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Ann-Christine Fredriksson (M) 
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Richard Bengtsson (M) 

Britt-Marie Sjöberg (C) 

Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryden (S) 

Sandra Lind (S) 

Jörgen Fransson (S) 

Bodil Hedin (S) 

Hasse l'Jörgård (Sd) 

Lennart Larsson (Sd) 

Se sidan 2 

Pierre Robert Ryden (S) 

G \ 

Piecce Robert Rydi,n / 

ANSLAG 

Tjänstgörande ersättare 

Anette Klang (M) 

Malin Carlbom (M) 

Kjell-Arne Green (S) 

Eddie Wallin (Sd) 

Paragrafer 77 - 90 

-------

Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom protokollets publicering på kommunens anslagstavla. 

Kommunstyrelsen 

2020-06-03 

2020-06- Protokollet tas ned 2020-
Förvaringsplats för protokol- S H 
let tadshuset, jo 

Sidan 

I ( 18) 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-06-03 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande 

I 
Justerandes signatur , 

l 

Charlotte Warling, socialtjänstchef, § 79 

Mari-Louise Brage, skolchef, § 79 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 79 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkandc 
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Ks § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-06-03 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 18) 

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

Utd ragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 78 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-06-03 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

Utdrags bestyrkande 
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Fö red ragn i ngar 

I. Vårbudget 2021 
Ekonomichef Lennart Andersson 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-06-03 

2. Budgetuppföljning 2, januari - maj 2020 
Ekonomichef Lennart Andersson 

5 ( 18) 

3. Återrapportering av åtgärdsplaner med anledning av budgetuppföljning I, 2020 
Socialtjänstchef Charlotte Warling, sko/chef Mari-Louise Brage och ekonomichef Lennart Andersson 

Utdragsbescyrkande 
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Sekretessärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-06-03 

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

Utdragsbestyrkande 
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Sekretessärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-06-03 

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

justorandes si~ati ., / 

~
1L 

Utd ragsbestyrkande 
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Ks § 82 2020-108 

0 

Atgärder med anledning av budgetuppföljning I, 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de särskilda åtgärdsplanerna för att komma i balans med 
budget för verksamheterna Arbete och socialtjänst samt Barn och utbildning. 

Yrkanden 
Pierre Robert Ryden (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. 
Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag till vilket Ann
Christine Fredriksson (M) yrkat bifall och Pierre Robert Rydens (S) yrkande om avslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag till beslut. 

Votering begärs. Ordföranden föreslår följande beslutsordning vilket kommunstyrelsen godkän
ner: 

JA: Bifall till förvaltningens förslag till beslut 
NEJ: Avslag till förvaltningens förslag till beslut 

Voteringen utfaller med: 
JA: I O röster 
Nej: 4 röster 

Följande röstar JA: Catrin Hulmarker (M), Ann-Christine Fredriksson (M), Ewa F Thorstenson 
(M), Lars Glad (M), Anette Klang (M), Malin Carlbom (M), Britt-Marie Sjöberg {C), Petter 
Jönsson (L), Eva-Lott Gram (Kd) och Eddie Wallin (Sd). 

Följande röstar NEJ: Pierre Robert Ryden (S), Sandra Lind (S), Kjell-Arne Green (S) och Bodil 
Hedin (S). 

Reservation 
Pierre Robert Ryden (S), Sandra Lind (S), Kjell-Arne Green (S) och Bodil Hedin (S) reserverar 
sig skriftligt enligt nedan mot beslutet: 
Vi reserverar oss mot nedskärningar inom sko/verksamheten. Vissa av de åtgärder som kommer drivas 
igenom kommer drabba de svaga och socialt utsatta i kommunen. Och detta är början av den moderata 
majoritetens iver att effektivisera inom kommunens ansvarsområde. Vi socialdemokrater står fast vid att 
en skattehöjning skulle gjorts får verksamhetsåret 2020. Och det finns anledning till att återkomma, på
minna om det i den fortsatta ivern med att effektivisera i Hjo kommun. 

Utdragsbcstyrkande 
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9 ( 18) 

2020-108 

Kommunstyrelsen beslutade § 58/20 att uppdra åt förvaltningen att inom Barn och utbildning 
upprätta en särskild åtgärdsplan för att komma i balans med budget samt inom Arbete och soci
altjänst upprätta en särskild åtgärdsplan för att minska underskottet där planen bör ta sikte på 
att i reducera kostnaderna för såväl försörjningsstöd som för institutions- och familjehemsplace-
ringar. 

Planerna ska redovisas för kommunstyrelsen vid sammanträdet i maj för att sedan följas upp vid 
kommunstyrelsens sammanträden i juni och september 2020. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2020-05-05. 
Socialtjänstchefens åtgärdsplan 2020-05-05. 
Skolchefens åtgärdsplan 2020-04-27. 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Socialtjänstchef 
Skolchef 

Utdragsbestyrkande 
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Vårbudget för Hjo kommun 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för vårbudgeten för 2021, 
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2020-22 

- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2021 fastställs enligt liggande förslag i 
vårbudget, 

- investeringsbudgeten 2021 samt investeringsplan för perioden 2022 - 2025 fastställs enligt 
föreliggande förslag till vårbudget 2021 på sid 30, samt 

- skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 21 :57 per skattekrona. 

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

Anteckning 
Pierre Robert Ryden (S), Sandra Lind (S), Kjell-Arne Green (S) och Bodil Hedin (S) deltar inte i 
beslutet. 

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

Vårbudgeten ska bl a innehålla: 
- övergripande finansiella mål, 
- justeringar i rullande investeringsplan på 5 år, samt 
- ekonomiska ramar fördelat på politikernivå. 

Beslutsunderlag 
Vårbudget 2021 . 
Fackförbundet Visions synpunkter 2020-06-03. 

'\ 
Justerandes •w 

'~ 

Utdragsbestyrkande 
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Budgetuppföljning 2, januari - maj 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

I I ( 18) 

2020-108 

Kommunstyrelsen beslutar att hålla fast vid uppdraget åt förvaltningen från förra budgetuppfölj
ningen, innebärande att: 

- inom Barn och utbildning upprätta särskild åtgärdsplan för att komma i balans med budget. 
Planen redovisades för kommunstyrelsen vid sammanträdet i maj och nästa uppföljning ska 
ske vid kommunstyrelsens sammanträde i september 2020, 

- inom Arbete och socialtjänst upprätta särskild åtgärdsplan för att minska underskottet. Pla
nen bör ta sikte på att i reducera kostnaderna för såväl försörjningsstöd som för institutions
och familjehemsplaceringar Planen redovisades för kommunstyrelsen vid sammanträdet i maj 
och nästa uppföljning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i september 2020, 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 budgetavvikelsen 2020 
samt att förbättra förutsättningarna för budgetföljsamhet under 2021. 

Anteckning 
Pierre Robert Ryden (S), Sandra Lind (S) , Kjell-Arne Green (S) och Bodil Hedin (S) deltar inte i 
beslutet. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har redovisat budgetuppföljning nr 2, baserad på utfallet under årets första fem 
månader. Uppföljningen som med anledning av Corona-pandemin är behärrad med stor osäker
het mynnade ut i en prognos för helåret 2020 som utvisar en budgetavvikelse med - 5,5 mnkr. 
Det totala resultatet prognostiseras till +2,5 mnkr vilket ska jämföras med ett budgeterat resul
tat om 8,0 mnkr. De mest väsentliga skillnaderna jämfört med budgetuppföljning I, från mars 
månad, utgörs av att ytterligare kostnader tillkommit för familjehemsplaceringar och LSS-ären
den 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 2020-06-03 samt budgetuppföljning nr 2, 2020. 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Skolchef 
Socialtjänstchef 

Justerandes signat r Utd ragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
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2010-638 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till revideringar i kommunstyrel
sens delegationsordning. 

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

Sammanfattning 
Tillståndsenhet i Samverkan (TIS) värdkommun Lidköping har gjort en översyn samt reviderat 
delegationsförteckningen gällande beslut enligt Alkohollagen, Lag om tobak och liknande produk
ter samt Spellagen. Hjo kommuns delegationsordning har reviderats i enlighet med TIS revide
ringar vilket innebär uppdateringar gällande aktuella lagrum, Förfarande gällande avskrivning och 
avvisning av serveringstillstånd och försäljningstillstånd har tillkommit. Stycket som gäller spel så 
som automat-, restaurangkasino- och värdeautomatspel har tillkommit. 

Titel Alkoholhandläggare utgår och ersätts av ANDT-Handläggare, (Alkohol, Narkotika, Droger 
och Tobak) 

I avsnitten för Arbete och socialtjänst och Vård och omsorg har respektive område uppdaterats 
med korrekta titlar på respektive delegat. Nya titlar återfinns som ersättning för Socialchef, se 
nedan. I ett antal ärenden har delegaten ändrats och några mindre ändringar har gjorts i samband 
med revideringen. 

Titel Socialchef utgår och följande nya titlar tillkommer: 
Socialtjänstchef 
Verksamhetschef Vård och Omsorg 

Under avsnittet Allmänna ärenden har en ändring av delegat tillkommit. 

Ny text är markerad med gult och borttagen text är överstruken. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2020-05-1 I. 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 
Vård och omsorg 
Kansliet 

Utdragsbestyrkande 
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2020-141 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del kalen
deråret 20 19 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska 
insats i Hjo för kalenderåret 2019. 

Sammanfattning 
Elevhälsan har upprättat ett förslag till patientsäkerhetsberättelse för 2019. Enligt Patientsäker
hetslagen (20 I 0:659) ska vårdgivare senast den I mars varje år upprätta en patientsäkerhetsbe
rättelse som beskriver hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
Elevhälsochefens skrivelse 2020-05-12. 
Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2019. 

Skickas till 
Elevhälsan 

Justerandes s· natur Utdragsbestyrka.nde 
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2020-86 

Delegation av beslut med anledning av Covid-19-pandemin och 
som inte bedöms vara av strategisk karaktär 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- kommundirektören kan besluta om avsteg från ordförandebeslut daterat 2020-03-18 när det 
är påkallat utifrån ett allmänt intresse och risken för ökad smittspridning bedöms som hanter
bar, 

- kommundirektören kan besluta om att återkalla tidigare beslutade avsteg enligt ovan om det 
anses påkallat utifrån en ökad risk för smittspridning, samt 

- förvaltningen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner som möjliggör att verksamhet kan 
kunna bedrivas i de lokaler som omfattas av ordförandebeslut daterat 2020-03-18. 

Sammanfattning 
Tidigt i mars månad stod det klart att Sverige såväl som övriga världen var mitt uppe i en ny 
sjukdom av pandemiska mått och vars symptom och konsekvenser ingen riktigt kunde över
blicka. Hjo kommun agerade tidigt, snabbt och proaktivt genom att bland annat stänga ned vissa 
verksamheter, införa besöksstopp på äldreboenden, begränsa möjligheten att utnyttja delar av 
kommunens faciliteter med mera så snart det stod klart att Sverige stod inför risken av en mas
siv smittspridning av coronaviruset. 

Strategin har varit framgångsrik i så måtto att kommunen i vart fall ännu har färre antal diagnosti
serade smittade än i flertalet andra kommuner i närområdet samt undvikit att våra äldre och 
sköra hittills drabbats av sjukdomen på våra boenden. 

Samtidigt finns numera uppgifter från bland annat Folkhälsomyndigheten att pandemin kommer 
att pågå under en längre tid än vad som först antogs. Smittspridningen sker dessutom i olika takt 
och varierar i intensitet över delar av landet. Till detta ska läggas nya kunskaper kring hur bland 
annat viruset sprids och sätt att skydda sig mot detta. Detta leder till att expertmyndigheter 
kommer med förändrade rekommendationer och råd löpande över tid. 

Utifrån ovan kan det finnas anledning att flexibelt kunna ompröva delar av de åtgärder som kom
munen tidigare vidtagit. En omprövning bör ske utifrån såväl nya rön som gjorda erfarenheter 
med syftet att kunna upprätthålla en allmänhetens förståelse för de begränsningar som sker och 
kommer fortsatt att ske för samtliga oss som verkar i vårt samhälle. 

Samtidigt kan ett behov uppkomma av att återgå till tidigare överväganden om det framkommer 
att smittspridningen i vårt område ökar. Viktigt att beakta är att förändringar som beslutas inte 
till någon del underskrider relevanta myndigheters rekommendationer och allmänna råd. 

Utdr.i.gsbestyrka nde 
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2020-86 

Tidigare beslut innebär enbart en möjlighet för kommundirektören att göra avsteg om det före
ligger synnerliga skäl. Detta är i praktiken en för rigid och otymplig skrivning med hänsyn till att 
pandemin kan förutses pågå under en längre period. För att kunna vara flexibla och fortsatt pro
aktiva men med uthållighet över tid bör därför kommundirektören ges möjlighet att efter sam
råd med respektive berörda verksamheter och tillhörande riskanalyser kunna fatta beslut om att 
mer löpande kunna öppna upp eller stänga ned olika kommunala lokaler, tjänster, servicefunkt
ioner med mera utifrån såväl behov som avvägd risk för smittspridning. 

Förutsättningen är således att beslutet inte avser strategiska överväganden. Vid tveksamhet här
vidlag kan förslagsvis samråd med kommunstyrelsens presidium ske. Att märka är att delegation 
till kommundirektören inte innebär att kommunstyrelsen frånhänder sig möjligheten att fatta be
slut i ärendet. 

Vidare föreslås att förvaltningen utreder möjligheterna att tillåta verksamhet av mer löpande ka
raktär i de lokaler som alltjämt är stängda för allmänheten såsom idrottshallar, kulturkvarteret 
med mera. Förutsättningen är även här att myndigheters allmänna råd och rekommendationer 
följs men även att andra eventuellt medverkande aktörer lever upp till dessa för att säkerställa 
att risken för smittspridning till allmänheten i så stor utsträckning som möjligt även framgent kan 
minimeras. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2020-05-26. 

Skickas till 
Kommundirektören 

Utdragsbestyrkande 
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2020-55 

Återbesättande 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 

Utdragsbestyrkande 
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Anmäl ni ngsärenden 

Kollektivtrafiknämnden: Protokoll 2020-05-1 I. 

17 ( 18) 

Kollektivtrafiknämnden: Beslut § 16/20 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning januari - april 
2020. 

Kollektivtrafiknämnden: Beslut § 17/20 Budget 2021. 

AB Hjo Småindustrier: Protokoll vid årsstämma 2020-05-14. 

AB Hjo Småindustrier: Protokoll vid konstituerande sammanträde 2020-05-18. 

Hjo Energi AB: Protokoll vid årsstämma 2020-05-14. 

Hjo Energi AB: Protokoll vid konstituerande sammanträde 2020-05-20. 

Hjo Energi Elhandel AB: Protokoll vid årsstämma 2020-05-14. 

Hjo Energi Elhandel: Protokoll vid konstituerande sammanträde 2020-05-20. 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Protokoll 2020-05-18. 

VästKom: Klart med unikt västsvenskt samarbete - gemensam vårdinformationsmiljö för 
regionen och alla kommuner (2020-7). 

Hjo Stadshus AB: Protokoll vid årsstämma 2020-05-14. 

Hjo Stadshus AB: Protokoll vid konstituerande sammanträde 2020-05-20. 

Skaraborgs kommunalförbund: Förbundsdirektionens protokoll 2020-05-08. 

Utdragsbestyrkande 
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2020-30 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 
2020-03-03 Beslut om återkallelse av tillstånd på tillståndshava- Handläggare 

rens egen begäran eller upphörande av verksamhet 
2020-04-07 Fördelning av föreningsbidrag inom vård- och om- Bitr verksamhetschef 

sorgs verksamhetsområde Vård och omsorg 
2020-04-27 - Beslut att avsluta tillsynsärende utan åtgärd Handläggare 
2020-05-14 
2020-04-29 - Ändringar i tillstånd (tex serveringstid, utökad Handläggare 
2020-05-15 serve-ringsyta, alkoholdryck) 
2020-05-15 Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Vård- och omsorgschef 
2020-05-25 Beslut i ärenden så brådskande att kommunstyrel- Ks ordförande 

sens beslut inte kan inväntas 
2020-06-0 I 90 beslut maj 2020 Resurs/bistånd 
2020-06-02 Beslut att bevilja eller avslå stadigvarande försälj- KsBu ordförande 

ningstill-stånd för tobaksförsäljning detalj- och par-
tihandel 

2020-06-03 239 beslut maj 2020 Arbete och socialtjänst 

Utdragsbestyrka nde 


