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2019-12-04 

2 (26) 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande Anette Klang (M), ej tjänstgörande ersättare §§ 163-174, 176-185 

Elisabeth Samuelsson (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 163-174, 176-185 

Linnea Hultmark (C), ej tjänstgörande ersättare 

Benkt-Eric Lindh (L), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell-Arne Green (S), ej tjänstgörande ersättare 

Merja Wester (S), ej tjänstgörande ersättare 

Lars-Göran Svensson, ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta Vester (S), ej tjänstgörande ersättare 

Josef Thorell, ekonom, § 165 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 165 

Klara de Boer, verksamhetsutvecklare, § 165 

Annika Hedberg, personalchef, § 165 

Per-Olof Ekholm (S), ordförande kommunens revisorer 

Lisbeth Göthberg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 163 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (26) 

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

I 

Justera.\ndes signatur 

~ CL 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 164 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

4 (26) 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av ärendet "Budgetuppföljning 
4, 2019". 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 165 

Föredragningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

5 (26) 

I. Riktlinjer för upphandling och inköp i Hjo kommun samt Upphandlingspolicy för Hjo kom
mun 
Ekonom Josef Thore/1 och ekonomichef Lennart Andersson 

2. Budgetuppföljning 4, 2019 
Ekonomichef Lennart Andersson 

3. Riktlinjer för Hjo kommuns minoritetspolitiska arbete 
Verksamhetsutvecklare Klara de Boer 

4. Kompetensförsörjningsplan för Hjo kommun 2020 - 2022 
Personalchef Annika Hedberg 

5. Information kring den politiska beredningsprocessen 2020 
Kanslichef Thomas Lindberg 

Justerand signatur Utdragsbestyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 166 

Sekretessärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

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

Utdrags bestyrkandc 

6 (26) 

2019-11 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 167 

Sekretessärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

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

Juste des sl~natu r Utdragsbestyrlcande 

7 (26) 

2019-11 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 168 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

Atgärder med anledning av budgetuppföljning 4, 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen att: 

8 (26) 

2019-123 

- inom Barn och utbildning vara extra återhållsamma med såväl ny- som ersättningsrekrytering 
av personal och istället försöka samordna stödverksamheten och nyttja de personella resur
ser som finns, 

- fortsätta arbetet med att inom Arbete och socialtjänst följa och bevaka utvecklingen av de 
externa placeringarna och söka minimera dessa extrakostnader, samt 

- inom samtliga politikområden agera med återhållsamhet i allmänhet, att söka effektiviseringar 
och bespararingar inom politikområdet, samt att dessutom i den mån det krävs omdisponera 
medel mellan politikområdena. Detta för att minska den sammanlagda budgetawikelsen 2019 
samt att förbättra förutsättningarna för budgetföljsamhet under 2020. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen, se bilaga A. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har redovisat budgetuppföljning nr 4, vilken baseras på utfallet under årets första 
tio månader. Uppföljningen mynnade ut i en prognos för helåret 2019 som utvisar ett prognosti
serat resultat om ca 6, I mnkr att jämföra med budgeterat resultat om 8,0 mnkr. 

Jämfört med förra prognosen (aug-2019) som indikerade ett resultat om 7,2 mnkr är den pro
gnosticerade awikelsen mot budget alltså högre. Försämringen är huvudsakligen hänförlig till 
Barn och utbildning, vars prognos försämrats. Försämringen utgörs huvudsakligen av personal
kostnader som i sin tur är föranledda av ökat behov av stöd till elever inom såväl grundskolan 
som särskolan. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2019-1 1-28. 
Budgetuppföljning nr 4, 2019. 

Skicka till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Verksamhetschef barn och utbildning 
Verksamhetschef vård och omsorg 
Verksamhetschef arbete och socialtjänst 
Verksamhetschef kultur-, turism och fritid 
Verksamhetschef samhällsbyggnad 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 169 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Delårsrapport 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

9 (26) 

2019-294 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2019 för Mil
jösamverkan Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2019. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2019 för Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 170 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019- 12-04 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsrapport 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

I 0 (26) 

2019-328 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2019 fö r 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2019. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2019 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Justerande signatur Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 171 

Partistöd 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

partistöd för år 2020 ska utgå för respektive parti med: 
Moderaterna 93 395 kr 
Socialdemokraterna 70 745 kr 
Sverigedemokraterna 48 095 kr 
Centerpartiet 32 995 kr 
Kristdemokraterna 25 445 kr 
Liberalerna 25 445 kr, samt 

11 (26) 

2014-68 

utbetalt partistöd för år 2020 ska återkrävas för den händelse att något parti inte uppfyller 
kraven för partistöd enligt § 3 Regler om partistöd i Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade den 27 februari 2014 regler om utbetalning av partistöd till partier 
representerade i Hjo kommunfullmäktige. Stödet är uppdelat i ett grundstöd och ett mandat
stöd. För att partistöd ska utgå ska mottagare av stödet lämna in en redovisning som utvisar att 
stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin i enlighet med 
kommunallagen. Grundstödet uppgår för år 2020 till I O 345 kronor till varje parti medan man
datstödet utgörs av 7 550 kronor per mandat i fullmäktige. Partistödet bör räknas upp varje år i 
enlighet med riksdagsmannaarvodet. För i år har detta inneburit en uppräkning om knappt 2,2 
procent. 

Vänsterpartiet har under mandatperioden 2018 - 2022 två mandat i fullmäktige. De förtroende
valda har emellertid under år 2019 avsagt sig uppdragen och länsstyrelsen har inte kunnat utse 
några nya ledamöter. Utifrån § 2 andra stycket i Regler om partistöd kan därför inget partistöd 
utgå för partiet för år 2020. 

Fastställda mandat och ledamöter i kommunfullmäktige per 31 december 2019 medför att parti
erna har rätt till följande partistöd för år 2020: 

Parti 
Moderaterna 
Socialdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Vänsterpartiet 
Summa: 

Mandat 
11 
8 
5 
3 
2 
2 
2 
33 

Beloppen anges i kronor. 

Justcrandes signatur 

Grund stöd 
10 345 
10 345 
10 345 
10 345 
10 345 
10 345 

62 070 

Mandatstöd Totalt stöd 
83 050 93 395 
60 400 70 745 
37 750 48 095 
22 650 32 995 
15 I 00 25 445 
15 100 25 445 

234 050 296 120 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 171 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019- 12-04 

Kanslichefens skrivelse 2019-1 1-06. 

Utdragsbestyrkande 

12 (26) 

2014-68 



HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

13 (26) 

Ks § 172 2019-. 352 

Riktlinjer för upphandling och inköp i Hjo kommun samt Upp
handlingspolicy för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta Upphandlingspolicy för Hjo kommun att gälla fr o m 2020-01-0 I, samt 

upphäva Upphandlingspolicy för Hjo kommun, dnr 2009-529, fastställd av Kf § 88/09. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att: 

anta Riktlinjer för upphandling och inköp i Hjo kommun att gälla fr o m 2020-01-0 I med 
redaktionell ändring om att beloppen ändras till de för år 2020 gällande. 

upphäva Regler för upphandling och inköp, dnr 007504/ I 00, fastställds av Kf § 55/04, samt 

antagandet och upphävandet sker efter det att kommunfullmäktige fattat beslut om upp
handlingspolicy enligt ovan. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har tillsammans med fem andra kommuner i Skaraborg samverkansavtal med 
Skövde kommun gällande upphandlingsverksamheten. Upphandlingsenheten utför upphandlingar 
åt samverkanskommunerna där ett flertal upphandlingar sker gemensamt. lnköpssamordnare 
från respektive kommun har regelbundna träffar tillsammans med upphandlingsenheten i Skövde 
där upphandlings- och inköpsfrågor diskuteras. För att skapa ett mer gemensamt förhållningssätt 
i upphandlingsfrågor och säkerställa så kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara upphandlingar 
som möjligt, har kommunerna arbetat fram mer enhetliga styrdokument gällande upphandling 
och inköp. Förändringar av lagar och regler inom upphandlingsområdet samt organisationsför
ändringar med mera har medfört att nuvarande styrdokument för upphandling behöver uppdate
ras. 

Ny policy för upphandling samt nya riktlinjer för upphandling och inköp har därför tagits fram 
som är uppdaterade utifrån nu gällande regelverk och som är mer enhetliga med övriga samver
kanskommuners styrdokument, dock med anpassning till Hjo kommuns organisation. 

Förvaltnings förslag till ny policy för upphandling och ny riktlinje för upphandling och inköp ersät
ter de nuvarande. Detta då dokumenten har behövts ändras såväl innehållsmässigt som i dispo
sition att enbart en revidering inte bedömts vara möjlig. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Upphandlingspolicy för Hjo kommun. 
Förslag till Riktlinjer för upphandling och inköp i Hjo kommun. 
Ekonomichefens skrivelse 2019-1 1-13. 

Justerandes signatur ~ / 

~ ,L__ 
Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 173 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

Riktlinjer för Hjo kommuns minoritetspolitiska arbete 

Kommunstyrelsens beslut 

14 (26) 

20 I 9-353 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för Hjo kommuns minoritetspolitiska arbete. 

Sammanfattning 
Varje kommun är skyldig att ta fram mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Riktlin
jen ska syfta till att stärka rättigheterna och skydda språk och kultur för de nationella minorite
terna. 

I Sverige fem grupper status som nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. I Sverige gäller att individen själv bestämmer om denne ingår i en nationell minori
tetsgrupp eller inte. 

De nationella minoritetsspråken som erkänns är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och sa
miska. Erkännandet innebär att samhället har ett särskilt ansvar för att dessa språk ska kunna 
fortleva, utvecklas och föras vidare till kommande generationer 

Vissa kommuner utgör av så kallade förvaltningsområden där utöver de allmänna bestämmel
serna även särskilda rättigheter gäller vid utnyttjande av vissa minoritetsspråk. Hjo kommun ut
gör inte ett sådant förvaltningsområde och omfattas därför inte av några särskilda skyldigheter i 
detta hänseende. 

Beslutsunderlag 
Utkast till Riktlinje för Hjo kommuns minoritetspolitiska arbete. 
Kanslichefens skrivelse 2019-1 1-04. 

Skickas till 
Kansliet 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 174 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

Kompetensförsörjningsplan för Hjo kommun 2020 - 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

15 (26) 

2019-. 354 

Kommunstyrelsen beslutar med acklamation att ärendet återremitteras till förvaltningen med 
uppdrag om förtydliganden av vissa aktiviteter i planen. 

Sammanfattning 
Kompetenta och engagerade medarbetare är Hjo kommuns viktigaste resurs och kompetensför
sörjningen är en av våra största utmaningar de närmaste åren. För att klara verksamhetens fram
tidens kompetensbehov behöver Hjo kommun arbeta systematiskt, samordnat och långsiktigt 
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att säkra att Hjo kommun har strategier för att sä
kerställa kompetensförsörjning på kort och lång sikt. 

Planen innehåller en nulägesanalys och handlingsplan för att Hjo kommun ska upplevas vara en 
attraktiv och långsiktigt hållbar arbetsgivare. Hjo kommun ska inte bara attrahera nya medarbe
tare utan framför allt behålla medarbetare. Det ska tydligt framgå av rekryteringsprocessen och 
kommunikationen vad Hjo kommun som arbetsgivare har att erbjuda, t ex när det gäller arbets
miljö, friskvård, förutsättningar för att utföra sitt arbete, vår värdegrund, löneutveckling och ut
vecklingsmöjligheter inom kommunen osv. 

Centrala aktiviteter i kompetensförsörjningen är: 

Löneanalys och framtagning av en lönestrategi 

Framtagning rekryteringsriktlinje 

Utveckling av information på vårt intranät, Eira 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Hållbart arbetsliv - heltid som norm 

Beslutsunderlag 
Förslag till Kompetensförsörjningsplan för Hjo kommun 2020 - 2022. 
Personalchefens skrivelse 2019-1 1-13. 

Skickas till 
Personalchef 

Justerandes signatur . Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 175 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

16 (26) 

2019-260 

Yttrande över remiss: Ansökan om ändring i tillstånd till Fågelås 
vindkraftspark, Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande över remissen. 

Jäv 
Ann-Christine Fredriksson (M) och Catrin Hulmarker (M) deltar inte i ärendets handläggning 
pga jäv. 

Reservation 
Hasse Nörgård (Sd) och Lennart Larsson (Sd) reserverar sig mot beslutet. 

Paragrafen fårklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Eolus vind AB ansöker hos Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöprövningsdelegationen, om änd
ring av befintligt tillstånd för Fågelås vindkraftspark i Hjo kommun. Ändringen avser en höjning av 
vindkraftsverkens maximala höjd från 150 meter till 250 meter samt en minskning av antalet verk 
från 16 till I O stycken. Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 att tillstyrka ansökan enligt 16 
kap 4§ miljöbalken. Hjo kommun har nu möjlighet att yttra sig över ansökan. 

Hjo kommun har miljöförvaltningen och miljönämnden inom ramen för kommunalförbundet Mil
jösamverkan Östra Skaraborg, MÖS. Eventuella synpunkter på ansökan som rör människors 
hälsa och miljö lämnas av MÖS. 

Detta yttrande avser endast hur ändringsansökans förhåller sig till redan gjorda ställningstagan
den i styrande dokument som Översiktsplan 20 I 0, Vind kraftsplan för Hjo kommun, Hållbarhets
strategi för Hjo kommun och övriga allmänna intressen av vikt för Hjo kommun. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens remisshandlingar angående ansökan om ändring av tillstånd. 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-11-10 och förslag till yttrande 2019-10-29. 

Skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöprövningsdelegationen. 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 176 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

Förordnande av kommunala skyddsjägare/skyttar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

utse två kommunala skyddsjägare, samt 

17 (26) 

2019-355 

till Polismyndigheten i Västra Götaland ansöka om tillståndsbevis enligt ordningslagen för 
skjutning med jaktvapen inom detaljplanelagt område. Tillståndet gäller i fem år. Ansökan 
avser följande personer: 

Morgan Hermansson 
Peter Jonsson 

Sammanfattning 
Då tidigare förordnade av kommunala skyddsjägare snart löper ut finns behov av nytt förord
nande. Skyddsjakt får enligt jaktförordningens 23.a§ bedrivas för att förebygga eller avhjälpa 
skada som vilt orsakar, eller med hänsyn till hälsa och säkerhet som har ett allt överskuggande 
allmänintresse. Skyddsjakt får endast ske om det inte finns någon annan lämplig lösning. 

Kommunen ansvarar för skyddsjakt som bedrivs på allmänna platser (parker, lekplatser, stränder 
m m), där kommunen är fastighetsägare. På kommunal och övrig mark inom tätbebyggt område 
får enbart av kommunen utsedda så kallade kommunala skyttar bedriva skyddsjakt. 

Beslutsunderlag 
Gata/parkchefens skrivelse 2019-1 1-14. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Polismyndigheten i Västra Götaland 

Justeran es slgna tUr Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 177 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

Maxtaxa inom barnomsorgen för 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

fastställa de nya avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola och fritidshem, 

18 (26) 

2019-349 

i enlighet med de nya avgiftsnivåerna revidera kommunens riktlinjer och avgifter för förskola 
och fritidshem, samt 

de nya avgiftsnivåerna tillämpas fr o m 2020-01-0 I. 

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

Sammanfattning 
De nya avgiftsnivåerna gäller för perioden I januari 2020 till den 31 december 2020. lnkomstta
ket höjs från 47 490 kr till 49 280 kr per månad. Ändringen innebär att kommunens avgiftsintäk
ter kommer att öka och därför minskas också stadsbidraget i motsvarande omfattning. 

Beslutsunderlag 
Skolverkets skrivelse 2019-1 1-29. 
T f skolchefens skrivelse 2019-12-04. 

J sterandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 178 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

Huvudmannen ska utse skolchef 

Kommunstyrelsens beslut 

19 (26) 

2019-:339 

Kommunstyrelsen beslutar att utse verksamhetschef för barn och utbildning till skolchef inom 
givet ansvarsområde i enlighet med 2 kap 8a § skollagen Lag (2018:608). 

Sammanfattning 
Enligt 2 kap 8a § Skollagen (20 I 0:800) ska huvudmannen utse en skolchef vilken ska biträda hu
vudmannen med att se till att de föreskrifter, lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som 
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Bestämmelsen gäller 
hela skolväsendet och omfattar alla skolformer. 

Kravet på att utse skolchef gäller för såväl offentliga som fristående huvudmän. Bestämmelsen 
syftar till att påvisa att det ska finnas en eller flera personer i huvudmannens organisation som 
ska se till att gällande föreskrifter följs. Samtidigt vill man tydliggöra att det ligger i skolchefens 
ansvarsområde, inom ramen för sina befogenheter, att åtgärda eventuella brister inom verksam
heten utifrån vissa författningskrav. Om detta inte räcker ska huvudmannen som är 
ytterst ansvarig informeras. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsutvecklarens skrivelse 2019-11-11. 

Skickas till 
Barn och utbildning 

I\ . 
'""'~ ' u-- Utdragsbescyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 179 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser (EMI) 

Kommunstyrelsens beslut 

20 (26) 

2019-340 

Kommunstyrelsen beslutar att utse elevhälsochef Annika Eclund till verksamhetschef för elevhäl
sans medicinska insatser (EMI) som i Hjo omfattar skolsköterskor och skolläkare. 

Sammanfattning 
Alla som bedriver yrkesmässig hälso- och sjukvård är vårdgivare så även kommunen. Kommun
styrelsen är en av vårdgivarens (Hjo kommun) representant och ansvarar för elevhälsans medi
cinska insatser. Elevhälsans medicinska del lyder under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Inom 
hälso- och sjukvård skall det finnas någon, utsedd av nämnden, som ansvarar för verksamheten 
(verksamhetschef). 

Kommunstyrelsen utser elevhälsochef Annika Eclund till verksamhetschef för elevhälsans medi
cinska insatser (EMI). 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsutvecklarens skrivelse 2019-11-12. 

Skickas till 
Elevhälsochef 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 180 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

21 (26) 

2019-319 

Beslutshantering inom området medicintekniska produkter - för
slag till förändring av beslutsprocessen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess gällande be
slut om riktlinjer samt att beslut om förändringar i produktanvisningarna från och med den I ok
tober 2019 fattas av VästKoms direktör. 

Sammanfattning 
Beslutsprocesserna inom området medicinsktekniska produkter är i dagsläget utformade på ett 
både komplicerat och tidskrävande sätt. Därför föreslår Förbundsdirektionen att besluten om 
riktlinjer framöver tas av VästKoms styrelse och att beslut om produktanvisningarna tas av Väst
Koms direktör. Styrelsen kan i sin tur delegera beslut om riktlinjer till direktören. Föreliggande 
förslag grundar sig i bedömningen att processen kring för förändringar av riktlinjer och produkt
anvisningar är gedigen ur den aspekten att beredning, förankring och dialog sker med vårdgivar
representanter ett flertal gånger under processen. Direktionen beslutar att rekommendera med
lemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess gällande beslut om 
riktlinjer samt att beslut om förändringar i produktanvisningarna från och med den I oktober 
2019 fattas av VästKoms direktör. 

Beslutsunderlag 
Socialchefens skrivelse 2019-1 1-12. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 181 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

22 (26) 

2019-217 

Aterbesättande av ledamot i tekniska utskottet efter Christina 
Milton (Sd) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Christina Milton (Sd) har entledigats från bl a uppdraget som ledamot i tekniska utskottet. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 182 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

23 (26) 

2019-245 

Återbesättande av ledamot i barn- och ungdomsutskottet efter 
Thomas Karlsson (Sd) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Thomas Karlsson (Sd) har entledigats från bl a uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsut
skottet. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justc11d/ slgnatur 

'f 
Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 183 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

24 (26) 

2019-332 

Aterbesättande av ledamot i omvårdnadsutskottet efter Göran 
Under (Sd) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Göran Under (Sd) har entledigats från bl a uppdraget som ledamot i omvårdnadsutskottet. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbescyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 184 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

25 (26) 

Skaraborgs kommunalförbund: Skrivelse till Trafikverket om Skaraborgskommunernas oro 
för det mindre vägnätet. 

Hjo kommuns synpunkter till Skaraborgs kommunalförbund kring samråd Strategi Hållbara 
drivmedel (2019- 14 7). 

Motion om att införa filter som blockerar hemsidor med pornografiskt innehåll (2019-302). 
Överlämnas till kommunstyrelsens ordforande for handläggning. 

Utdragsbestyrka nde 

[__. 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 185 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

26 (26) 

2019-9 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Besluts datum Ärende Delegat 

2019-05-0 I - Erbjudande av plats/utbildning i förskola, Barnomsorgshandläggare 
2019-09-12 familjedaghem, fritidshem 

20 19- I 0-03 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2019-11-04 

2019-10-24 Mottagande av elev i grundsärskolan Rektor 

2019-10-31 Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl (ej skolskjuts Trafikplanerare 
vid växelvis boende) 

2019-11-0 I 99 beslut oktober 2019 Resurs/bistånd 

2019-11-21 Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 

2019-12-02 72 beslut november 2019 Resurs/bistånd 

Justerandes sign•J~, / ' 

(~ 

Utdragsbestyrka nde 



Bilaga A 

Protokollsanteckning från socialdemokraterna. 
Från socialdemokraterna är vi förvånade över att vi får kännedom om en budget avvikelse först i 
KSAU 28 november. Samt att de beslut som KS tar inte verkar få full effekt eller bristen av att komma 
till kännedom till budgetansvariga chefer i organisationen. Vid kommunstyrelsen 2019-10-02 togs 
beslut om åtgärder, med anledning av budget uppföljning 3. Då fanns inte budgetavvikelsen på 2,2 
mkr med i dokumentet. Beslutet nedan som KS tog borde kommit till budgetansvariga chefer i 
organisationen för kännedom och åtgärd som omdisponering inom budget. Se nedan KS beslut 
utifrån då känt resultat: 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att: 
Inom samtliga politikområden agera med återhållsamhet, att söka effektiviseringar och 
bespararingar inom politikområdet, samt att dessutom i den mån det krävs omdisponera medel 
mellan politik områdena. Detta för att minska den sammanlagda budgetavvikelsen och undanröja 
risken för att kommunen kommer att redovisa ett minusresultat för 2019. 


