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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 

Kommunstyrelsen 
Plats och tid Lilla Park, Kulturkvarteret, kl. 13.15 - 15.40 

Beslutande ledamöter 

Catrin Hulmarker (M), ordförande 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Ewa F Thorstenson (M) 

Lars Glad (M) 

Christer Klang (M) 

Richard Bengtsson (M) 

Britt-Marie Sjöberg (C) 

Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryd6n (S) 

Sandra Lind (S) 

Jörgen Fransson (S) 

Bodil Hedin (S) 

Hasse Nörgård (Sd) 

Lennart Larsson (Sd) 

Se sidan 2 

Utmattjustcra Bodil Hedin (S) 

Justeringens plau och tid S S ~ 2020-05-

Underskri(ter 

Junerare Bodil Hedin 

ANSLAG 

TJänstgörande ersättare 

Anette Klang (M) 

Linnea Hultmark (C) 

Merja Wester (S) 

Eddie Wallin (Sd) 

Paragrafer 63 - 7 6 

Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom protokollets publicering pi kommunens anslagsta~la . 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Protokollet publiceras 

Kommunstyrelsen 

2020-05-13 

2020-05-
Förvaringsplats för protokol-
let Stadshuset, Hjo 

Protokollet tas ned 2020-

Sidan 

I ( 16) 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 

Kommunstyrelsen 

Ö vriga delt3gande Mari-Louise Brage, skolchef, § 65 

Annika Eclund, elevhälsochef, § 65 

Charlotte Warling, socialtjänstchef, § 65 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 65 

Stina Lennartsson, verksamhetsekonom, § 65 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 16) 

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

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 64 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 

- ärende I I, "Åtgärder med anledning av budgetuppföljning I, 2020", utgår, 

- nytt ärende, "Hyresreduktion med hänsyn till Covid-19-pandemin", tillkommer, samt 

- i övrigt fastställa dagordningen. 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 65 

Fö red ragn i ngar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 

5 ( 16) 

I. Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för Barn och utbildning vårterminen 2019 
Skolchef Mari-Louise Brage 

2. Åtgärder med anledning av budgetuppföljning I, 2020 
Socialtjänstchef Charlotte Warling, skolchef Mari-Louise Brage och ekonomichef Lennart Andersson 

3. Möjlighet till hyresreduktion för vissa näringsidkare med anledning av Covid-19-pandemin 
Ekonomichef Lennart Andersson 

Utd ragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 
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2020-7 

Framtidens vårdinformationsmiljö - "Historien om Tim" som mål
bild 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta "Historien om Tim" som sin egen målbild. 

Sammanfattning 
"Historien om Tim" är en framtidsvision framtagen av Oslo kommun som på ett pedagogiskt 
och tydligt sätt påvisar möjligheterna som finns kring användning av teknik och IT inom offentlig 
sektor. Visionen påvisar effektivt den nytta som kan komma invånarna till gagn när den offentliga 
sektorn arbetar aktivt med digitaliseringen. Digitaliseringen ger dessutom stora möjligheter till 
effektivare resursanvändning och automatisering som på sikt ger stora nyttor även för verksam
heterna. 

Förbundsdirektionen i Skaraborgs kommunalförbund beslutade 2019-12-06 att anta "Historien 
om Tim" som sin egen målbild och att rekommendera medlemskommunerna att anta densamma 
som sin egen målbild. 

Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen i Skaraborgs kommunalförbunds beslut 2019-12-06, § I O I, powerpointbil
der samt länkarna https://www.youtube.com/watch?v=xRnFLMbKOys och 
https://www.regeringen.se/4a I f04/contentassets/79df I 47f5b I 94554bf40 I dd88e89b79 I /vision-e
halsa-2025.pdf. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 67 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 

Tolkförmedling: Arsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

7 ( 16) 

2020-115 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för 
T olkförmedling Väst. 

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

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 
Tolkförmedling Väst, direktionens § 397/20 samt årsredovisning 2019. 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 

Tolkförmedling: Ny förbundsordning fr o m 2021-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 

8 ( 16) 

2020-116 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny förbundsord
ning för T olkförmedling Väst fr o m 2021-01-0 I. 

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

Sammanfattning 
T olkförmedling Väst har arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning. 

Beslutsunderlag 
Tolkförmedling Väst, direktionens § 40 I /20, tjänsteutlåtande 2020-03-27, förslag till ny förbunds
ordning samt förbundsordning med ändringsmarkeringar. 

Justerandcs signatur Utdragsbestyrkand c 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 
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2018-43 

Möjlighet till sammanträdesarvoden under Covid-19-pandemin 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- kanslichefen bemyndigas att efter samråd med respektive ansvarigt presidium bevilja ersätt
ningar hänförlig till förtroendevaldas sammanträden utöver det som anges i kommunens ar
vodesreglemente, samt 

- bemyndigandet gäller retroaktivt från och med 2020-04-0 I och till som längst 2020-12-31. 

Sammanfattning 
Med anledning av den pågående pandemin finns rekommendationer om att bland annat öka den 
sociala distansen. Vidare avrådes personer över 70 år att inte delta i möten. 

Ordförande i kommunstyrelsen, dess utskott, byggnadsnämnden samt kommunfullmäktige har 
gått ut med rekommendationer till partierna om att bland annat minska antalet närvarande vid 
sammanträdena. Samtidigt finns ett krav om ett minsta antal närvarande för att mötet ska vara 
beslutsmässigt. Därför uppmanas partierna att ha ledamöter tillgängliga som med mycket kort 
varsel kan inställa sig vid sammanträdet för att upprätthålla såväl majoritetsförhållanden som be
slutsmässigheten. 

Kommunen saknar formell möjlighet att låta förtroendevalda delta på distans. Arvodesreglemen
tet har sin utgångspunkt i att ledamöter och ersättare är fysiskt närvarande för att sammanträ
desersättning ska kunna utgå. För att de som inte deltar i mötet men ändå är tillgängliga ska 
kunna ha ersättning behöver därför ett särskilt beslut fattas kring detta. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2020-04-29. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrk:ande 



HJO 

Kommunstyrelsen 

Ks § 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Kommunstyrelsens beslut 

I O ( 16) 

2013-204 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till revidering av riktlinjer för eko
nomiskt bistånd. 

Sammanfattning 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd har reviderats med följande ändring: Försörjningsstöd lämnas 
inte längre för TV-avgift. TV-avgiften ingår inte heller i vad som i Socialtjänstlagen anges som 
riksnorm. Det är inte heller specificerat i detalj vad som ingår i de olika delarna som anges som 
del av hushållets skäliga kostnader. De vägledande riktlinjerna gällande högsta godtagbara totala 
boendekostnaden (inkl driftskostnad) skrivs upp enligt nedan: 

1-2 vuxna

1-2 vuxna och I barn

1-2 vuxna och 2 barn

1-2 vuxna och 3 barn eller fler

Beslutsunderlag 

5 000 kr/mån 5 I 00 kr/mån 

6 I 00 kr/mån 6 200 kr/mån 

7 I 00 ler/mån 7 200 kr/mån 

8 000 ler/mån 8 I 00 kr/mån 

Verksamhetsutvecklarens skrivelse 2020-04-08 samt förslag till riktlinjer. 

Skickas till 

Arbete och socialtjänst 

Justerandes signawr Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 
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2020-117 

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för Barn och ut
bildning vårterminen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till kvalitetsredovisning för barn 
och utbildning för vårterminen 2019. 

Sammanfattning 
Enligt 4 kap 3 § Skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systema
tiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Förvaltningen har upprättat 
ett förslag till kvalitetsredovisning för barn och utbildning för vårterminen 2019. 

Beslutsunderlag 
Utvecklings- och elevhälsochefens skrivelse 2020-04-20 samt dokumentation av det systematiska 
kvalitetsarbetet för barn och utbildning vårterminen 2019. 

Skickas till 
Barn och utbildning 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 

Firmatecknare för Hjo kommun 2020-05-13 - 2022-12-3 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

12 ( 16) 

2019-23 

- Hjo kommun tecknas av kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M) i förening med 
antingen kommundirektör Eva Ulfenborg, personalchef Annika Hedberg eller ekonomichef 
Lennart Andersson samt i de fall tecknandet avser köp/försäljning av fastigheter, även sam
hällsbyggnadschef Svante Andrim, 

- vid förfall för Catrin Hu I marker (M) tecknar kommunstyrelsens I :e vice ordförande Britt
Marie Sjöberg (C) kommunen i förening med antingen kommundirektör Eva Ulfenborg, per
sonalchef Annika Hedberg eller ekonomichef Lennart Andersson samt i de fall tecknandet av
ser köp/försäljning av fastigheter, även samhällsbyggnadschef Svante Andren, 

- deklarationer till skatteverket undertecknas av antingen kommunstyrelsens ordförande 
Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Britt-Marie Sjöberg {C), kom
mundirektör Eva Ulfenborg, personalchef Annika Hedberg eller ekonomichef Lennart 
Andersson i förening med personalhandläggare Carol ine Jakobsson, personalhandläggare 
Carina Thimberg eller personalhandläggare Ewa F Thorstenson, dessa har också rätt att utse 
ombud för att lämna redovisningar i skatteverkets webtjänst, samt 

- leverantörsbetalningar undertecknas av antingen ekonom Josef Thorell, ekonom Ninous 
Lachin, ekonom Stina Lennartson, ekonom Susann lngerhage, ekonom Maria Fredriksson eller 
ekonomichef Lennart Andersson, två i förening. 

Skickas till 
Catrin Hulmarker 
Britt-Marie Sjöberg 
Eva Ulfenborg 
Annika Hedberg 
Lennart Andersson 
Svante Andren 
Caroline Jakobsson 
Carina Thimberg 
Ewa F Thorstenson 
Josef Thorell 
Ninous Lachin 
Stina Lennartson 
Susann lngerhage 
Maria Fredriksson 
Swedbank, Hjo (samt bilaga) 
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 

i\ 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
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0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 
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2020-55 

Aterbesättande av ledigblivet uppdrag efter Benkt-Eric Lindh (L) -
insynsplats i barn- och ungdomsutskottet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Benkt-Eric Lindh (L) har entledigats från sina politiska uppdrag. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdr.igsbestyrkande 



HJO 

Kommunstyrelsen 

Ks § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 

Hyresreduktion med hänsyn till Covid-19-pandemin 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt ordförande att besluta om att Hjo kommun i egenskap av 
hyresvärd ska medge nedsättning av hyror i enlighet med regeringens förordning. 

Sammanfattning 

14 ( 16) 

2020-86 

Coronapandemin har medfört stora negativa konsekvenser för hela landet där bland annat 
restaurangbranschen men även andra verksamheter tappat stora delar av sin omsättning. 
Regeringen har som en åtgärd avsatt medel för att tillfälligt sänka fasta hyror för särskilt utsatta 
branscher. 

Stödet innebär en minskning av lokalhyran för hyresgästen. Staten står genom bidrag inom vissa 
ramar för hälften av hyresreduceringen medan hyresvärden står för den andra hälften. Stödet är 
begränsat i tid för perioden april - juni 2020, det vill säga omfattar högst tre månadshyror och 
riktar sig till näringsidkare inom vissa branscher. 

Det har framkommit önskemål om att även Hjo kommun ska stödja näringslivet under den 
pågående pandemin. Ekonomienheten bereder tillsammans med kommunens fastighetsenhet 
därför ett förslag till beslut om hyresreduktion. En beräkning som är gjord av ekonomienheten 
visar att ett stöd i enlighet med regeringens förordning skulle medföra en minskade 
hyresintäkter för kommunen om cirka 50 tkr vilket innebär minskade kostnader för 
hyresgästerna med det dubbla. 

Beslutsunderlag 
Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran; SFS 2020:237 

Skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 
Ekonomichef 

Justcnndc:s signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 75 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 
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Länsstyrelsen Västra Götaland: Miljöprövningsdelegationens beslut 2020-04-22 om ändrings
tillstånd till Vind kraftspark Fågelås (2019-260). 

Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2020-04-08. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2020-04-30. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrk.a.nde 
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Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-13 
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2020-30 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 
2020-04-09 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2020-04-22 
2020-04-14 Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 
2020-04-16 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2020-05-13 
2020-04-24 Beslut i ärenden så brådskande att kommunstyrel- Ks ordförande 

sens beslut inte kan inväntas 
2020-05-04 Yttranden angående antagande av hemvärnsmän, Kommundirektör 

samt yttrande i samband med hävande av hemvärn-
skontrakt 

2020-05-05 519 beslut april 2020 Resurs/bistånd 

J!.terandcs signatur Utdrags bcstyrk:a nde 




