wallin-Almbergska fonden, org.nr 
I 020 I 6- 1988 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att betala av skulden i Stiftelsen Wallin-Almbergska fonden som idag 
uppgår till 138,73 kr. Därefter anses fonden upplöst då den saknar skulder och tillgångar. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Wallin-Almbergska fonden är en stiftelse som används för bidrag till något för stadens 
och dess invånare nyttigt ändamål. 

Stiftelsen får enligt dess stadgar förbruka såväl kapital som avkastning. Stiftelsen har en skuld som 
kommunstyrelsen måste täcka upp innan fonden kan anses vara upplöst. Då en fond saknar till
gångar och skulder anses den upplöst. 

Beslutsunderlag 
Ekonomens skrivelse 2019-04-25. 

Skickas till 
Kommunrevisorerna 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Skatteverket 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

9 ( 19) 

2010-638 

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

Sammanfattning 
Föreslagna revideringar syftar till att ensa Kommunstyrelsens delegationsordning gällande alko
holhandläggning samt tobakshandläggning med delegationsföreteckningen för Tillståndsenheten i 
samverkan (TIS). 

NY text markerad med gult. Borttagen text markeras med överstrylcning 

Beslutsunderlag 
Socialchefens skrivelse 2019-05-13. 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 90 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

Atgärder med anledning av budgetuppföljning 2, 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fortsätta arbetet med att: 

10 ( 19) 

2019-123 

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

inom samtliga politikerområden agera med återhållsamhet, söka effektiviseringar och bespa
ringar inom politikerområdet, samt dessutom i den mån det krävs omdisponera medel mel
lan 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 2, vilken baseras på utfallet under januari - maj. 
Uppföljningen mynnade ut i en prognos för helåret 2019 som utvisar ett prognostiserat resultat 
om ca 2,9 mnkr att jämföra med budgeterat resultat om 8.0 mnkr. 

I likhet med årets första prognos är den prognosticerade avvikelsen mot budget i huvudsak hän
förlig till politikområdena Vård och omsorg (-1,6 mnkr) samt Arbete och socialtjänst (-4,5 mnkr) 
och underskotten utgörs i sin tur av framförallt extra kostnader för placeringar enligt social
tjänstlagen som elevhemsplaceringar enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2019-06-03. 
Budgetuppföljning nr 2, 2019 i sammandrag. 

Skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
Skolchefen 
Socialchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Kultur-, turism- och fritidschefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

Vårbudget för Hjo kommun 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

I I ( 19) 

2019-180 

angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för verksamheten för 2020, 

ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2020 fastställs enligt föreliggande för
slag i vårbudget, 

investeringsbudgeten 2020 samt investeringsplan för perioden 2021 - 2024 fastställs enligt 
föreliggande förslag till vårbudget 2020 på sid 29, samt 

skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 21 :57 per skattek
rona. 

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

Anteckning 
Sandra Lind (S), Bodil Hedin (S), Kjell-Arne Green (S), Lars-Göran Svensson (S) och Fawzia 
Osman (S) deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Se bilaga från Sandra Lind (S), Bodil Hedin (S), Kjell-Arne Green (S), Lars-Göran Svensson (S) 
och Fawzia Osman (S), bilaga A. 

Sammanfattning 
Enligt Hjo kommuns plan för budget och budgetuppföljning ska kommunfullmäktige under juni 
månad fastställa vårbudget för budgetarbetet nästkommande år. 

Vårbudgeten ska innehålla: 
- övergripande finansiella mål, 
- den totala investeringsramen, 
- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå, samt 
- avgörande inriktningar. 

Beslutsunderlag 
Vårbudget 2020. 
Synpunkter 2019-06-03 från Kommunal. 
Synpunkter 2019-06-02 från Vision. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

12 ( 19) 

2019-132 

Nytt samverkansavtal om gemensam handläggning av försäljnings
tillstånd inom TIS 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet om gemensam handläggning av försäljningstill
stånd för tobak inom Tillståndsenheten i Samverkan (TIS). 

Sammanfattning 
Den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter den tidigare tobakslagen 
( 1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) och beslu
tades av riksdagen 12 december 2018. Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för 
kommunen vad gäller tillståndsprövning och ett utökat tillsynsansvar för tobak och träder i kraft 
I juli 2019. 

Det föreslagna Samverkansavtalet utgör en del i en större samverkan kring tillstånds- och till
synshantering inom ramen för TIS. Avtalet utgör ett tillägg till tidigare upprättat avtal om köp av 
tjänster. 

Beslutsunderlag 
Socialchefens skrivelse 2019-04-30. 
Förslag avtal "Samverkansavtal om gemensam handläggning av försäljningstillstånd för tobak inom 
Tillståndsenheten i Samverkan (TIS)". 

Skickas till 
Linda Billing, enhetschef Lidköpings kommun 

Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

13 ( 19) 

2019-132 

Tillståndsenheten i samverkan (TIS): Tillägg och revidering av taxa 
ansöknings- och tillsynsavgifter för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa tillägg och revidering av 
taxan: "Taxa ansöknings- och tillsynsavgifter tillståndsenheten i samverkan (TIS)" enligt upprättat 
förslag: 

NY text markerad med gult. Borttagen text markeras med överstrykning 

Sammanfattning 
Ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och avgifter för tillsyn med anledning 
av en ny lag som träder i kraft I juli 2019. Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för 
kommunen vad gäller att pröva tillstånd för försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller 
tillsyn. 

Beslutsunderlag 
Socialchefens skrivelse 2019-04-30. 
Tjänsteskrivelse Ny tobakslag - underlag för uträkning av taxa för ansökan och tillsyn inom ra
men för TIS. 
Reviderade ansöknings- och tillsynsavgifter. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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'HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

14 ( 19) 

2019-163 

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård , annan kommun 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta rekommendationen från VästKoms styrelse om en ersätt
ningsnivå under 2019 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än 
hemkommun, enligt nedan: 

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 med 412 kr/timma. 
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 med 669 kr/timma. 

Sammanfattning 
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa ersätt
ningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun än hem
kommunen. 

Hemtjänst 
Ersättningsnivån för 2019 rekommenderas till 412 kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst.2019 
års ersättningsnivå innebär en ökning med 2, 7 % enligt OPI 2019 jämfört med 2018. 

Hemsjukvård 
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetstera
peut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2019 följa det belopp som fast
ställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är för 2019 fastställt till 
669 kr/timma. 

Ersättningsnivån innebär en ökning med 2,9 % i enlighet med LPIK och beslut om uppräkning av 
hälso- och sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen (2018-12-13). 

Beslutsunderlag 
Socialchefens skrivelse 2019-05-19. 
VästKoms styrelsebeslut § 8/ 19 med bilagor. 

Skickas till 
VästKom 
Vård och omsorg 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

15 ( 19) 

2019-133 

kostnaden för att bygga idrottshallen ska rymmas inom de 120 mnkr som totalt finns avsatta 
för den nya skolan utan att detta sker på bekostnad av lokalbehovet i skolbyggnaden och 
utemiljön runt skolan, samt 

att idrottshallen ska byggas med maximal yta för att tillgodose skolans behov och för att av
lasta redan befintliga hallar. 

Reservation 
Hasse Nörgård (Sd) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Petter Jönsson (L), Lars Glad (M), Bodil Hedin (S), Eva-Lott Gram (Kd) och Britt-Marie Sjöberg 
(C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 127 att återremittera ärendet kring idrottshal
lens storlek. Motivet för återremissen var att ärendet har betydelse för Hjo kommuns ekonomi i 
såväl investeringsbudget som framtida driftsbudget. Vårbudgeten för åren 2020-2022 fastslås av 
kommunfullmäktige på sammanträdet den 19 juni. Återremissen gör det möjligt för respektive 
parti inom oppositionen att inkomma med förslag till finansiering i sina budgetförslag som ska 
presenteras på detta sammanträde. 

Beslutat budget för den nya skolan är 120 mnkr. I denna summa ska skolbyggnad, inventarier, id
rottshall, tillagningskök, utemiljö och trafiklösning rymmas. I dagsläget är den slutliga kostnaden 
för den nya skolan svår att bedöma exakt. Majoritetens intention är att idrottshallen till den nya 
skolan ska byggas så stor som möjligt inom ramen för de 120 mnkr som finns avsatta för ny 
skola utan att detta sker på bekostnad av lokalbehovet och inredningen i skolbyggnaden samt 
utemiljön runt skolan. 

Beslutsunderlag 
Kansliets skrivelse 2019-05-24. 
Kommunfullmäktiges beslut§ 127/ I 9. 
Socialdemokraternas skrivelse 2019-05-29. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 96 

Sekretessärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

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

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

17 (19) 

2019-182 

Syskonen Edit, Erik och Carl Molanders, samt Nils-Erik Johansson 
från Stora Röå fond 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som motsvarande tjänst som rektor vid samrealskolan i Hjo för
orda rektor vid Guldkroksskolan årskurs 7-9. 

Sammanfattning 
I bilaga från år 1976 till bouppteckning efter köpman Molander har förutsättningar för förvalt
ningen av fonden medel angivits. 

Under punkt 8) anges att "Kyrkoherden i Hjo stadsförsamling och rektorn vid samrealskolan i 
Hjo eller de framtida befattningshavare, som inneha motsvarande tjänster, skola vara självskrivna 
ledamöter av fondens styrelse." 

Någon samrealskola finns inte längre i Hjo. Närmast motsvarande skolform är grundskolan års
kurs 7-9 och denna bedrivs i Hjo endast vid Guldkroksskolan. 

Utifrån detta och vad som framgår i bilagan till bouppteckning är det därför naturligt att jämställa 
motsvarande tjänst som rektor vid samrealskolan med rektor vid Guldkroksskolan årskurs 7-9. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2019-05-31 samt bilaga nr I till bouppteckning den 30 januari 1976. 

Skickas till 
Styrelsen för Syskonen Edit, Erik och Carl Molanders, samt Nils-Erik Johansson från Stora Röå 
fond 

Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 98 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

18 ( 19) 

Länsstyrelsen Västra Götaland: Prövning av ändring i den lokala ordningsstadgan (2014-39). 

- Västra Götalandsregionen: Svar på skrivelse angående ambulansorganisationen (2019-10). 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 99 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-04 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

2019-05-07 Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl (ej skolskjuts Trafikplanerare 
vid växelvis boende) 

2019-05-09 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2019-05-20 

2019-05-09 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2019-06-04 

2019-06-03 145 beslut maj 2019 Resurs/bistånd 

Utdrags bestyrkande 
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2019-9 



Bilaga A 

Protokollsanteckning inlämnad av (5)-gruppen vid KS den 4 juni 2019 

Hjo kommuns ekonomi väntas bli mycket ansträngd under de närmaste åren. Därför avser vi i vår 

grupp att invänta hösten för att se hur driftbudgeten påverkas under innevarande år. Av den 

anledningen deltar (5)-gruppen inte i beslutet i dagens KS om driftbudgeten. Vi awaktar till i höst då 

vi eventuellt kommer med ett eget förslag. 

Majoritetens förslag till effektiviseringsbeting anser vi inte ska gälla för de av kommunens 

verksamheter som utförs av personal "på golvet". Med detta avses personalen inom omvårdnad, 

skola och förskola, alltså där händer behövs. 

Vi betonar även att heltid som norm ska genomföras. 

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 


