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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande 

' \ 
I 

Annica Carter, hållbarhetsstrateg, § 123 

Ann-Charlotte Persson, besöksnäringsutvecklare, § 123 

Sara Taijonlahti, turistassistent, § 123 

Charlotte Paulsson, stadsarkitekt, § 123 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 123 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 

2 (19) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 19) 

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

Justerandes signatur Utdrags bestyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 122 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

Justerandes signatur 'Y' , 
1/ 1 (L--

Utdragsbestyrkande 

4 ( 19) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 123 

Föredragningar 

I. Arbetet med Agenda 2030 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

Hållbarhetsstrateg Annica Carter och kommundirektör Eva Ulfenborg 

2. Lägesrapport från sommaren 2020 (Besöksnäring) 
Besöksnäringsutvecklare Ann-Charlotte Persson och turistassistent Sara T aijonlahti 

3. Taxa för plan och bygglov 
Stadsarkitekt Charlotte Paulsson 

4. Budget 2021 för Hjo kommun 
Ekonomichef Lennart Andersson och kommunstyrelsens ordförande Catrin Hu/marker (M) 

Justerandes signatur cl_ Utdragsbesryrka.nde 

5 (19) 



Kommunstyrelsen 

Ks § 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

Budget och verksamhetsplan 2021 - 2023 för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

6 ( 19) 

2020-22 

driftbudget för 2021 fastställs på politikområdesnivå samt för 2022 - 2023 på nämndnivå 
enligt föreliggande förslag till budget, 

investeringsbudget 2021 samt investeringsplan för perioden 2022 - 2025 fastställs enligt fö
religgande förslag till budget på sidan 34, 

resultatbudget för 2021 samt preliminär resultatbudget för perioden 2022 - 2023 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget, 

kassaflödesbudget 2021 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2022 - 2023 fast
ställs enligt föreliggande förslag till budget, 

balansbudget 2021 samt preliminär balansbudget för perioden 2022 - 2023 fastställs enligt 
föreliggande förslag till budget, 

kommunstyrelsen äger rätt att under 2021 nyupplåna, d v s öka kommunens låneskulder 
med totalt 60 mnkr, 

i budgeten angivna 20 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt 

nuvarande skattesats 21 :57 bibehålls. 

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

Protokollsanteckning 
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet. Eventuellt kommer partigruppen att lägga 
ett eget budgetförslag senast i samband med ärendets behandling i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Alliansen har arbetat fram förslag till budget och verksamhetsplan 2021 - 2023 för Hjo kommun. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 2020-10-26. 
Alliansens förslag till budget 2021 - 2023. 
Synpunkter 2020-10-26 från fackförbunden Vision, Kommunal och SACO. 
Synpunkter 2020-10-28 från fackförbunden Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsrapport 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

7 (19) 

2020-229 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2020 för Av
fallshantering Östra Skaraborg. 

Yrkande 
Lars Glad (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2020. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2020 för Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Ju ster.mdes signatur 62_ Utdragsbestyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

8 (19) 

2020-227 

Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet inklusive bolag och 
förbund inom Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda 
och Gullspångs kommuner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Brandskyddspolicy för kommunal 
verksamhet för Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har utarbetat en kommungemensam brandskyddspolicy som 
överlämnas till samtliga sju medlemskommuner för antagande i respektive kommuns politiska or
ganisation. 

Beslutsunderlag 
Kanslisekreterarens skrivelse 2020-09-22. 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs förslag till brandskyddspolicy för kommunal verksamhet. 

justcn.ndes signatur 

f_ 
Utdragsbestyrkand e 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

9 (19) 

2020-247 

Plan- och bygglovtaxa - taxa för bygglov, nybyggnadskartor och 
strandskyddsbestämmelser m m 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Plan- och bygglovtaxa - taxa för 
bygglov, nybyggnadskartor och strandskyddsbestämmelser m m. 

Sammanfattning 
För byggnadsnämndens ansvarsområde finns särskilda föreskrifter i 12 kap 8 § i plan- och byggla
gen (20 I 0:900). Där anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för vissa beslut eller ärenden 
såsom planbesked, tekniska samråd, upprättande av nybyggnadskartor med mera. 

Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att 
upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser om det exempelvis föranleds av ex
empelvis nybyggnad eller ändring av byggnad och fastigheten har nytta av ändringen i planen eller 
om rådesbestämmelserna. 

Av 12 kap I O § framgår att grunden för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som bes
lutas av kommunfullmäktige. Det framkommer även att avgiften inte får överstiga kommunens 
genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 66/20, stadsarkitektens skrivelse 2020-09-22 samt förslag till plan- och 
bygglovtaxa. 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

I 0 ( 19) 

2019-92 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning§ 37 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning 
över de motioner som inte är färdigberedda. 

Det finns i dagsläget inga motioner som inte är färdigberedda att redovisa. 

Beslutsunderlag 
Kanslisekreterarens skrivelse 2020-10-05. 

Utdragsbestyrkand e 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

Kommunfullmäktiges sammanträden under år 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

sammanträda följande datum under år 2021: 

25 februari 
15 april 
20 maj 
23 juni 

9 september 
7 oktober 
11 november 
9 december 

11 ( 19) 

2020-250 

fullmäktiges sammanträden ska i första hand hållas i Lilla Park, Kulturkvarteret och som re
gel inledas kl 18.30, samt 

sammanträdena ska kungöras på kommunens hemsida och i Hjo Tidning. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2020-10-21. 

Utd ragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

12 ( 19) 

Kommunstyrelsen 

Ks § 130 2020-250 

Kommunstyrelsens och utskottens sammanträden under år 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen och dess utskott ska under år 2021 samman
träda följande datum och tider: 

Tid Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sep 0kt 

Kommunstyrelsen 13.15 - 10 31 - 5 9 - 25 22 27 

Allmänna utskottet 08.30 28 - 18 22 27 - - 12 9 14 

Barn- och unidomsutskottet 14.00 27 - 17 21 26 - - 11 8 13 

Individutskottet 13.00 27 - 17 21 26 - - 11 8 13 

Omvårdnadsutskottet 08.30 27 - 17 21 26 - - 11 8 13 

Tekniska utskottet 13.15 26 - 16 20 25 - - 10 7 12 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen sammanträder i regel onsdag eftermiddag kl 13. 15, två veckor innan kom
munfullmäktiges sammanträde. 

Utskotten sammanträder två veckor innan kommunstyrelsens sammanträde. 

Utskotten sammanträder i regel följande dagar: 

Tekniska utskottet - tisdag eftermiddag med start kl 13.15 

Omvårdnadsutskottet - onsdag förmiddag med start kl 8.30 

Individutskottet - onsdag eftermiddag med start kl 13.00 

Barn- och ungdomsutskottet - onsdag eftermiddag med start kl 14.00 

Allmänna utskottet - torsdag förmiddag med start kl 8.30. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2020-10-20. 

Utdragsbestyrkande 

Nov 

23 

11 

10 

10 

10 

9 

Dec 

-
-
-
-
-
-

Skickas till

Kommunledningsgruppen
Kansliet



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

13 ( 19) 

2018-238 

Samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg 2021 
-2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg 2021 -
2024 med bilaga I och 2. 

Sammanfattning 
Kommunerna i Skaraborg har beslutat att samverka om vuxenutbildningen med målsättningen att 
skapa en sammanhållen vuxenutbildning utifrån arbetslivets behov och individens förutsättningar 
och efterfrågan. Avtalet har reviderats vid ett flertal tillfällen. Avtalet gäller från och med 2021-
01-0 I till och med 2024-12-31. Bilaga I, Ekonomiska villkor och förutsättningar och bilaga 2, Sys
tematiskt kvalitetsarbete följer avtalsperioden men revideras vartannat år. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2020-10-20. 
Skaraborgs kommunalförbunds förslag till samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Ska
raborg med bilagor. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Skolchef 

Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

14 ( 19) 

Ks § 132 2020-235 

Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg 2021 
2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revidering av Samverkansavtal gällande Samhällsoriente
ring Skaraborg 2021-01-0 I - 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Kommunerna i Skaraborg har beslutat att samverka om samhällsorientering för nyanlända med 
målsättningen att erbjuda en kvalitativ och kostnadseffektiv samhällsorientering enligt de lagstad
gade kraven. Skövde kommun är samordnande kommun och huvudman för verksamheten. Avta
let har reviderats vid ett flertal tillfällen. Kommande avtalsperiod är 2021-01-0 I till och med 
2022-12-3 I. Samtliga avtalsparter betalar en årlig avgift för att delta vilken beräknas procentuellt 
utifrån kommuninvånarantal. Utöver avgiften tillkommer en interkommunal ersättning per delta
gare vilket avser kursspecifika kostnader, så kallade deltagaravgifter. Både avgiften och deltagar
avgiften skrivs upp med 2,5 % årligen. Deltagaravgiften uppgår till 6 000 kr per deltagare för år 
2021 och 6 I 50 kr per deltagare för år 2022. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens skrivelse 2020-10-20. 
Skaraborgs kommunalförbunds förslag till samverkansavtal gällande samhällsorientering Skara
borg. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Socialtjänstchef 

Justerandes signatur ,JY (',,/ 
~ 'L---·· 

Utdr.igsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

VA-taxa för Hjo kommun att gälla fr o m 2021-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 

15 ( 19) 

2020-220 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs enligt förvaltningens 
förslag att gälla fr o m 2021-01-0 I. 

Yrkande 
Lars Glad (M) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
VA-verksamheten är helt taxefinansierad. Budgetarbetet inför 2021 visar på ökande kostnader 
avseende den löpande driften. Vi har behov av att öka vår budget för ledningsunderhåll vilket 
medför något högre kostnadsökning än tidigare. För att täcka dessa kostnadsökningar och uppnå 
balans mellan kostnader och intäkter förslås en höjning av brukningsavgiften i VA-taxan med 
cirka 6,5 %. Den fast avgiften föreslås vara oförändrad. Taxehöjning motsvarar en årlig 
kostnadsökning om cirka 420 kronor för en normal villa. VA-taxan avseende brukningsavgifterna 
höjdes senast med 3 % att gälla från 2020-01-0 I. 

Beslutsunderlag 
VA-chefens skrivelse 2020-09-18. 
Förslag till VA-taxa fr o m 2021-01-0 I. 

Jusccrandcs slgnaty (')\ 

-~ , ~ 
Utdragsbestyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 134 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

16 ( 19) 

2015-226 

fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för båtplatser, sommaruppställning 
och gästhamnsavgift Hjo kommuns småbåtshamn, att gälla från 2021-01-0 I, samt 

fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för vinteruppställning att gälla från 
2021-09-0 I . 

Yrkande 
Lars Glad (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Förvaltningens förslag är att föreslagen höjning ska gälla tom båtsäsongen 2022. Den upprustning 
som gjorts av såväl hamnen som gästhamnsservicen och kommande renovering av vågbrytaren 
under hösten 2021 innebär tillkommande kostnader i form av avskrivningar och ränta. 

Avgifterna för Hjo kommuns småbåts hamn höjdes senast from 2019-01-0 I. I förslaget föreslås 
även en höjning av avgifterna för vinter och sommaruppställningsplats. Avgiften för vinterupp
ställning höjdes senast att gälla from 2017-01-0 I. Möjligheten till sommaruppställning infördes 
from sommaren 2020 och taxan har därför inte varit föremål för någon tidigare revidering. 

Beslutsunderlag 
Gata/parkchefens skrivelse 2020-09-28. 
Förslag till Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 

Kommunstyrelsen 

Ks § 135 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

Återbesättande av ledigblivet uppdrag efter Sandra Lind (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

17 ( 19) 

2020-207 

Kommunstyrelsen beslutar att utse T orkel Rundqvist (S) till ersättare i barn- och ungdomsut
skottet. 

Sammanfattning 

Sandra Lind (S) entledigades Kf § 59/20. Michael Wennerberg (S) valdes (Ks § I 18/20) till ny le
damot i barn- och ungdomsutskottet och val av ny ersättare efter honom bordlades. 

Skickas till 

T orkel Rundqvist 
Barn- och ungdomsutskottet 
Personalenheten 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 136 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

- Skaraborgs kommunalförbund: Förbundsdirektionens protokoll 2020-09-1 I. 

18 ( 19) 

- Västra Götalandsregionen: Regionfullmäktiges beslut § 141 /20 angående förlängning av över-
enskommelse för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan kommuner 
i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (2017-184). 

- Skaraborgs kommunalförbund: Förbundsdirektionens beslut § 61 /20 om förslag att förlänga 
samverkansavtalet för gymnasieutbildningar i Skaraborg (2018-98). 

- Hjo Energi AB: Styrelseprotokoll 2020-09-28. 

- Hjo Energi Elhandel AB: Styrelseprotokoll 2020-09-28. 

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2020-09-24. 

- Västra Götalandsregionen: Regionfullmäktiges beslut § 175/20 om val av ledamot och ersät-
tare i Samordningsförbundet Skaraborg fr o m 2021-01-0 I och § 163/20 om val av revisor till 
Samordningsförbundet Skaraborg fr o m 2021-01-0 I. 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2020-10-07. 

- Tolkförmedling Väst: Information om att TFV inte kommer att göra några ändringar i för-
bundsordningen eftersom Västra Götalandsregionen inte genomför sitt planerade namnbyte 
(2020-116). 

- Lidköpings kommun: Kommunfullmäktiges § 135/20 angående förändring av organisatorisk 
tillhörighet för Tillståndsenheten i samverkan (2017-386). 

- Motion angående utomhusgym (2020-243). 
Överlämnas till kommunstyre/sen for handläggning. 

- Länsstyrelsen Västra Götaland: Miljöprövningsdelegationens beslut 2020-10-22 att avvisa an-
sökan om tillstånd till Vindkraftspark Fågelås (2020-189). 

- Kommunrevisionen: Granskning av stiftelser förvaltade av Hjo kommun (2020-255). 

- Miljösamverkan Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2020-10-16. 

- Skaraborgs kommunalförbund: Förbundsdirektionens protokoll 2020-10-09. 

- Miljösamverkan Östra Skaraborg: Direktionens beslut § 13/20 angående budget och strategisk 
plan för åren 2021 - 2023. 

- Hörselskadades riksförbund: Tjänster som syn- och hörselinstruktörer. 
I\ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 137 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-10-28 

19 ( 19) 

2020-30 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

2020-09-10 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 

2020-10-28 

2020-09-28 Beslut om anmälan till IVO Vård- och omsorgschef 

2020-09-29 Utfärdande av lokala trafikföreskrifter Chef gata/park 

2020-10-02 I 09 beslut september 2020 Resurs/bistånd 

2020-10-05 Utse beslutsattestanter och ersättare för dess Socialtjänstchef 

2020-10-16 260 beslut september 2020 Arbete och socialtjänst 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 


