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Utses att justera Pierre Robert Ryd en (S) 
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Underskrifter 
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Anette Klang (M), § I 03 

Lars-Göran Svensson (S) 
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Paragrafer I 00 - I 22 
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Justerare Pierre Robert Ryden 
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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande 

~\ , / 

Anette Klang (M) ej tjänstgörande ersättare, §§ I 00-102, I 04-122 
Benkt-Eric Lindh (L), ej tjänstgörande ersättare 
Kjell-Arne Green (S), ej tjänstgörande ersättare 
Christina von Tell, folkhälsostrateg, § I 02 
Malin Lundberg, Leader Östra Skaraborg, § I 02 
Jesper Uvesten, Leader Östra Skaraborg, § I 02 
Kristina Mustajärvi, näringslivschef, § I 02 
Katarina Leven by, skolchef, § I 02 
Svante And ren, samhällsbyggnadschef, § I 02 
Eva Ulfenborg, socialchef, § I 02 
Charlotte Paulsson, stadsarkitekt, § I 02 
Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbescyrk.ande 

2 (25) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (25) 

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

, .... ,.,, ·•-er Utdragsbestyrkande 

l 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 101 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

4 (25) 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av ärendet "Remiss gällande 
föreskrifter för hantering av signalkräfta". 

Juster.rndcs signatur 

·\ 

-J 

Utdr.igsbescyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § I 02 

Föredragningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

Folkhälsostrateg Christina von Tel/ presenterar sig för kommunstyrelsen 

Leader Östra Skaraborg 
Malin Lundberg, Jesper Uvesten och näringslivschef Kristina Mustajärvi 

Skolresultatet 
Sko/chef Katarina Levenby 

Programhandling för den nya skolan 
Sko/chef Katarina Levenby och samhäl/sbyggnadschef Svante Andren 

Lägesrapport från sommaren 2019 
Samhällsbyggnadschef Svante And ren, socialchef Eva Ulfenborg och sko/chef Katarina Levenby 

Skaraborgs turistslingor 
Stadsarkitekt Charlotte Paulsson 

Justerandes signatur Utdrag,bestyrkande 

(Z__ __ . 

5 (25) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 103 

Sekretessärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

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

Utdrags bestyrkande 

..-·· 

6 (25) 

2019-11 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

7 (25) 

2019-195 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för tillsyn inom strålskydd
slagens område att gälla fr o m 2020-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2020-01-0 I och 
ersätter tidigare taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som upphör att gälla 2019-12-31. 

Sammanfattning 
De taxor som nu gäller för tillsyn enligt strålskyddslagen beslutades av kommunfullmäktige i Mil
jösamverkans medlemskommuner under 2018. Syftet med att ändra i taxan för tillsyn inom strål
skyddslagens område är att anpassa taxan till ändringar i lagstiftningen. Nämndens tillsynsansvar 
för radon i bostäder eller lokaler har flyttats från miljöbalken till strålskyddslagstiftningen. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 7/ I 9 samt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens 
område. 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 

\._.---------· . 



HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

8 (25) 

Ks § 105 2019-196 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Arkivreglemente att gälla fr o m 
2020-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ett nytt arkivreglemente för 
kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2020-01-0 I. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborgs nuvarande arkivreglemente beslutades av kommunalförbun
dets direktion 20 I O och började gälla 20 I 1-01-0 I. Enligt 16 § arkivlagen får kommunfullmäktige 
besluta om föreskrifter om arkivvården. Därför behöver kommunalförbundets samtliga med
lemskommuners fullmäktige besluta om arkivreglementet. 

Arkivarier i medlemskommunerna har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till regle
mente. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 8/ 19 samt förslag till Arkivreglemente för 
kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg. 
Arkivarien yttrande 2019-06-25. 

i\ '"'""""" ,,, .... t ,-7 
'<L -~-

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § I 06 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

9 (25) 

2014-25 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Revidering av förbunds
ordning att gälla fr o m 2020-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av förbundsord
ning för Samordningsförbundet Östra Skaraborg att gälla fr o m 2020-01-0 I. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg beslutade den 5 mars 2019 att föreslå änd
ring av förbundsordn ingen. Enligt förbundsordningen ska ändringar i denna fastställas av förbun 
dets medlemmar. Den reviderade förbundsordningen är tänkt att träda i kraft den I januari 2020 
och samtliga medlemskommuner behöver godkänna denna innan dess. 

Den huvudsakliga ändringen i förbundsordningen är att ansvaret för arkivering flyttas från reg
ionarkivet till en av medlemskommunerna. Denna och övriga ändringar finns presenterade i en 
sammanställning. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2019-09-09. 
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs meil 2019-06-19, sammanställning av ändringar i för
bundsordningen samt förslag till revidering av förbundsordning. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

I 0 (25) 

2019-228 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Ny taxekonstruktion samt 
nya taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll att 
gälla fr o m 2020-0 1-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny taxekonstruktion samt nya 
taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll att gälla fr o m 2020-01-0 I. 

Sammanfattning 
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är ett krav för kommunen att tillhandahålla enligt 3 
kap. 4 § lag om skydd mot olyckor. Ansvaret för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll är 
överfört från kommunen till räddningstjänstförbundet och tjänsten tillhandahålls av privata ent
reprenörer efter upphandling av tjänstekoncession. 

Avtal har tecknats med de nya leverantörerna som är Vara Sotning & Fastighetsservice AB för 
anbudsområde I, Sotar'n i Hjo-Tibro AB för anbudsområde 2 och GÖSAB Sotning AB för an
budsområde 3. Avtalet med entreprenörerna är endast giltigt under förutsättning att respektive 
kommun antar ny taxekonstruktion och nya taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskon
troll. 

Den nya taxekonstruktionen grundar sig på en mall framtagen av Sveriges Kommuner och Lands
ting, SKL, tillsammans med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2019-08-19. 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs förslag till beslut och taxa för rengöring (sotning) samt taxa 
för brandskyddskontroll. 

Juster-andes signatur Utdragsbestyrkande 

~ --· 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

Svar på motion om att tillämpa 6-månaders provanställning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 

Reservation 
Hasse Nörgård (Sd) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

11 (25) 

2019-95 

Hjo kommun följer de Allmänna bestämmelser som är överenskomna centralt mellan SKL (ar
betsgivarpart) och de fackliga organisationerna. Bestämmelserna reglerar i vilken omfattning och 
på vilket vis provanställningar kan göras. Att slentrianmässigt provanställa är ej möjligt utan en 
provanställning ska prövas i varje enskilt fall. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-03-21 från Christina Milton (Sd) m fl. 
Svar 2019-08-20 från kommunstyrelsens ordförande samt personalchefens skrivelse 2019-07-0 I. 

Justcrandcs signatur Utdrag,bestyrkande 

r -



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

12 (25) 

2019-221 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande datum under 
2020: 

20 februari 
19 mars 
29 april 
28 maj 
17 juni 
24 september 
15 oktober 
12 november 
17 december 

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

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2019-08-14. 

Utdrags bestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

13 (25) 

Kommunstyrelsen 

Ks § 110 2019-221 

Ks 

KsAu 

KsBu 

Kslu 

Kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträdesdagar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande sammanträdesdatum och tider för kommunsty
relsen och dess utskott: 

Tid Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sep 0kt Nov Dec 

13. 15 - 5 4 15 13 3 - 9, 30 28 - 2 

08.30 23 20 - 2,29 20 - - 27 16 15 18 -
14.00 22 19 - I, 28 20 - - 26 16 14 18 -

13.00 22 19 - I, 28 20 - - 26 16 14 18 -
KsOu 08.30 22 19 - I, 28 20 - - 26 16 14 18 -
KsTu 13.15 21 18 31 28 19 - - 25 15 13 17 -

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen sammanträder i regel onsdag eftermiddag kl 13.15, två veckor innan kommun
fullmäktiges sammanträde. 

Utskotten sammanträder två veckor innan kommunstyrelsens sammanträde. Detta medför att 
en kallelse utgår till respektive utskott en vecka innan sammanträdet. Kallelse till kommunstyrel
sen med respektive utskotts förslag till beslut utgår sedan en vecka innan kommunstyrelsesam
manträdet. 

Utskotten sammanträder i regel följande dagar: 
Tekniska utskottet - tisdag eftermiddag med start kl. 13.15. 
Omvårdnadsutskottet - onsdag förmiddag med start kl. 8.30. 
Individutskottet - onsdag eftermiddag med start kl. 13.00. 
Barn- och ungdomsutskottet - onsdag eftermiddag med start kl. 14.00. 
Allmänna utskottet - torsdag förmiddag med start kl. 8.30. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2019-08-14. 

Skickas till 
Kommunledningsgruppen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

Riktlinje för sponsring för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

anta förvaltningens förslag till riktlinje för sponsring för Hjo kommun, samt 

14 (25) 

2019-249 

upphäva Hjo kommuns riktlinje för sponsring som antogs av kommunstyrelsen§ 73/12 (dnr 
2012-189). 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en riktlinje för sponsring som ersätter Hjo kommuns 
riktlinje för sponsring som antogs 2012-04-1 I av kommunstyrelsen. Syftet med denna riktlinje 
är att bidra till ett korrekt och positivt samarbete med omvärlden; att klargöra vad som gäller i 
frågor som rör sponsring. Såväl i fall där kommunen är sponsor som i fall där externa aktörer 
sponsrar kommunal verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunikationschefens skrivelse 2019-08-22 samt förslag till riktlinje för sponsring för Hjo 
kommun. 

Skickas till 
Kommunikationschef 
Kultur-, turism- och fritidschef 

Justerandes signatur~ 

•· ', 
( 

I....~ --~-
Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

Skaraborgs turistslingor: Samråd program 

Kommunstyrelsens beslut 

15 (25) 

2019-148 

Kommunstyrelsen beslutar att samråd för Program Skaraborgs turistslingor ska genomföras un
der perioden 30 september till 2 december 2019. 

Sammanfattning 
Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med de 15 kommunerna i Skaraborg tagit fram en 
strukturbild. Ett av de områden som strukturbilden identifierade som viktiga att arbeta vidare 
med var gemensam fysisk planering. Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 18 
maj 2018 om § 38 Förslag till beslut om tematiska områden för gemensam fysisk planering för 
Skaraborgs kommuner. Programmet för Skaraborgs turistslingor är det första steget i detta ar
bete. 

Under 2014-2015 etablerade förbundet en strukturbild för Skaraborg. Strukturbilden pekar ut 
vikten av lokal utveckling och för att nå detta krävs samverkan gällande bland annat fysisk plane
ring. En gemensam plan för utvecklingen av Skaraborgs turistvägar kopplat till besöksnäring och 
besöksmål ger förutsättningar för lokal utveckling och är ett verktyg för att fokusera insatser 
och arbeta för att stärka varandra. 

Beslutsunderlag 
Stadsarkitektens skrivelse 2019-08-13. 
Skaraborgs kommunalförbunds samrådshandlingar. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Skaraborgs kommunalförbund, Magnus Fredriksson 

l\ 

Justerandcs signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

16 (25) 

Ks § 113 2019-133 

Programhandling för den nya skolan Hjo 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- godkänna förvaltningens förslag till programhandling för byggnation av ny skola i Hjo, samt 

- ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta projektering i enlighet med föreslagen programhand-
ling. 

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

Sammanfattning 
Förvaltningen har sedan hösten 2018 arbetat med förprojekteringen av den nya skola som ska 
byggas i Hjo. Nu är programskedet avslutat och det finns en tydlig ide och en färdig program
handling för utformningen av såväl huskroppens form, placering på tomten, inre planlösning samt 
trafiklösning. Enligt Hjo kommuns projektmodell är programhandlingen en beslutspunkt där 
kommunstyrelsen ska godkänna programhandlingen och ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta 
projekteringen. Programhandlingen kommer att ligga grund för den fortsatta projekteringen i 
nästa fas som är systemskedet. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens och samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-08-26. 
Rapport 2019-08-26 "Programhantering för den nya skolan i Hjo. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Barn- och utbildning 
Ekonomienheten 

(L __ .. 
Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

Avgiftstaxa för Vård och omsorg: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

17 (25) 

2017-366 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra revideringar i Avgiftstaxa för 
Vård och omsorg enligt förvaltningens förslag. 

I NY text markerad med gult. 

Sammanfattning 
Revideringen avser förtydliganden gällande inkomst, skatter och boendeavgifter. 

Beslutsunderlag 
Socialchefens skrivelse 2019-08-15 samt förslag till reviderad Avgiftstaxa för vård och omsorg. 

Utdragsbestyrka ndc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 115 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

18 (25) 

2011-613 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och om
sorg och Individ och familjeomsorg: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa revideringen av Ledningssystem för systematiskt kvali
tetsarbete i Vård och omsorg och Individ och familjeomsorg enligt förvaltningens förslag. 

Borttagen text är markerad med ö•1erstrylming. NY text markerad med gult. 

Sammanfattning 
Ärendet avser revidering av titlar och benämningar i enlighet med den rådande strukturen för 
verksamheterna. Individ- och familjeomsorg ersätts med Arbete och Socialtjänst. Verksamhets
chef Vård och Omsorg samt IFO-chef ersätts med Socialchef. 

Vidare görs en ändring i text avseende kravet av utbildning för socialsekreterare. I den tidigare 
texten ställs krav att personalen inom socialtjänsten ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. I 
enlighet med Socialstyrelsens nya krav på behörighet inom socialtjänsten beskriver nu texten att 
personalen inom socialtjänsten ska ha adekvat utbildning. 

Beslutsunderlag 
Socialchefens skrivelse 2019-08-19 samt förslag till reviderad Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ och familjeomsorg. 

Skickas till 
Vård och omsorg 
Arbete och socialtjänst 

.-----, 
Justerandes signatur Utdr.ig,bescyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

19 (25) 

2019-170 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Avfallstaxa att gälla fr o m 2020-
01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny gemensam avfalls
taxa för Avfallshantering Östra Skaraborg fr o m 2020-01-0 I. 

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

Sammanfattning 
Efter avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen i december 29'013 har beslut om avfallstaxor 
flyttats från kommunalförbund till medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. För att upp
rätthålla principen om likställda avgifter för solidarisk finansiering av gemensamma kostnader 
inom Avfallshantering Östra Skaraborg behövs därför likalydande beslut av samtliga medlemmars 
fullmäktigeförsamlingar. 

Beslutsunderlag 
Avfallshantering Östra Skaraborg, direktionens § 13/ 19 samt förslag till ny avfallstaxa. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

20 (25) 

2019-169 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Förbundsordning att gälla fr o m 
2020-01-02 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslag till ny förbundsordning för Avfallshantering 
Östra Skaraborg fr o m 2020-01-0 I till direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg i enlig
het med yrkandet. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar återremiss av ärendet till direktionen för Avfallshantering Östra 
Skaraborg med motiveringen att det är tveksamt om det är lämpligt att direktionen fattar beslut 
om de egna arvodena och att förbundet istället borde verka för att samordna sina arvodesregler 
med övriga kommunalförbund. Vidare framgår inte i förslaget vilka arbetsuppgifter som åligger 
vice ordförande som skulle föranleda en höjning av arvodet. 

Bes/utsgång 
Kommunstyrelsen beslutar genom acklamation att bifalla Catrin Hulmarkers (M) yrkande om 
återremiss. 

Sammanfattning 
Direktionen fastställer sedan tidigare ett fast arvode för ordförande. Den reviderade förbunds
ordningen innebär att direktionen även kommer att besluta om fast arvode för vice ordförande. 
Den nuvarande ersättningen bedöms inte motsvara den arbetsinsats som vice ordförandes upp
drag i dag kräver. 

Beslutsunderlag 
Avfallshantering Östra Skaraborg, direktionens § 12/ 19 samt förslag till ny förbundsordning. 

Skickas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

/ 

\ 
L .--

Utdragsbcstyrkande 

\ 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

Tilläggsanslag investeringsmedel för VA-verksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

21 (25) 

2018-155 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsbudgetera 1,2 mnkr i VA
verksamhetens investeringsbudget 2019 för inköp av ny avvattningscentrifug. 

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

Sammanfattning 
Centrifugen för avvattning av slam är inköpt år 2006 och fungerar inte längre tillfredställande. 
Centrifugen är helt avskriven sedan augusti 2018. Den årliga avskrivningen uppgick fram till 2018 
till 139 tkr per år och detta utrymme finns inom budgeten för VA-verksamheten. Att renovera 
den gamla maskinen skulle enligt prisuppgift kosta 300 tkr. Ny teknik och moderna centrifuger 
ger ett bättre resultat och lägre driftkostnader gentemot den gamla maskinen. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att centrifugen utrangeras och ersätts med en ny. 
Inköp av ny centrifug innebär en nyinvestering om 1,2 mnkr vilket skulle ge en årlig kostnad för 
avskrivning på 120 tkr vid en avskrivningstid om I O år. Under 2019 görs relativt omfattande re
investeringar i ledningsnätet och det är därför inte möjligt att rymma inköpet av ny centrifug 
inom befintlig investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-08-13 samt VA-chefens skrivelse. 

Utdrags-bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09- 11 

Remiss: Föreskrifter för hantering av signalkräfta 

Kommunstyrelsens beslut 

22 (25) 

2019-247 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag och avge yttrandet till 
Havs- och Vattenmyndigheten. 

Yrkande 
Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Havs- och vattenmyndigheten har publicerat en remiss på sin hemsida där de senast 2019-09-20 
kan ta del av synpunkter angående förslag på ändringar och nya bestämmelser avseende 
hantering av signalkräfta. 

Allmänna utskottet beslutade § 39/ 19 att uppdra åt förvaltningen att bereda ett förslag till ytt
rande och redovisa detta på kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-1 I. 

Beslutsunderlag 
Havs- och vattenmyndighetens remiss 2019-08-16. 
Samhälsbyggnadschefens remissvar 2019-09-10. 

Skickas till 
Havs- och vattenmyndigheten 

d__ 
Utdrags bestyrkande 
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Ks § 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

Valärende - insynsplatser 

Kommunstyrelsens beslut 

23 (25) 

2019-160 
2019-191 

Kommunstyrelsen beslutar att Vänsterpartiets insynsplatser i omvårdnadsutskottet och barn
och ungdomsutskottet ej kan besättas. 

Sammanfattning 
Partier som inte har ledamöter eller ersättare i omvårdnadsutskottet och barn- och ung
domsutskottet har rätt till insynsplats i dessa. Vänsterpartiet har efter egen begäran om ent
ledigande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inte några ledamöter eller ersättare i 
instanserna. Grund saknas därför att besätta insynsplatserna i omvårdnadsutskottet och barn
och ungdomsutskottet. 

Skickas till 
Kansliet 

Justen.ndcs signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 121 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-11 

24 (25) 

Motion om att införa förbud mot tiggeri i kommunens lokala ordningsföreskrifter (2019-
158). 
Överlämnas till kommunstyrelsens ordförande for handläggning. 

Motion om att återvändande IS-krigare inte är önskvärda i Hjo kommun (2019-157). 
Överlämnas till kommunstyrelsens ordförande for handläggning. 

Naturvårdsverket: Beslut om fastställande av slutligt stödbelopp och slututbetalning för åt
gärden "Laddstolpar hemvården Hjo kommun" (2018-143). 

Barncancerfonden Västra: Tack för medverkan i musikfestivalen "Rock mot Cancer" i Hjo 
2019-06-29. 

Skaraborgs kommunalförbund: Gemensamt remissvar till Västra Götalandsregionen avse
ende Kulturstrategi VG och regional kulturplan 2020 - 2023 (2019-21 I). 

Justerande, sig~ . \ . 

~ ((_. 
Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 122 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

2019-09-11 

25 (25) 

2019-9 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

2019-06-04 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2019-09-11 

2019-06-17 275 beslut maj 2019 Arbete o socialtjänst 
2019-06-19 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2019-07-30 
2019-06-24 - Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl (ej skolskjuts Trafikplanerare 
2019-06-26 vid växelvis boende) 

2019-06-25 Yttranden angående antagande av hemvärnsmän, Kommundirektör 
samt yttrande i samband med hävande av hem-
värns kontrakt 

2019-06-28 Brådskande beslut: Beslut enligt I I kap, I § Sol Ks ordförande 
samt I I kap, § 4a Sol 

2019-07-02 239 beslut juni 2019 Arbete o socialtjänst 

2019-07-04 I 18 beslut juni 2019 Resurs/bistånd 
2019-07-08 - Beslut i brådskande ärenden där nämndens avgö- Ks ordförande 
2019-08-19 rande inte kan avvaktas 
2019-08-09 Revisionsförhandlingar och övriga kollektivavtals- Personalchef 

förhandlingar 

2019-08-12 78 beslut juli 2019 Resurs/bistånd 

2019-08-21 264 beslut juli 2019 Arbete o socialtjänst 
2019-08-23 - Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Skolchef 
2019-08-28 Socialchef 

2019-09-02 129 beslut augusti 2019 Resurs/bistånd 

2019-09-03 235 beslut augusti 2019 Arbete o socialtjänst 

✓----7 ,..- / 
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Utdragsbestyrkande 


