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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom protokollets publicering på kommunens ansla,gstavla. 
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2020-10-05 
Förvaringsplats för protokol-
let Stadshuset, Hjo 

Protokollet tas ned 2020-10-27 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-30 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande 

'"'"""'" ''"""' t / 
·7r 

Mari-Louise Brage, skolchef, § I I I 

Stina Lennartson, ekonom, § I I I 
Klara de Boer, verksamhetsutvecklare, § I I I 
Maria Börjel, verksamhetsutvecklare, § I I I 
Lennart Andersson, ekonomichef, § 111 

Håkan Karlsson, VD Hjo Energi AB, § I I I 
Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 
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Utdragsbestyrkand e 
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Kommunstyrelsen 

Ks § I 09 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-30 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 14) 

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

Utdragsbestyrka ndc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 110 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-30 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 111 

Fö red ragn i ngar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-30 

I. Återrapportering av åtgärdsplaner med anledning av budgetuppföljning I, 2020 
Skolchef Mari-Louise Brage och verksamhetsekonom Stina Lennartson 

2. Systematiskt kvalitetsarbete för barn och utbildning läsåret 2019/20 
Skolchef Mari-Louise Brage 

3. Barn- och ungdomspolitiska arbetet 
Verksamhetsutveck/arna Klara de Boer och Maria Börje/ 

4. Delårsbokslut 2020 för Hjo kommun och dess bolag 
Ekonomichef Lennart Andersson och VD Hjo Energi AB, Håkan Karlsson 

5. Delrapport av förvaltningens uppdrag i budget 2020 
Kommundirektör Eva Ulfenborg 

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-30 

Åtgärder med anledning av budgetuppföljning I, 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

6 (14) 

2020-108 

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

Sammanfattning 
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 2020-09-09. 
Socialtjänstchefens och skolchefens skrivelser 2020-09-0 I. 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Socialtjänstchef 
Skolchef 

~ gn~ r7 '""'"'"'.7 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-30 

Systematiskt kvalitetsarbete för barn och utbildning läsåret 
2019/20 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

7 (14) 

2020-208 

- godkänna redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet för barn och utbildning för läså
ret 2019/20, samt 

- ställa sig bakom det fortsatta arbetet med fokus/utvecklingsområdena för läsåret 2020/21: 
- Betyg och bedömning 
- Värdegrund 
- Kollegialt lärande 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson (M) och Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Sammanfattning 
Enligt 4 kap 3 § Skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systema
tiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2020-09-22. 
Systematiskt kvalitetsarbete för barn och utbildning läsåret 2019/20. 

Skickas till 
Barn och utbildning 

Utdragsbestyrkande u-
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Kommunstyrelsen 

Ks § 114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-30 

8 (14) 

2020-210 

Riktlinje för Hjo kommuns barn- och ungdomspolitiska arbete 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta "Riktlinje för Hjo kommuns barn- och ungdomspolitiska ar
bete". 

Sammanfattning 
Från I januari 2020 införlivades barnkonventionen i svensk lagstiftning. Detta innebär ett star
kare skydd för barns rättigheter och kräver att kommunen arbetar strukturerat med barnkon
ventionen. 

Barn- och ungdomar påverkas av beslut som fattas såväl lokalt och regionalt som nationellt och 
internationellt inom alla samhällsområden. Barn- och ungdomar finns i hela samhället. Deras liv 
påverkas av beslut inom barnomsorg, utbildning, arbetsmarknad, socialtjänst, sjukvård, samhälls
planering, kultur, miljö, integration, bostadsbyggande och många andra områden. Därför är barn
rätts- och ungdomspolitiken sektorsövergripande. 

Syftet med riktlinjen är att tillse att Hjo kommun lever upp till Barnkonventionen som lagstift
ning. Riktlinjen beskriver kommunens arbete och hur ansvaret är fördelat. Utgångspunkten för 
riktlinjen är Barnkonventionens fyra vägledande principer. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2020-09-10. 
Riktlinje för Hjo kommuns barn- och ungdomspolitiska arbete. 

Skickas till 
Kansliet 

Ucdrags bestyrkandc 
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Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-30 

Policy för Hjo kommuns barn- och ungdomspolitiska arbete 

Kommunstyrelsens beslut 
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2020-211 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta "Policy för Hjo kommuns barn
och ungdomspolitiska arbete". 

Sammanfattning 
Barn och ungdomar påverkas av beslut som fattas såväl lokalt och regionalt som nationel lt och 
internationellt inom alla samhällsområden. Barn- och ungdomar finns i hela samhället. Deras liv 
påverkas av beslut inom barnomsorg, utbildning, arbetsmarknad, socialtjänst, sjukvård, samhälls
planering, kultur, miljö, integration, bostadsbyggande och många andra områden. Därför är barn
rätts- och ungdomspolitiken sektorsövergripande. Policyns syfte är att tydliggöra hur det barn
och ungdomspolitiska arbetet kan implementeras i kommunens verksamheter så att attityder, 
arbetssätt och förhållningssätt mot det enskilda barnet/ungdomen har sin grund i barnkonvent
ionen och att säkerhetsställa så att beslutsfattande sker i enlighet med barnets bästa. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2020-09- I 0. 
Policy för Hjo kommuns barn- och ungdomspol itiska arbete. 

Utdragsbescyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-30 

Delårsbokslut 2020-08-3 I för Hjo kommun och dess bolag 

Kommunstyrelsens beslut 
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2020-195 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa delårsbokslut 2020 för Hjo 
kommun och dess bolag. · 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat och avgivit delårsbokslut för januari - augusti 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2020-09-22. 
Delårsrapport för perioden 2020-01-0 I - 2020-08-3 I . 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-30 
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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 utse Hillevi Blom (L) till insynsplats i barn- och ungdomsutskottet. 

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

Skickas till 
Hillevi Blom 
Barn- och ungdomsutskottet 
Personalenheten 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
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0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-30 

Aterbesättande av ledigblivna uppdrag efter Sandra Lind (S) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- till ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet utse Michael Wennerberg (S), 
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2020-207 

- till vice ordförande i barn- och ungdomsutskottet utse Lars-Göran Svensson (S), samt 

- till ny ledamot i individutskottet utse Lars-Göran Svensson (S). 

- val av ny ersättare efter Michael Wennerberg (S) i barn- och ungdomsutskottet bordläggs. 

Sammanfattning 
Sandra Lind (S) har entledigats från sina politiska uppdrag. 

Skickas till 
Michael Wennerberg 
Lars-Göran Svensson 
Kommunstyrelsen 
Barn- och ungdomsutskottet 
Individutskottet 
Personalenheten 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
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Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-30 

- Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg: Protokoll 2020-09-07. 
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- Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg: ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
januari - augusti 2020, KTN § 34/20. 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Miljönämndens verksamhetsmål för år 2021, MN § 42/20. 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2020-09-09. 

- Skaraborgs kommunalförbund: Mötestider 2021 för direktionen. 

- Avfallshantering Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2020-09-21 . 

- AB Hjo Småindustrier: Styrelsens protokoll 2020-09-23. 

Utdragsbestyrkande 
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Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-09-30 
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2020-30 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 
2020-03-30 Beslut om uppskjuten skolplikt till det år barnet Rektor 

fyller sju år 
2020-09-14 Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 


