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Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (27) 

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

I 1:)l"' Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 16 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-04 

Kommunstyrelsen beslutar att i dagordningen lägga till nya punkter: 

Svar på revisionsrapport: Styrning och utveckling av utbildningen 

Information: Beredskap för coronaviruset 

att följande punkt utgår: 

Information: Verksamhetsplan för 2020 

samt att därefter fastställa dagordningen. 

Utdragsbestyrlande 
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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-04 

Kommunstyrelsen 

Ks § 17 

Föredragningar 

I. Återrapportering av uppdrag om byggbar mark utanför tätorten 
Samhällsbyggnadschef Svante Andren 

2. Program Skaraborgs turistslingor 
Samhällsbyggnadschef Svante Andren 

3. Strategi Hållbara drivmedel 
Samhällsbyggnadschef Svante Andren och hållbarhets- och kvalitetsstrateg Annica Carter 

4. Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 
Hållbarhets- och kvalitetsstrateg Annica Carter 

5. Redovisning av inkomna synpunkter 2019 
Hållbarhets- och kvalitetsstrateg Annica Carter 

6. Resurssmart äldreboende, projekt inom Vård och omsorg/Måltidsenheten 
Hållbarhets- och kvalitetsstrateg Annica Carter 

7. Svar på revisionsrapport: Styrning och utveckling av utbildningen 
Sko/chef Mari-Louise Brage och utvecklingschef Annika Ec/und 

8. Beredskap inför coronaviruset 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken 

9. Ombudgetering av investeringsprojekt från 2019 till 2020 
Ekonomichef Lennart Andersson 

I 0. Överföring av låneutrymme från 2019 till 2020 
Ekonomichef Lennart Andersson 

I I. Ändringsbudget 2020 
Ekonomichef Lennart Andersson 

12. Kvalitetsberättelse 2019 för Vård och omsorg 
Socialchef/tillträdande kommundirektör Eva U/fenborg 

Justerandes signjtur ,/ 

( ·~ __, 
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Sekretessärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-04 

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

Justerandes slgnatu~\ / 
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Utdragsbestyrkande 
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2020-03-04 

Policy för drogförebyggande arbete i Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

7 (27) 

2020-56 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Policy för drogförebyggande ar
bete i Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Frågor som berör alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) är en del av folkhälsoarbetet 
både nationellt, regionalt och lokalt. Att bruka dessa ämnen är förenat med risk för ohälsa och 
bidrar idag till en betydande del av sjukdomsrelaterade, sociala och ekonomiska kostnader för 
både individ och samhälle. Därför bör kommunen arbeta preventivt med ANDT. Enligt Prevent
ionsindex finns det fem viktiga områden som bör finnas på plats för ett lyckat preventivt arbete: 
Personal och budget, Policy, Tillstånd och tillsyn, Samverkan och Aktiviteter. Denna policy är 
alltså en grundläggande pusselbit. Policyn tydliggör Hjo kommuns hållning i det drogförebyggande 
arbetet och utifrån den kan sedan en handlingsplan med konkreta aktiviteter utformas. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2020-01-08 samt förslag till policy för drogförebyggande arbete i 
Hjo kommun. 

Justm;Jl 
'---y · 

Utd ragsbescyrkande 
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Ks § 20 2020-57 

Översyn av visionen, dess utvecklingsområden samt prioriterade 
mål 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i 
sin tur ge förvaltningen i uppdrag att inleda en översyn av visionen, dess utvecklingsområden 
samt prioriterade mål. 

Sammanfattning 
I samband med att nuvarande kommundirektör tillträdde fick denne i uppdrag att ta fram en ny 
vision för Hjo. Kommunens vision "Tillsammans skapar vi framtidens Hjo" med tillhörande ut
vecklingsområden antogs av kommunfullmäktige 2013. Sedan dess har den årliga budgeten inne
hållit prioriterade mål utifrån visionen. Målen har i stort sett varit oförändrade sedan 2013. 

I april 2020 tillträder en ny kommundirektör. Denne bör få i uppdrag att under 2020 inleda en 
översyn av visionen och tillhörande utvecklingsområden samt mål. Detta innebär inte att en ny 
vision ska ersätta den gällande, utan Tillsammans-begreppet och värdegrunden Det goda mötet 
är grunden för kommunens styrning även under kommande år. Det innebär att arbetet med re
videringen ska genomföras med bred medborgardelaktighet i både tätorten och ytterområdena, 
men inte vara lika omfattande och resurskrävande som när visionen togs fram. Samtidigt måste 
kommunen ta hänsyn till att sedan visionens tillkomst så har det skett stora förändringar i sam
hället. De globala målen, Agenda 2030 målen, antogs 2015 av FNs 193 medlemsländer. Agenda 
2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, för
verkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är 
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekono
miska, den sociala och den miljömässiga. 

Ytterligare en aspekt är att Barnkonventionen har blivit svensk lag år 2020 vilket ställer ytterli
gare krav på delaktighet och inflytande. Klimatet och miljön har hamnat i fokus och Sverige skrev 
2015 under på Parisavtalet vilket ställer krav även på den lokala nivån att ställa om till ett hållbart 
samhälle. Ett omtag kring visionen samt tillhörande mål behöver fånga in dessa och andra samhäl
leliga utmaningar och ge kommunen vägledning kring hur man de närmaste åren ska arbeta till
sammans med andra aktörer i kommunen för att uppnå social, miljömässig och ekonomisk håll
barhet. 

Arbetet bör utmynna i en revidering av kommunfullmäktiges prioriterade mål så att dessa i 
högre utsträckning återspeglar Agenda 2030 målen. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2020-01-13. 

~ 
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Utvärdering av Fairtrade City 

Kommunstyrelsens beslut 

9 (27) 

2020-58 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte ansöka om att bli omdiplomerad 
Fairtrade City 2020, men att fortsätta att arbeta med rättvis handel i enlighet med hållbarhets
strategin och Agenda 2030 målen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade § 115/ 15 att ansöka om att bli en diplomerad Fairtrade City. I be
slutsunderlaget beskrevs hur arbetet med Fairtrade skulle bedrivas för att leva upp till Fairtrade 
Sveriges kriterier. Inför årets omdiplomering har en utvärdering genomförts för att se om det 
fortfarande finns förutsättningar för att bedriva styrgruppsarbete inom Fairtrade City Hjo. Utvär
deringen visar att, även om diplomeringen varit värdefull för att öka medvetenheten om rättvis 
handel i Hjo, så saknas det idag förutsättningar för att bedriva styrgruppsarbete i enlighet med de 
intentioner som fanns när beslutet om diplomeringen fattades. Inför diplomeringen 2015 så del
tog många lokala aktörer aktivt i arbetet. Under årens gång har dock ett antal centrala aktörer 
slutat delta i styrgruppsarbetet. Förutom kommunens representanter så är det ett fåtal personer 
som deltar aktivt i styrgruppsarbetet och det gör upplägget mycket sårbart. Kommunens kon
taktperson får ta fler arbetsuppgifter än det ursprungligen var tänkt. Det finns idag inte heller nå
gon person från näringslivet som deltar aktivt i styrgruppsarbetet med att planera och genom
föra aktiviteter, trots att det är ett av kriterierna i Fairtrade diplomeringen. 

Även om kommunen inte är diplomerad Fairtrade City kommer vi att fortsätta att arbeta med 
rättvis handel i enlighet med hållbarhetsstrategin. Frågan om social hållbarhet är högaktuell. 
Barnkonventionen har blivit en lag i år och under detta år kommer Hjo kommun att inleda ett 
arbete kring Agenda 2030 målen. Syftet är att fördjupa organisationens och på sikt även Hjobor
nas kunskap om samtliga globala mål så att vi tillsammans kan skapa en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2020-01-15 samt utvärdering 2020-01-14. 

' \ 
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Biblioteksplan för Hjo kommun 2020 - 2024 

Kommunstyrelsens beslut 

I 0 (27) 

2020-33 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Biblioteksplan för Hjo kommun 
2020- 2024. 

Sammanfattning 
Riksdagen har genom Bibliotekslagen (SFS 2013:80 I) beslutat att landets kommuner och lands
ting ska anta biblioteksplaner för den kommunala biblioteksverksamheten. Syftet med biblioteks
planen är att tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Kungliga biblioteket har fått i uppdrag 
av regeringen att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Syftet med strategin är att 
långsiktigt främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet i Sve
rige. Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna 
följa upp hur antagna biblioteksplaner har utformats och hur de används. 

Kommunfullmäktige i Hjo antog en biblioteksplan 2006 och denna plan reviderades senast 20 I I. 
Efter förändringar i Biblioteks lagen år 2013 har kraven på planernas aktualitet skärps, vilket inne
bär att de nu bör omfatta en tidsperiod på tre till fem år. Biblioteksplanen bör antas av kommun
fu 11 mäktige. 

Beslutsunderlag 
Kultur, turism och fritidschefens skrivelse 2020-02-04 samt förslag till biblioteksplan för Hjo 
kommun 2020 - 2024. 
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Ombudgetering av investeringsprojekt från 2019 till 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

11 (27) 

2020-41 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera investeringsprojekt från 
2019 till 2020 i enlighet med nedanstående sammanställning: 

Exploateringsprojekt 

Övriga projekt 

Totalt 

Sammanfattning 

Budget 

4 400 000 

29 808 638 

34 208 638 

Nedlagt 

-14 092 442 

-5 325 174 

-19 417 616 

Netto 

- 9 692 442 

24 483 464 

14 791 022 

I likhet med tidigare år finns ett antal investeringsprojekt som pågick över årsskiftet 2019-2020. 
Budgetmedel har avsatts för 2019 eller tidigare men av olika anledningar har projekten inte på
börjats eller slutförts. Förvaltningen ser därför årligen över dessa projekt och gör en ny plane
ring för det fortsatta arbetet. Ekonomienheten har sammanställt verksamheternas önskemål om 
om budgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020. 

Beträffande exploateringsprojekt budgeteras dessa i investeringsbudgeten det år då huvudparten 
av exploateringsområdet beräknas vara avyttrat. Detta innebär att kostnaderna läggs ned i för
väg, vilket i sin tur föranleder negativ ombudgetering. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2020-02-12 samt detaljerad sammanställning över pågående och 
ej påbörjade projekt över årsskiftet 2019-2020. 

0, 
Just.erandes signatur \ 

JJ/' 
"+-/ 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-04 

Överföring av låneutrymme från 2019 till 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

12 (27) 

2018-155 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att rätten till nyupplåning om 40 mnkr i 
2019 års budget överförs till 2020 års budget. 

Sammanfattning 
I 2019 års budget gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen rätt att nyupplåna 40 mnkr, i huvud
sak för att finansiera budgeterade investeringar. Investeringarna har i viss mån försenats eller av 
andra anledningar skjutits på framtiden, och kassaflödet i övrigt för 2019 blev bättre än budgete
rat. Av denna anledning samt för att hålla räntekostnaderna nere har kommunstyrelsen inte ut
nyttjat rättigheten för nyupplåning under 2019. 

Då de uppskjutna investeringsprojekten förväntas genomföras under 2020 bedöms dock behovet 
av nyupplåning uppkomma under år 2020 istället. I 2020 års budget finns redan ett beslut om 
rätt att nyupplåna 60 mnkr, framförallt för finansiering av den nya F-6 skolan. Tillsammans med 
föreslagen överföring av 2019-års rätt till nyupplåning uppgår således förslagen rätt till nyupplå
ning under år 2020 till I 00 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2020-02-12. 
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2019-180 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändrade budgetramar per politik
område i 2020 års driftsbudget enligt sammanställning i tabell nedan: 

Budget 2020 - Föreslagna om- Föreslagen änd-

Antagen av KF fördelningar en- ringsbudget 
Politikområde 2019-11-21 ligt bilaga 2020 

Demokrati 6 910 -1 6 909 

KLK 44146 5 608 49 754 

Plan och bygg 4 365 -5 4 360 

Kultur, turism och fritid 23 931 -312 23 619 

Barn och utbildning 237 489 -1 782 235 707 

Arbete och socialtjänst 26 917 -30 26 887 

Vård och omsorg 186 709 -1541 185 168 

Teknisk service 20 389 -1537 18 852 

Finansförvaltning -16 071 -400 -16 471 

Summa S34 785 01 534 785 

Sammanfattning 
Under höstens budgetarbete inför 2020 minskade kommunens prognostiserade intäkter väsent
ligt, bland annat på grund av ett sämre utfall i kostnadsutjämningssystemen jämfört föregående 
år. 

Av denna anledning fick förvaltningen i uppdrag att identifiera och föreslå effektiviseringar och/el
ler besparingar om totalt 5 mnkr. Detta "beting" allokerades till politikområde Kommunled
ningskontoret, för att under våren 2020 ombudgeteras till de politikområden där effektivisering
arna och/eller besparingarna bedöms kunna ske. 

Justerandes signatur I · / 
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2019-180 

Förvaltningen har nu genomfört detta arbete och i samband med detta föreslås också ett antal 
mindre omfördelningar mellan politikområdena som är föranledda av förändrade rutiner och or
ganisation. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens skrivelse 2020-02-12 och sammanställning över föreslagna ändringar i bud
getramar samt beskrivning av åtgärder i effektiviseringsbetinget. 

Justerande, signat; ~ .,/ 
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2019-302 

Svar på motion om att införa filter som blockerar hemsidor med 
pornografiskt innehåll 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 

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

Sammanfattning 
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inkommit med motion med yrkande om att i skolans 
nätverk ska införas filter som hindrar att elevers åtkomst till sidor med pornografiskt material 
Vidare ska likartat filter införas på all IT-utrustning som kommunen tillhandahåller sina anställda. 

Hjo kommun köper merparten av sin IT-drift av Skövde kommun. Med anledning av motionen 
har därför Skövde IT-avdelning kontaktats för att efterhöra möjligheterna. Det framkommer då 
att Skövde har infört motsvarande filter i sina personal- och skolnät. En utvärdering har gjorts 
och den visar dels att problemet med sökningar efter pornografiskt material redan innan filtrets 
införande var relativt lågt och att det efteråt i princip har upphört. Några direkta övriga problem 
med filtret har inte uppkommit, utan vanliga sidor som bedöms som nödvändiga för tjänsten el
ler skolarbetet finns fortfarande full åtkomst till. 

Den lösning IT-avdelningen i Skövde snabbt och enkelt kan tillhandahålla innebär att filtret finns i 
kommunens fasta eller trådlösa nätverk. Det förhindrar således inte åtkomst till pornografiskt 
material om användaren kopplar upp sin dator, surfplatta eller mobiltelefon på annat nätverk el
ler direkt mot mobiloperatör. Detta skulle kräva att ett filter installeras direkt i varje användares 
tekniska utrustning och bedöms som en tekniskt svårare och dyrare lösning och som innebär 
betydligt risk för felaktigheter, begränsad åtkomst även till legala sidor samt prestandabegräns
ningar rent allmänt. 

Utifrån kontakt med Hjo kommuns IT-enhet har de redan beställt att Skövdes filter ska installe
ras även i Hjos nätverk. De meddelar samtidigt att i likhet med Skövdes tidigare erfarenhet är 
det tacksamt nog redan innan filtret installerats ett ringa problem i kommunens nätverk. 

Beslutsunderlag 
Svar 2020-02-10 från kommunstyrelsens ordförande. 
Motion 2019-10-30 från Socialdemokraterna genom Pierre Robert Ryden (S). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-04 

Svar på motion angående idrottsområdet Guldkroken 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 

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

Sammanfattning 

16 (27) 

2019-360 

Socialdemokraternas motion slår in öppna dörrar. I Allians för Hjos budget för 2020 men som 
antagits av kommunfullmäktige ligger redan uppdraget som beskrivs i motionen. 

"Guldkroksområdet är redan idag ett naturligt nav för inomhus- och utomhusidrotter i vår kom
mun. Förvaltningen får i uppdrag att under 2020, i samarbete med föreningsliv och andra intres
senter, fördjupa utredningen av behov och möjligheter i området samt att ta fram en plan för 
den fortsatta utvecklingen av området. Arbetet ska ha fokus på tillgänglighet för utövare och 
åskådare, flexibelt och maximalt utnyttjande av olika faciliteter samt möjlighet till samordning av 
verksamheter." 

Dessutom ligger i budgeten ytterligare ett uppdrag som går hand i hand med detta. Uppdraget 
kring inrättande av alternativet Fritidsklubb. 

"Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att inrätta Fritidsklubb 
som komplement till den skolbarnomsorg som idag bedrivs. Utredningen ska se över möjlig
heten att samarbeta med den personal och de resurser som idag finns knutna till Fritidsgården 
samt möjligheten att nyttja lokaler som finns både inom skol-, kultur- och fritidsområdet. " 

Beslutsunderlag 
Svar 2020-02-17 från kommunstyrelsens ordförande. 
Motion 2019-12-18 från Socialdemokraterna genom Pierre Robert Ryden (S). 

Juscerandes signatJ \ 1 Utdngsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019: Slutredovisning 

Kommunstyrelsens beslut 

17 (27) 

2019-143 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förvaltningens redovisning av genomförda internkontroller 
enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört momenten i kommunstyrelsens internkontrollplan 
för 2019. 

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

Slutredovisningen är en sammanfattning av de 12 internkontroller som genomförts under året. I 
sammanställningen beskrivs de brister som förvaltningen påträffat i sina kontroller och de åtgär
der som kommer att genomföras för att komma till rätta med bristerna. Varje enskild internkon
troll finns redovisad i sin helhet i separata rapporter för den som önskar fördjupa sig. 

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

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelser 2020-01-30 samt internkontroll plan 2019-01-0 I 

Skickas till 
Kvalitets- och hållbarhetsstrateg 

Justcr.indcs sig~ tur 
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Ks § 29 2019-52 

Donationserbjudande: S/S Trafik ekonomisk förening och Säll
skapet S/S Trafiks vänner donerar sitt arkiv 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

uppdra åt kommunens arkivarier att avgöra vilket arkivmaterial som bedöms vara av kultur
historiskt värde och av intresse att bevara, 

acceptera S/S Trafik ekonomisk förening och Sällskapet S/S Trafiks vänners donation av de 
av det arkivmaterial som föreningarna erbjudit Hjo kommun och bedöms vara av kulturhi
storiskt värde och intresse att bevara, samt 

kommunen tillsammans med föreningen Sällskapet S/S Trafiks vänner delar på sanerings
kostnaden upp till ett belopp om 50 000 kr med hälften vardera. 

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

Sammanfattning 
Ångaren S/S Trafik är starkt förknippat med Hjo och dess identitet. Fartyget är en av landets 
mer välbevarade ångare och trafikerar än idag Vättern sedan mer än hundra år tillbaka. Under en 
period i mitten av 1900-talet bedrevs rederiverksamheten som ett kommunalt bolag men sedan 
år 1977 ägs fartyget av S/S Trafik ekonomisk förening och verksamheten bedrivs av den ideella 
föreningen S/S Trafiks vänner. 

Föreningarna har under fartygets levnad samlat på sig ett digert arkivmaterial rörande fartygets 
tillkomst, den verksamhet som har bedrivet under åren samt annat med anknytning till S/S Tra
fik. Materialet har till stora delar sorterats och katalogiserat. Dessvärre har detta förvarats i en 
mindre lämplig lokal med följd att materialet har blivit fuktigt och angripits av mögel. För att för
hindra att materialet förstörs ytterligare samt förhindra att det kontaminerar annat material men 
heller inte utgör en arbetsmiljöfara måste det genomgå en sanering. 

Kommunens arkivarier har gått igenom materialet och bedömer att merparten av detta har ett 
stort kulturhistoriskt värde. 

Kontakt har tagits med konservator som gjort en bedömning om att det är fullt möjligt och till 
en i sammanhanget rimlig kostnad sanera materialet. Kostnaden bedömdes då - sommaren 2019 
- till cirka 30 000 kr. 

Kommunen och föreningen Sällskapet S/S Trafiks vänner har ingått en överenskommelse om att 
föreningen och kommunen delar på saneringskostnaden upp till ett belopp om 50 000 kr med 
hälften vardera. 

Utdragsbestyrk.1nde 
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2020-03-04 

19 (27) 

2019-52 

Under en period ägdes ångaren via kommunalt bolag av Hjo kommun. Material som berör farty
gets och kommunens rederiverksamhet under denna period finns bevarat i kommunens arkiv. 
Det material som enligt förslaget ska doneras kommunen kompletterar kommunens handlingar 
och gör därmed samlingen nästan komplett vilket får ses som unikt i dessa sammanhang. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att merparten av materialet som är föremål för donations
erbjudandet är av så stort värde att det bör bevaras åt eftervärlden samt att ångaren S/S Trafik 
är intimt förknippad med Hjo som stad . Mot bakgrund av att kommunen redan vårdar delar av 
materialet till S/S Trafik kan det därför ses som naturligt att kommunen även tar ansvar för det 
resterande. Risken är annars att samlingen skingras eller förstörs vilket kommer starkt försvåra 
framtida kunskapsinhämtning rörande ångaren. Kostnaden för kommunen bedöms som hanter
bar då föreningen kommer att täcka hälften av saneringskostnaderna. Det antal hyllmeter i kom
munens arkiv som behövs extra innebär ingen tillkommande kostnad inom ett överskådligt per
spektiv då tomma utrymmen finns. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2020-01-09. 
Donationserbjudande 2019-02-12 från S/S Trafik och Sällskapet S/S Trafiks vänner och mail 
2019-12-09 från Sällskapet S/S Trafiks vänner. 
Arkivariens mail 2019-07-17 om sanering. 

Skickas till 
S/S Trafik ekonomisk förening 
Sällskapet S/S Trafiks vänner 
Kommunens arkivarier 

·, 
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2020-03-04 

Antagandehandling: Strategi Hållbara drivmedel 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta strategin för hållbara drivmedel. 

Sammanfattning 

20 (27) 

2019-147 

Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med de 15 kommunerna i Skaraborg tagit fram en 
strukturbild. Ett av de områden som identifierats som viktigt att arbeta vidare med gemensamt 
var fysisk planering. Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 18 maj 2018 om § 38 
Förslag till beslut om tematiska områden för gemensam fysisk planering för Skaraborgs kommu
ner, vilket denna strategi är ett första steg i. 

Syftet med dokumentet är att ta fram en strategi för en kombination av el-, vät- och biogas för 
att öka möjligheterna för omställning från fossila drivmedel till mer hållbara drivmedel. Strategin 
ger förslag på lämpliga placeringar av laddstationer och en generell beskrivning av förutsättning
arna för bio- och vätgas. Vem som sedan etablerar laddstationen eller tankstationen kan variera. 

Strategin har varit ute på remiss och internt samråd i de 15 kommunerna. Målet är att samtliga 
15 kommuner ska anta strategin innan sommaren. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2020-01-27. 
Skaraborgs kommunalförbunds antagandehandling samt Strategi Hållbara drivmedel. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Stadsarkitekt 
Hållbarhets- och kvalitetsstrateg 

Justerandes signa~ur \ 
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2020-03-04 

Antagandehandling: Program Skaraborgs turistslingor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Program för Skaraborgs turistslingor. 

Sammanfattning 

21 (27) 

2019-148 

Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med de I 5 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 § 38 om Förslag till beslut om tematiska områden för gemensam fysisk planering för 
Skaraborgs kommuner, vilket denna strategi är ett första steg i. 

Syftet med programmet är att bidra till Skaraborgs utveckling som besöksdestination genom att 
peka ut turistslingor, för både bilvägar och kollektivtrafik, som tydligt knyter ihop många av de 
besöksmål som finns i Skaraborg. På detta sätt kan samverkan i kluster uppstå mellan olika aktö
rer och besöksmålen kan bidra till service och handel i Skaraborgs mindre orter och på lands
bygden . Utvecklad samverkan skapar även nya affårsmöjligheter. Turistslingorna är främst tänkta 
att användas för besökare från Skaraborg, Västsverige och omkringliggande regioner. Turistsling
orna ska även användas av resande mellan Göteborg och Stockholm som vill göra resan till något 
mer än en transport. 

Program Skaraborgs turistslingor har varit ute på internremiss (22 mars 2019 - 3 maj 2019) och 
sedan på samråd (30 sep 2019-2 dec 2019) i Skaraborgs kommunalförbunds I 5 kommuner och 
skickas här med ut för antagande. Målet är att samtliga I 5 kommuner ska anta strategin innan 
sommaren. 

Beslutsunderlag 
Stadsarkitektens skrivelse 2020-01-27. 
Skaraborgs kommunalförbunds antagandehandling samt Program Skaraborgs turistslingor. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Stadsarkitekt 
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Kvalitetsberättelse 2019 för Vård och omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

22 (27) 

2020-35 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 2019 års kvalitetsberättelse för Vård och omsorg. 

Sammanfattning 
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 
Socialchefens skrivelse 2020-2-07 samt Kvalitetsberättelse för Vård och omsorg 2019. 

Skickas till 
Vård och omsorg 

Justcrandes signatur Utdngsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 33 2019-245 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet efter Thomas 
Karlsson utse Eddie Wallin (Sd). 

Sammanfattning 
Thomas Karlsson (Sd) har entledigats från bland anat uppdraget som ledamot i barn- och ung
domsutskottet. 

Skickas till 
Eddie Wallin 
Barn- och ungdomsutskottet 
Personalenheten 

'"'""""" "'"~ 
}- - -
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2019-358 

Svar på revisionsrapport: Styrning och utveckling av utbildningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till svar. 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hjo kommun genomfört en granskning 
av styrning och utveckling av utbildningen. Granskningens syfte är att bedöma om kommunsty
relsen, genom barn- och ungdomsutskottet säkerställer en ändamålsenlig grundskoleutbildning. 

I granskningen deltog t f skolchef, verksamhetsutvecklare, ekonom, en grupp bestående av rekto
rer och pedagoger från olika stadier och enheter samt kommunstyrelsens presidium. 

Skolchefen har utarbetat ett svar till revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2020-03-03 . 
Revisorernas skrivelse 2019-12-16 samt revisionsrapport december 2019. 

Skickas till 
Revisorerna 
Barn och utbildning 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-04 

Polisen: Medborgarlöfte i Hjo 2020 (2020-39). 

Polisen: Samverkansöverenskommelse och handlingsplan 2020 - tillsvidare (2020-40). 

Kollektivtrafiknämnden: Protokoll 2020-02-10. 

25 (27) 

Aktion Rädda Vättern: Skrivelse angående Karlsborgs PFAS-förorenande flygplats (21 1-215). 

Skaraborgs kommunalförbund: Förbundsdirektionens protokoll 2020-02-07. 

Skrivelse till kommuncheferna i AÖS område angående avfallstaxa 2021 och Avfallsplan. 

- Justitieombudsmannen: Beslut 2020-03-02 angående anmälan från Lars-Ola Carlen (Hjo tid
ning) - JO avslutar ärendet utan åtgärd (2018-41 ). 

f\ 
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Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-04 

26 (27) 

2020-30 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum 
2020-02-05 -
2020-03-04 
2020-02-13 

2020-02-19 

'1 
Justcrandcs slJ atur -f·. 

Ärende Delegat 
Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 

Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl (ej skolskjuts Trafikplanerare 
vid växelvis boende) 
Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Skolchef 

Utdragsbestyrkandc 
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2020-03-04 

Avtackning kommundirektör 

27 (27) 

Kommundirektör Lisbeth Göthberg går under våren i pension efter att varit Hjo kommuns 
högsta chef i mer än nio år vilket även innebär att hon är den av Skaraborgs kommunchefer som 
suttit längst. Hon avtackades av kommunstyrelsens genom dess ordförande Catrin Hulmarker 
(M) för ett framgångsrikt arbete där bland annat framtagandet av Hjo kommuns vision och vär
degrund betonades. En minnesgåva från kommunen överlämnades som ett bevis på uppskattning 
för den stora insats Lisbeth har gjort för kommunen. 

Justerandes signl cur 
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