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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltigande 

I / 
Justerandes signatur / 

1 , /'1 '~ f • \ • 

. ' ) 

--./i 

l 

Anette Klang (M), inte tjänstgörande ersättare 

Linnea Hultmark (C), inte tjänstgörande ersättare 

Kjell Olsson (Kd), inte tjänstgörande ersättare 

Kjell-Arne Green (S), inte tjänstgörande ersättare, §§ 1-3 

Peter Jonsson, VNS-chef, § 3 

Annika Hedberg, personalchef, § 3 

Mattias Persson, fritidsutvecklare, § 3 

Christina von Tel1, folkhälsostrateg,§ 3 

Christer Svensson, kultur-, turism- och fritidschef, § 3 

Annica Carter, hållbarhetsstrateg, § 3 

Mari-Louise Brage, skolchef, § 3 

Johan Östlund, rektor, § 3 

Marie Lindberg, fackförbundet Vision, § 3 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 

2 ( 17) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 17) 

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

Justerandcs signatur ~ Utdragsbestyrkand e 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 2 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

4 (17) 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av beslutsärendet "Partiell di
stansundervisning för årskurs 7-9. 

Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

Kommunstyrelsen 

Ks § 3 

Fö red ragn i ngar 

I. Svar på revisionsrapport: Granskning av IT- och informationssäkerhet 
VNS-chef Peter Jonsson 

2. Lägesrapport Heltid som norm 
Personalchef Annika Hedberg och VNS-chef Peter Jonsson 

3. LUPP-resultat Hjo 2020 - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
Fritidsutvecklare Mattias Persson och folkhälsostrateg Christina von Tel/ 

4. Riktlinjer för föreningsbidrag 
Delrapport utredningsuppdraget om Guldkroksområdet 
Kultur-, turism- och fritidschef Christer Svensson och fritidsutvecklare Mattias Persson 

5. SCB medborgarundersökning 
Cykelstrategi för Hjo kommun 
Uppföljning av Synpunkten 2020 
Hållbarhetsstrateg Annica Carter 

6. Distansundervisning på högstadiet, Covid-läget m m 
Sko/chef Mari-Louise Brage och rektor Johan Östlund 

7. Förvaltningens verksamhetsplan 2021 
Kommundirektör Eva Ulfenborg 

Utdragsbescyrkande 

5 ( 17) 

(2020-290)

(2021-7)



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

6 ( 17) 

2020-287 

Svar på revisionsrapport: Granskning av IT- och informationssä
kerhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till svar. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har med hjälp av PWC genomfört en fördjupad granskning av arbetet med 
kommunens IT- och informationssäkerhet. Granskningen har mynnat ut ett antal rekommendat
ioner från kommunrevisionen ställt till kommunstyrelsen, 

Förvaltningen har utifrån dessa ställt samman svar med en handlings- och tidsplan för hur rekom
mendationerna ska implementeras i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Revisorernas skrivelse 2020-1 1-30 samt PwC:s revisionsrapport i september 2020. 
VNS-chefens skrivelse 2021-01-13. 

Skickas till 
Revisorerna 
IT-enheten 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

7 ( 17) 

2021- '32 

Prissättning av lunch på Träffpunkten Rödingen och personallunch 
på Guldkroksskolan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

upphäva kommunstyrelsens beslut § 150/2008 om att lunchen på Rödingen skall kosta 65 kr 
och att skollunchen ska kosta 55 kr, samt 

ge förvaltningen i uppdrag att löpande prissätta lunchen på Träffpunkt Rödingen och perso
nallunchen på Guldkroksskolan så att priset motsvarar den faktiska självkostnaden för råva
ror och personalkostnader för tillagning, servering och transport. 

Yrkanden 
Jörgen Fransson (S), Lars-Göran Svensson (S) Bodil Hedin (S) och Kjell-Arne Green (S) yrkar 
avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

Bes/utsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag till vilket Britt
Marie Sjöberg (C) yrkat bifall och dels ett yrkande om att avslå detta från Jörgen Fransson (S) 
med flera. 

Ordförande ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut. 

Reservation 

Jörgen Fransson (S), Lars-Göran Svensson (S), Bodil Hedin (S) och Kjell-Arne Green (S) reserve
rar sig skriftligt mot beslutet: 

"Reservation från Socialdemokraterna. 
Vi reserverar oss emot beslutet om att ta bort den politiska styrningen när det gäller prissättning på 
lunch vid äldrecentret Rödingen och Guldkroksskolan. Att lägga ut ansvaret på tjänstemannastyret kom
mer mer handla om att hålla budget än att se sociala fårdelar. Vilket på sikt kommer innebära att bl a 
de äldre inte har råd ekonomiskt att samlas där får gemensam måltid. Vid Rödingens matservering så 
samlas de som har svårt att ta sig till de privata restaurangerna av olika sociala eller funktions skäl. 
Andra gäster besöker också Rödingen får att träffa de äldre kring måltiden får social samvaro . När det 
gäller Guldkroksskolan så är det viktigt att vuxen personal finns närvarande i den största sko/restau
rangen. Priset får skolans måltider får lärare och externa gäster påverkas inte av prishöjningar en/ tjäns
temannaskrivningen e~ersom måltiderna där är självfinansierade. Dvs maten serveras på plats och krä
ver varken transport eller serveringspersonal som på Rödingen." 

Utdragsbescyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 5 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

8 ( 17) 

2021-32 

På Träffpunkt Rödingen serveras lunch samtliga dagar i veckan. Verksamheten riktar sig till invå
nare över 65 år men det är inte möjligt att exkludera även andra matgäster. 

Samtlig mat tillagas på Centralköket på Guldkroksskolan och transporteras till Rödingen av kom
munens personal. Bemanningen av serveringen tillhandahålls av kommunen. 

Kommunstyrelsen fastställde under 2008 priset till 65 kr per person och lunch. Förutom för 
ändring av moms har priset därefter inte justerats. Förvaltningens beräkning visar att ett själv
kostnadspris i dagsläget för istället skulle motsvara 80 kr. 

Förvaltningen föreslås framgent kunna prissätta luncherna både för personalluncherna på Guld
kroksskolan och lunchserveringen på Rödingen så att de motsvarar kommunens faktiska kostna
der. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens och samhällsbyggnadschefens skrivelse 2020-1 1-27. 

Skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Socialtjänstchefen 

\ ' 
Jusrerandes signatur ~ Utdragsbestyrkand e 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020: Slutredovisning 

Kommunstyrelsens beslut 

9 ( 17) 

2020-81 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av genomförda internkon
troller enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört momenten i kommunstyrelsens internkontrollplan 
för 2020. 

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 fjorton internkontroller som genomförts under 
året. I sammanställningen beskrivs de brister som förvaltningen påträffat i sina kontroller och de 
åtgärder som kommer att genomföras för att komma till rätta med bristerna. Varje enskild in
ternkontroll 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 
Kanslichefens skrivelse 2021-01-27. 
Slutredovisning 2021-01-27 av internkontroll 2020. 
Intern kontrollplan 2020-03-0 I för 2020. 

Skickas till 
Revisorerna 

" 
Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

Riktlinjer för föreningsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

I O ( 17) 

2020-230 

anta förvaltningens förslag till nya riktlinjer för Hjo kommuns föreningsbidrag att gälla from 
2021-02-10 med ändringen att under rubriken Allmänna bestämmelser, fjärde stycket stryka 
orden "exempelvis konfirmationsundervisning, bibelundervisning och liknande." 

ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet kring hur bidragen till studieför
bunden kan utformas. I utredningen ska även ingå en kartläggning av vilken verksamhet som 
studieförbunden bedriver i Hjo. 

Yrkande 
Eva-Lott Gram (Kd) anför yrkande om att under rubriken "Allmänna bestämmelser", fjärde 
stycket stryka orden "exempelvis konfirmationsundervisning, bibelundervisning och liknande." 

Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till Eva-Lott Grams ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns förvaltningens förslag till beslut samt ett yrkande om ändring i 
detta från Eva-Lott Gram (Kd) till vilket även Britt-Marie Sjöberg (C) yrkat bifall. Ordförande 
ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Eva-Lott Gram 
med fleras yrkande. Ordförande finner därefter att kommunstyrelsen beslutat att anta riktlin
jerna i övrigt. 

Sammanfattning 
Under 2020 genomförde förvaltningen en översyn av utformningen och riktlinjerna för före
ningsbidragen och har tagit fram ett nytt förslag. På sammanträdet den 2 december 2020 beslu
tade kommunstyrelsen att återremittera förslaget då ärendet behövde beredas ytterligare med 
fokus på bland annat bidragen till studieförbunden. Vidare behövde de allmänna bestämmelserna 
förtydligas så att inte trossamfund förfördelas eller utesluts. 

I kommunala riktlinjer för föreningsbidrag finns det ofta med en formulering kring religiös verk
samhet. I vårt fall betyder det inte att man är utesluten från att söka bidrag vilket också framgår i 
förslag till nya riktlinjer. Vi har också förtydligat detta för föreningar som ställt frågor. Formule
ringen kring bidrag till trossamfund i de allmänna bestämmelserna har dessa ändrats och gjorts 
tydligare. 

När det gäller bidrag till studieförbunden har förvaltningen och presidiet haft ytterligare ett möte 
med representanter från berörda studieförbund och fört en vidare diskussion kring bakgrund 
och tankar kring nya riktlinjer. I detta reviderade förslag till riktlinjer föreslås att Hjo kommun 
fortsätter att följa Västra Götalands rekommendation för beräkning av kommunens anslag till 
den lokala studieförbundsverksamheten i väntan på fortsatt utredning. 

\ 
Justerandes signatur Utdragsbescyrkande 
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Kommunstyrelsen 

forts Ks § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

I I ( 17) 

2020-230 

De nya riktlinjerna innebär ett förenklat ansökningsförfarande för föreningarna och bygger på 
mer dialog mellan föreningarna och kommunens tjänstemän. I de nya riktlinjerna föreslås att 
samtliga föreningsbidrag administreras av Kultur, turism och fritidsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Kultur-, turism- och fritidschefens skrivelser 2021-01-26. 
Förslag till nya riktlinjer för föreningsbidrag. 

Skickas till 
Kultur, turism och fritid 

Justcrandcs signat r / / 

0\ ,/ (]-) 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

Samverkan för barns och ungas hälsa 

Kommunstyrelsens beslut 

12 ( 17) 

2020-15 

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för Samverkan för barns och ungas hälsa, en över
enskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 

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

Sammanfattning 
Syftet med överenskommelsen, Samverkan för barns och ungas hälsa, är att stärka samverkan 
mellan berörda parter med fokus på barnet/ungdomens bästa i centrum. Överenskommelsen är 
en sammanslagning av de tidigare uppdragen Västbus och överenskommelsen om Trygg och sä
ker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Under hösten/vintern 2019-
2020 var förslaget ute på remiss. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsutvecklarens skrivelse 2021-01-18. 
Skaraborgs kommunalförbunds beslut 2020-12-04, § 116 samt överenskommelsen Samverkan för 
barns och ungas hälsa. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Socialtjänstchefen 
Skolchefen 

\ ' 
Justerandes signatur \ ' / cxBt t_\)J J 

\ .vrl 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

Revidering av skolskjutsreglementet 

Kommunstyrelsens beslut 

13 ( 17) 

2009-178 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till re
videring av skolskjutsreglementet. 

Sammanfattning 
Skolskjutsreglementet har reviderats utifrån aktuell lagstiftning samt med vissa redaktionella änd
ringar. Tillägg i reglementet gällande planering av skolskjutsarna enligt nedan: 

Skolskjutsarna bör planeras så att eleverna anländer till skolans hållplats senast 5 minuter innan 
skolstart. Hemresan bör starta tidigast I O minuter efter skolans slut. Förskoleklass - åk 6 bör 
inte vänta mer än 30 minuter på skolskjuts efter skoldagens slut. Som start och sluttid gäller de 
schemaramtider som skolan lämnat till trafikplanerare vid kollektivtrafikkontoret. 

Eleverna är inte berättigade skolskjuts mellan skola och fritidshem undantaget för de elever som 
går på Fågelås skola och fritidshemmet vid Fågelås Föräldrakooperativ. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsutvecklarens skrivelse 2021-01-21. 
Förslag till reviderat skolskjutsreglemente. 

Utdragsbestyrkand e 
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Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

14 ( 17) 

2021-9 

Ersättningsmodell för extern utförare av personlig assistans enligt 
9 § 2 LSS 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa en ersättningsmodell för extern utförare av personlig 
assistans enligt 9 § 2 LSS enligt följande: 

- Ersättning utgår för skäliga, faktiska kostnader. 
- Kostnaderna skall redovisas till ekonomienheten Hjo kommun enligt fastställda rutiner. 
- Maxtak för ersättningen som betalas ut är det av regeringen fastställda schablonbeloppet. 

Yrkande 
Ewa F Thorstenson (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kommunen har det ekonomiska ansvaret för personlig assistans upp till 20 timmar per vecka, 
oavsett huvudman och lag. Beslut om personlig assistans avser biträde av personlig assistent eller 
ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av ekonomiskt 
stöd inte täcks av bestämmelserna i Socialförsäkringsbalken. 

För de fall av 9 § 2 LSS biträde av personliga assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 
för den personliga assistansen - där brukaren använder sig av eget bolag eller anlitar extern utfö
rare - kan kommunen ersätta kostnaderna i form av schablonbeloppet eller ersätta de skäliga 
faktiska kostnaderna. 

En modell med ersättning för faktiska och skäliga kostnader ger Hjo kommun ger bättre möjlig
het till insyn i hur medlen används för insatserna föreslår förvaltningen att ersättning ges för fak
tiska, skäliga kostnader med ett maxtak motsvarande schablonbeloppet. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefens skrivelser 2020-12-15 och 2021-02-02. 

Skickas till 
Vård och omsorg 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

Partiell distansundervisning för årskurs 7 - 9 

Kommunstyrelsens beslut 

15 ( 17) 

2020-304 

Kommunstyrelsen fattar med stöd av Förordningen (2020: I 15) om utbildning på skolområdet 
och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, 2 § andra punkten, beslut om att 
för elever vid Guldkroksskolans årskurs 7, 8 och 9 gäller att: 

för perioden 22 - 28 februari (vecka 8) kommer undervisningen att ske som partiell distans
undervisning, 

rektor vid Guldkroksskolans högstadium beslutar om formerna för partiell distansundervis
ning, samt 

för elever med särskilda och extraordinära behov erbjuds undervisning på plats i skolan. 

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

Sammanfattning 
Möjlighet finns för huvudmannen, det vill säga i detta fall kommunstyrelsen i Hjo, att besluta om 
att övergå till distansundervisning genom Förordning (2020: I 15) om utbildning på skolområdet 
och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. 

En ökad smittspridning av covid-19 i bland annat Skaraborg medförde att Smittskydd Västra Göt
aland i dialog med Folkhälsomyndigheten den 7 januari gick ut med en rekommendation till sko
lornas huvudmän i regionen om att tillfälligt övergå till distansundervisning för högstadierna. 

Efter ordförandebeslut har Hjo genomfört fullständiga distansundervisning under veckorna 2 - 4. 
Denna har utifrån omständigheterna fungerat väl. Därefter har ytterligare ordförandebeslut till
kommit med innebörd att partiell distansundervisning har bedrivits under vecka 5 - 6 och att 
rektor vid aktuell skola haft att klargöra formerna för undervisningen. 

Sm~ dd Skaraborg har i dialogmöte med bland annat skolchefer under vecka 6 framfört önske
mål om att fortsätta med partiell distansundervisning för högstadiet fram till I mars 2021, det vill 
säga fram till och med vecka 8. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2021-02-09. 

Skickas till 
Skolchef 
Kommunikationsstrateg 

r 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

- Hjo Energi AB: Styrelseprotokoll 2020-1 1-25. 

- Hjo Energi Elhandel AB: Styrelseprotokoll 2020-1 1-25. 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Tillsyns- och kontrollplan 2021 - 2023. 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2020-12-02. 

- Kollektivtrafiknämnden: Protokoll 2020-1 1-30. 

16 ( 17) 

- Skaraborgs kommunalförbund: Beslut 2020-1 1-13, § I 06 om förslag till rambudget och med-
lemsavgift 2021 . 

- Skaraborgs kommunalförbund: Beslut 2020-1 1-13, § 197 om förslag till delregionala tillväxt
medlen. 

- Skaraborgs kommunalförbund: Beslut 2020-1 1-13, § I 08 om fortsatt samverkan med Östra 
hälso- och sjukvårdsnämnden inom området social hållbarhet/folkhälsa. 

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2020-12-17. 

- Bräcke diakoni: Alla barn måste bli hörda! Sverige behöver en nationell strategi mot våld mot 
barn - alla barn. 

- Svenska covidföreningen: Barn och ungdomars arbetsmiljö i skolan. 

- Polisområde Östra Skaraborg: Medborgarlöfte i Hjo 2021 (2021-8). 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2021 -01 -27. 

~ 

Ju sterandes slg~a.tur / \'. , 1vr\ Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
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Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-02-10 

17 (17) 

2021-18 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisn ingen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

2020-1 1-27 - Beslut i ärenden så brådskande att kommunstyrel- Ks ordförande/Ks I :e vice 

2021-01-21 sens beslut inte kan inväntas ordförande 

2020-1 1-27 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 

2021-02-02 

2020-1 1-30 - Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 

2021-01-26 

2020-12-02 I 09 beslut november 2020 Resurs/bistånd 

2020-12-03 Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Samhällsbyggnadschef 

2020-12-16 241 beslut november 2020 Arbete och socialtjänst 

2021-01-04 129 beslut december 2020 Resurs/bistånd 

2021-01-05 237 beslut december 2020 Arbete och socialtjänst 

2021-02-02 141 beslut januari 2021 Resurs/bistånd 

2021-02-09 224 beslut januari 2021 Arbete och socialtjänst 

Utdngsbestyrkande 


