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Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (39) 

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

Utdragsbcstyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-03-31 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av: 

beredningsärendet "Avfallshantering Östra Skaraborg - Årsredovisning 2020" 

beslutsärendet "Nedstängning av konstgräsplan", 

samt att föredragningen av "Cykelstrategin" utgår. 
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I. Räddningstjänsten Östra Skaraborg - Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer 
Brandingenjör Erik Lyckebäck och brandinspektör Karin Sundström 

2. Ny socialtjänstlag 
Vård- och omsorgschef Annika Törner 

3. Heltid som norm 
VNS-chef Peter Jonsson, vård- och omsorgschef Annika Törner och verksamhetsekonom Susanne 
lngerhage 

4. Parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen 
Gata/parkchef Anders Westermark, samhällsbyggnadschef Svante Andren och verksamhetsutveck
/are Maria Berg 

5. PFAS-föroreningar i kommunalt dricksvatten från Vättern 
Dri~ingenjör Jesper Pettersson 

6. Studieskuld högstadiet 
Rektor Johan Östlund 

7. Halvårsavstämning/Det systematiska kvalitetsarbetet för barn och utbildning 
Utredningsuppdrag: Upptagningsområden 
Utredningsuppdrag: Fritidsklubb 
Sko/chef Mari-Louise Brage 

8. Hållbarhetsklivet 
Besöksnäringsutvecklare Ann-Charlotte Persson, VD Fredrik Linden och vice VD Marie Linde från 
Turistrådet Västsverige 

9. Regional handlingsplan för friluftslivet i Västra Götaland 
Kultur-, turism- och fritidschef Christer Svensson 

I 0. Årsredovisning för Hjo kommun och dess bolag 
VD Hjo Energi AB Håkan Karlsson och ekonomichef Lennart Andersson 

I I. Ändringsbudget 2021 
Ekonomichef Lennart Andersson 

Justerandcs signatur Utdragsbestyrkande 
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Kollektivtrafiknämnden: Årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
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2021-42 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2020 för 
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg. 

Sammanfattning 
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg har upprättat årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafiknämndens § 3/21 samt årsredovisning 2020. 

Justc ra ndcs Kgn•lV o U 
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Årsredovisning 2020 för Hjo kommun och dess bolag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- fastställa årets resultat, samt 

- i övrigt godkänna årsredovisning 2020 för Hjo kommun och dess bolag. 

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

Sammanfattning 

7 (39) 

2021-5 

Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2020 för Hjo kommun och dess bolag. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns årsredovisning 2020. 

Utd ragsbestyrkande 
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Räddningstjänsten Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
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2021-58 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2020 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § I /21 samt årsredovisning 2020. 

Utdragsbcstyrka ndc 
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Miljösamverkan Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
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2021-63 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2020 för Mil
jösamverkan Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § I /21 samt årsredovisning 2020. 

Utdragsbestyrka ndc 
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Avfallshantering Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

I 0 (39) 

2021-77 

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

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 
Avfallshantering Östra Skaraborg, direktionens § I /21 samt årsredovisning 2020. 

Utdngsbestyrkande 
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2020-222 

Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg fr o m 
2021-07-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till reviderat färdtjänst
reglemente för kommunerna i Skaraborg att gälla from 2021-07-0 I. 

Sammanfattning 
Kommunerna i Skaraborg beslutade under vintern 2020 om ett nytt gemensamt fårdtjänstregle
mente från och med I januari 2021. Detta på rekommendation av Skaraborgs kollektivtrafikråd 
(DKR) samt Skaraborgs kommunalförbund. Till följd av reaktioner från vissa intresseorganisat
ioner gällande nivån på taxan för längre fårdtjänstresor, som förslaget till reglemente innebar, 
beslutade direktionen för Skaraborgs kommunalförbund 2020-11-13 om ett tilläggsuppdrag till 
färdtjänsthandläggargruppen. Uppdraget presenterades för direktionen 2021-02-05 som då också 
beslutade enligt förslaget från handläggargruppen. Detta innebär att ett avgiftstak införs på 600 
kr för vuxen (450 kr för ungdom) för fårdtjänstresor som går genom åtta kommuner eller fler. I 
gällande reglemente är högsta avgift 960 kr (720 kr för ungdom) och gäller för resa genom tolv 
kommuner. Kommunerna behöver därmed besluta om att revidera fårdtjänstreglementet så att 
den nya taxan gäller från och med 2021-07-0 I. 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafiknämndens § 4/21 samt Kollektivtrafikkontorets skrivelse 2021-02-10. 
Skaraborgs kommunalförbund, förbundsdirektionens § 5/21. 

I\ 
Ucdr.i.gsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-03-31 

Cykelstrategi för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
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2021-7 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag på cy
kelstrategi för Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Ökad cykling är en framtidsfråga. Inte bara för klimatet, utan också för att både unga och gamla 
ska få en bättre hälsa och en högre livskvalitet i en attraktiv miljö. Med utgångspunkt från kom
munens vision, hållbarhetsstrategi, trafikprogram samt regionala, nationella och internationella 
målsättningar har ett förslag till cykelstrategi för Hjo komm.un utarbetats. 

Målet med strategin är att Hjo ska bli en bättre cykelkommun och att främja vardagscyklingen så 
att fler människor väljer cykeln framför bilen, framför allt vid korta vardagsresor inom tätorten 
oavsett om det handlar om cykling till arbetet, skolan, mataffaren, butiken, restaurangen eller fri
tidsaktiviteten. Cykelstrategin tar upp många olika delar som ska göra att cykeln blir ett självklart 
val som transportsätt i vår kommun. Fem strategiområden har valts ut som nyckelfaktorer för 
att göra omställningen till ett cykeltätt Hjo. 

Kommunens hållbarhetsstrateg har samordnat arbetet, men både Kultur-, turism- och fritid, 
Samhällsbyggnad, Barn och utbildning samt Folkhälsostrateg har deltagit i arbetet. 

Under arbetets gång, som pågått 2019-2020 har också Hjoborna tillfrågats om sin syn på cykling i 
kommunen. Dessa redovisas i bilagan "Kartläggning av cyklingens förutsättningar i Hjo kommun" 
som utgjort en del i underlaget till strategin. Under februari månad har det funnits möjlighet att 
lämna synpunkter på strategin. Inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa presenteras i 
dokumentet Synpunkter och svar på förslag till cykelstrategi. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2021-03-02. 
Förslag till Cykelstrategi för Hjo kommun. 
Hållbarhetsstrategens sammanställning 2021-03-02 på synpunkter och svar. 
Kartläggning av cyklingens förutsättningar i Hjo kommun. 

Utdragsbestyrkande 
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2020-22 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 2021 års budget genom att höja 
budgeterade skatteintäkter med I 400 tkr och fördela dessa medel per politikområde: 

- Vård och omsorg 
- Barn och utbildning 
- Teknisk service 
- Arbete och socialtjänst 
Summa 

Sammanfattning 

703 
564 

63 
70 

I. 400 tkr 

Budgetprocessen inför 2021 var ansträngd i det avseendet att behoven under vårprocessen vida 
översteg utrymmet i form av ökade skatteintäkter. Utrymmet ökade något under hösten men 
relativt kraftiga effektiviseringskrav var nödvändiga och i den slutliga budgeten för 2021 tilldela
des förvaltningen 2,0 procent i utrymme för löneöversyn 2021, vilket är 0,5 procentenheter 
lägre än föregående år. 

I samband med 2020 års löneöversyn, gjorde förvaltningen en kartläggning av lönerna per yrkes
grupp där Hjo kommun jämfördes med övriga kommuner i Skaraborg. Vissa yrkesgrupper kon
staterades ligga långt under genomsnittet i Skaraborg och en plan för att "komma ikapp" upprät
tades. Vid årets uppdatering av kartläggningen, framkommer att behovet av extrasatsningar för 
vissa yrkesgrupper kvarstår. Dessutom är avtalet med Kommunal nu klart, vilket innehåller krav 
på minimihöjning om 530 kr per medarbetare, samt 0,3 procentenheter att fördela till yrkesut
bildade. Detta innebär att löneökningar inom kommunals område inte ryms inom avsatta medel 
utan att ta utrymme för andra yrkesgrupper i anspråk. 

Samtidigt har SKR, i februari 2021 avgett sin första skatteunderlagsprognos för året. Prognosen 
pekar på att skatteintäkterna överstiger de budgeterade med ca I I mnkr. Dessutom bedömer 
förvaltningen att underskotten inom barn och utbildning och arbete och socialtjänst beräknas 
minska jämfört med 2020 med hjälp av genomförda åtgärder samt extra tilldelningar av medel 
inför 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 2021-03-09. 

I\ 
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Efterskänkning av avgifter - Serveringstillstånd 
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2021-57 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att någon fast tillsynsavgift (grundavgift) 
för serveringstillstånd ej ska utgå för år 2021 för de näringsidkare som omfattas av Hjo kom
munfullmäktiges beslut§ 142/2019 Ansöknings och tillsynsavgifter. 

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

Sammanfattning 
Den alltjämt pågående pandemin har påverkat bland annat det lokala näringslivet i varierande 
omfattning. En verksamhet som påverkats negativt är restaurang- och serveringsnäringen. För att 
minska risken för smittspridning har vid ett flertal tillfällen såväl rekommendationer som olika 
föreskrifter införts. Förutom en minskad smittspridning har åtgärderna även inneburit en för 
branschen negativa effekt genom såväl ett minskat antal gäster och som minskade öppettider 
med följd att omsättningen sjunkit. 

Under pandemin har olika stödåtgärder som omfattar bland annat restaurang- och serverings
branschen därför införts. Trots dessa är branschen generellt i kris. Ytterligare åtgärder som kan 
öka försäljningen, minska kostnaderna eller öka likviditeten är därför viktiga för att undvika 
större problem för verksamheterna. 

I denna del har bör även kommunen hjälpa till i den del det är möjligt. Begränsningarna för re
staurangbranschen medför bland annat att alkoholförsäljningen sjunkit. Mot bakgrund av detta 
kan ifrågasättas skäligheten i att ta ut full tillsynsavgift för en produkt där det allmänna genom 
olika åtgärder direkt eller indirekt försvårat eller förhindrat försäljningen. Förslaget innebär där
för att denna kostnad ska utgå. Beloppet kommer att uppskattningsvis uppgå till knappt 70 tkr. 

Förslaget berör inte den rörliga avgiften då denna är hänförlig till försäljning av alkohol som rent 
faktiskt går att genomföra restriktionerna till trots. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2021-03-09. 
Lidköpings kommun, Miljö- och byggnadsnämndens skrivelse 20 I 1-02-12. 

Utdrags bestyrkande 
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2020-22 

Omdisposition av budgetmedel 2021 utifrån byte av biståndshand
läggningens organisatoriska placering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera 2 728 tkr från politik
område Vård och omsorg till politikområde Arbete och socialtjänst i budget för 2021 för att ge
nomföra flytt av enheten Biståndshandläggning. 

Sammanfattning 
Enheten Biståndshandläggning är idag organisatoriskt placerade under enhetschefen för hälso
och sjukvårdsenheten. Förvaltningen har undersökt förutsättningarna för att flytta enheten från 
VoO till AoS. Syftet är att kartlägga de organisatoriska och kvalitativa fördelarna som skapas om 
enheten Biståndshandläggning omorganiseras till AoS. 

Genom att placera enheten inom ramen för AoS skapas en möjlighet för biståndshandläggarna 
att ingå i en större arbetsgrupp som arbetar med myndighetshandläggning. För medarbetarna 
finns då ökade möjligheter till samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling samt till 
ett mer integrerat ledarskap. Genom förslaget ges även möjlighet att skapa förutsättningar för en 
sammanhållen organisering av all myndighetshandläggning vilket ökar tydl igheter för medborgare 
som söker stöd. 

Mot bakgrund av detta förslår förvaltningen att omdisponera 2 728 tkr från politikområde Vård 
och Omsorg till politikområde Arbete och Socialtjänst i budget fö r 2021 för att genomföra en 
organisatorisk flytt av enheten Biståndshandläggning. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens och vård- och omsorgschefens skrivelser 2021-03-17. 

Utdragsbestyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-03-31 

16 (39) 

2020-57 

Översyn av visionen, dess utvecklingsområden samt prioriterade 
mål - reviderad tidplan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunstyrelsens revide
rade tidplan för visions- och målöversynen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i början av 2020 (§ 12/2020) kommunstyrelsen i uppdrag att inleda en 
översyn av visionen, dess utvecklingsområden samt prioriterade mål. Den då tillträdande kom
mundirektören fick i uppdrag av styrelsen att direkt inleda översynen. Omtaget skulle fånga in 
förändringar som skett sedan visionens tillkomst och därmed ge kommunen aktuell vägledning 
även under kommande år kring hur man ska arbeta tillsammans med andra aktörer i kommunen 
för att uppnå social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i enlighet med de globala målen i 
Agenda 2030. Arbetet med revideringen skulle "genomföras med bred medborgardelaktighet i 
både tätorten och ytterområdena.". Planen var att de nya målen skulle finnas med i budgeten för 
2022, som Kommunfullmäktige tar beslut om i november 2021 . 

Översynen av visionen och målen har pågått under 2020. Utbildningsinsatser har genomförts för 
både pol itiska företrädare, chefer och medarbetare i kommunen. Alla medarbetare har via en 
digital utbildning haft möjlighet att göra inspel till visionsöversynen för att lyfta fram framtida ut
vecklingsbehov i kommunen. En hållbarhetsrapport har utarbetats som kartlägger hur långt Hjo 
kommun kommit i arbetet med att nå de 17 globala målen i Agenda 2030. Syftet med rapporten 
var att inspirera till fortsatta diskussioner i arbetet med att se över Hjo kommuns mål och vis
ion. Några interna diskussioner över verksamhetsgränserna har dock inte kunnat genomföras 
under året p g a inställda ledarträffar. När restriktionerna lättar ska enhets- och verksamhets
cheferna gemensamt identifiera viktiga utmaningar för en hållbar utveckling av Hjo framöver. 

Det externa arbetet har till vissa delar kunnat genomföras. We have a dream utställningen har 
varit en viktig inspirationskälla. Förskolor och skolor har besökt och därefter bearbetat utställ
ningen genom att använda olika kreativa uttryckssätt. Högstadieeleverna har dessutom gett sin 
syn på framtidens Hjo genom LUPP-enkäten. Hjoborna har getts möjlighet att ge sin syn på kom
munens utveckling via en enkät på hemsidan som marknadsförts via nyhetsbrev, sociala medier, 
utskick i brevlådorna och på hemsidan. Tre dialogmöten i Grevbäck, Gate och kvarteret Brand
mannen har genomförts innan pandemins restriktioner satte stopp för ytterligare fysiska träffar. 
Fördjupade dialogmöten tillsammans med näringsidkare, föreningar och intresserade medbor
gare har dock fått skjutas på framtiden p g a smittskyddsreglerna. 

För att visions- och målöversynen ska få den legitimitet och förankring hos Hjoborna som kom
munfullmäktige efterlyst, så önskar kommunstyrelsen skjuta upp redovisningen av uppdraget ett 
år. Så snart restriktionerna lättar och det återigen är möjligt att träffas rent fysiskt är målet att 
återuppta både det interna arbetet och den utåtriktade medborgardialogen kring visions- och 

Justcrandcs sig~ 

'i- r \\ 
Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-03-31 

17 (39) 

2020-57 

målöversynen. Eftersom restriktionerna inte kommer lätta under våren 2021 så behöver tidpla
nen revideras. Det innebär att de reviderade målen presenteras i den budget- och verksamhets
plan som kommunfullmäktige fattar beslut om hösten 2022 och som gäller från 2023. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens skrivelse 2021-03-15. 

Utdragsbes tyrkande 
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2014-39 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kom
mun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera allmänna lokala ordningsföre
skrifter för Hjo kommun enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Situationen med störande trafik och musik med hög volym från bilar i de centrala delarna av Hjo 
på kvällar och nätter kvarstår. Polismyndigheten har framfört önskemål om att Hjo kommun ska 
se över möjligheten att komplettera de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna med en reglering 
som gör det möjligt för polisen att ingripa i fall som gäller störande musik från fordon. 

Med hänvisning till motiven till ordningslagen ( 1993: 1617) har det tidigare ansetts ligga utanför 
kommunens kompetens att reglera ordningsstörningar i form av störande musik som primärt 
drabbar boenden. Det har inneburit att länsstyrelserna upphävt sådana regleringar vid sina pröv
ningar. Under senare tid har dock ett antal kommuner, bland annat Mora, Askersund och Udde
valla, reviderat sina ordningsföreskrifter och lagt till en skrivning kring störande musik. 

Förvaltningen föreslår därför att ett stycke läggs till i § I I i Hjo kommuns allmänna lokala ord
ningsföreskrifter i enligt med den kursiverade texten nedan: 

11 § 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 

Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det uppenbart stör den 
allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske utan polismyndighetens till
stånd. 

Förvaltningens förslag till revidering anges i kursiv stil med gul markering i bilagt förslag till revi
derade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-03-12. 
Förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun. 

Utdragsbcs tyrka nde 
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2021-56 

Hållbarhetsklivet - Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöks näring 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag om att Hjo kommun från och med den 
I april 2021 ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en håll
bar besöksnäring. 

Sammanfattning 
Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges samlade ini
tiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till ett 
hållbart samhälle. Tillsammans skapas ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder 
till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. 

Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet för att 
tillsammans med kommuner och besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett 
föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på 
mål 8 (delmål 8.9 "Främja gynnsam och hållbar turism"), mål 12 (delmål 12b "Utveckla och im
plementera verktyg för övervakning av hållbar turism") och mål 13 (delmål 13.3 "Öka kunskap 
och kapacitet för att hantera klimatförändringar"). 

Beslutsunderlag 
Kultur-, turism- och fritidschefens skrivelser 2021-03-08. 
Turistrådet Västsverige AB:s presentation "Hållbarhetsklivet TO och verksamheter". 

Skickas till 
Kultur-, turism- och fritid 

Utdragsbestyrkande 
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2020-298 

Remiss: Regional handlingsplan för friluftslivet i Västra Götaland 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till remissvar. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har upprättat ett förslag till "Regional handlingsplan för friluftsli
vet". Förslaget är utskickat på remiss till samtliga kommuner i regionen. Handlingsplanen är re
sultatet av möten och diskussioner som förts med personer inom kommuner, organisationer 
och föreningar. Det framgår i handlingsplanen att den ska visa aktuella policys, föreslå regionala 
strategier och ge riktlinjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska dessutom vara en idebank 
för olika aktiviteter. Ett av förslagen är att varje kommun ska ta fram en lokal friluftsplan med 
utgångspunkt i den regionala planen. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på remissyttrande 
som ska vara Länsstyrelsen till handa senast 31 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Kultur-, turism- och fritidschefens skrivelser 2021-02-25 och 2021-02-23. 
Länsstyrelsen Västra Götalands remiss 2020-12-08. 

Skickas till 
Kultur-, turism- och fritid 
Samhällsbyggnad 
Länsstyrelsen Västra Götaland vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 31 20 I 0-638 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-10 om nya riktlinjer för föreningsbidrag som innebär att 
Kultur, turism och fritid hanterar samtliga bidrag till föreningar i Hjo kommun. Den delegation 
som kommundirektör, socialtjänstchef och vård- och omsorgschef tidigare haft att besluta om 
föreningsbidrag utgår. Ändringar är gjorda i följande punkter i delegationsordningen: 3.22, 7.1-
7.5, 10.144 samt 13.51 . 

Till avsnitt Kontaktperson/familj, i punkt I 0.24 föreslås följande tillägg: Beslut om att bevilja in
sats i form av öppenvård och/eller kontaktperson/familj till barn över 15 år då vårdnadshavare 
inte samtycker till insatsen. Syftet är att stärka barns rätt till sociala insatser och regleras i 3 kap 
6 § Sol. 

Vidare har justeringar av delegater gjort utifrån ändrade befattningar: Näringslivschef har ersatts 
av näringslivsstrateg i punkt 8.1-2, säkerhetssamordnare av kommunjurist i punkt 3. 12. 

I punkterna 3. 17 och 3.21 har stabschef inom sitt ansvarsområde jämställts med verksamhets
chef. Detta är en närmast en formell anpassning till vad som i praktiken i viss utsträckning redan 
gäller. 

Punkt 6.7 utökas till att även omfatta rätt för samhällsbyggnadschef att säga upp arrende. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2021-02-25. 
Förslag till revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 
Vård och omsorg 
Samhällsbyggnad 
Kultur-, turism- och fritid 
Kansliet 

Utdragsbestyrkande 
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2016-101 

Detaljplan för del av Söder 3:43 (öster om Knäpplans gård) - be
slut om uppstart 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att starta upp med nästa etapp av plan
läggningen av Knäpplan/Sigghusberg, Hjo stad, Hjo kommun. 

Yrkande 
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
2016 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Söder 3:43 (Knäpplan/Sigghusberg). Mellan samråd och antagande reducerades detaljplanens ut
bredning till att endast omfatta området norr om Lars i Knäpplans väg och söder om den så kal
lade skolskogen. Den nu aktuella platsen ligger söder om Lars i Knäpplans väg och väster om 
Ringvägen. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 16/21. 

Skickas till 
Byggnadsnämnden 

Utdragsbestyrk.ande 
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Kvalitetsberättelse Arbete och socialtjänst 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

23 (39) 

2021-50 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 2020 års kvalitetsberättelse 
för Arbete och socialtjänst. 

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

Sammanfattning 
2012 antog Kommunstyrelsen ett ledningssystem för kvalitet inom Vård och omsorg och Individ
och Familjeomsorg. Utifrån detta ska verksamheten arbeta systematiskt med kvaliteten i verk
samheten, dokumentera arbetet samt redovisa arbetet årligen till nämnden. 

Förvaltningen har upprättat kvalitetsberättelse för Arbete och socialtjänst 2020. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens skrivelse 2021-03-12. 
Kvalitetsberättelse för Arbete och socialtjänst 2020. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 

Utdn.gsbestyrkandc 
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2021-53 

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska 
insats i Hjo för kalenderåret 2020. 

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

Sammanfattning 
Elevhälsan har upprättat ett förslag till patientsäkerhetsberättelse för 2020. 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 2021-03-08. 
Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 2020. 

Skickas till 
Elevhälsan 

Justcrandcs signatuJVr ;--..> / 
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Kommunstyrelsens beslut 

25 (39) 

2021-61 

Kommunstyrelsen beslutar att förtydliga upptagningsområdena för kommunens grundskolor en
ligt nedan: 

- Hammarnskolan föreslås bli en skolskjutsfri skola. 

- En geografisk gränsdragning för placering vid Korsberga skola eller Estrid Ericsonskolan före-
slås gå längs med Korsbergavägen/Mofallavägen. 

- En geografisk gränsdragning för placering vid Fågelås skola eller Guldkroksskolan föreslås gå i 
höjd med Norra Fågelås kyrka. 

Sammanfattning 
Utifrån uppdraget att se över möjligheten att förtydliga tolkningen av upptagningsområden för 
kommunens grundskolor har förvaltningen gjort en översyn. I översynen har förvaltningen sett 
över rutinen för placeringserbjudandet inför förskoleklass vilket grundar sig på närhetsprincipen 
och elevperspektivet. Förvaltningen har tillsammans med samordnare för kollektivtrafiken sett 
över bussturer för att ur ett elev- och miljöperspektiv få till så bra bussturer som möjligt. För
valtningen redogör också för vad som menas med det fria skolvalet. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsutvecklarens skrivelse 2021-03-08. 
Utredningsuppdrag upptagningsområden - en översyn av möjligheten att förtydliga tolkningen av 
upptagningsområden för Hjo kommuns grundskolor. 

Skickas till 
Barn och utbildning 
Kollektivtrafikkontoret 

Utdragsbe,cyrkande 
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Utredningsuppdrag: Fritidsklubb 

Kommunstyrelsens beslut 

26 (39) 

2021-62 

Kommunstyrelsen beslutar utifrån utredningen att i dagsläget inte starta någon ny verksamhet i 
form av en fritidsklubb. I samband med planeringen för flytt till Estrid Ericsonskolan och den om
organisation som kommer ske på Guldkroksskolan ses möjligheterna över för att samverka mel
lan skola, fritids, fritidsgård och kulturskola. 

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

Sammanfattning 
Förvaltningen har gjort en översyn av kultur och fritidsverksamheten i Hjo kommun. Huvudfo
kus har legat på det utbud som finns i Hjo tätort och främst det som är lokaliserat på Guld
kroksskolans område samt Fritidsgården, stationen. Utmaningar i form av kompetensförsörjning 
inom fritidshemsverksamheten har belysts och en bild av hur andel behöriga, personaltäthet 
samt andel inskrivna elever i fritidshemmen ser ut i Hjo kommun ges i utredningen. Förvalt
ningen beskriver läget inom barn och utbildning utifrån att en ny skola, Estrid Ericsonskolan 
snart står färdig och vad det innebär för stora delar av barn och utbildnings verksamhet i Hjo 
tätort. Utifrån de förändringar som väntar samt att förvaltningen ser likheter mellan en fritids
klubb och fritidsgårdens verksamhet har förslag till beslut formats. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsutvecklarens skrivelse 2021-03-08. 
Utredningsuppdrag Fritidsklubb - en organisatorisk, lokalmässig och ekonomisk översyn av fri
tidsverksamheten inom Hjo kommun. 

Skickas till 
Barn och utbildning 
Kultur-, turism- och fritid 

Justcrandes sigJ lu, Utdragsbcstyrkande 
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Kvalitetsberättelse Vård och omsorg 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

27 (39) 

2021-54 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 2020 års kvalitetsberättelse för Vård och omsorg. 

Sammanfattning 
2012 antog Kommunstyrelsen ett ledningssystem för kvalitet inom Vård och Omsorg och Indi
vid- och Familjeomsorg. Utifrån detta ska verksamheten arbeta systematiskt med kvaliteten i 
verksamheten, dokumentera arbetet samt redovisa arbetet årligen till nämnden. 

Förvaltningen har upprättat kvalitetsberättelse för Vård och omsorg 2020. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2021 -03-05. 
Kvalitetsberättelse för Vård och omsorg 2020. 

Skickas till 
Vård och omsorg 

Utdragsbestyrka nde 
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Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

28 (39) 

2021-55 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för Vård och omsorg 2020. 

Sammanfattning 
Den I januari 20 I I började patientsäkerhetslagen (20 I 0:659) att gälla. Enligt lagen skall vårdgiva
ren varje år redovisa en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur vårdgivaren arbetat med 
patientsäkerhet föregående år. Vård och Omsorg har upprättat ett förslag till patientsäkerhets
berättelse. 

Beslutsunderlag 
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas skrivelse 2021-03-05. 
Patientsäkerhetsberättelse för Vård och omsorg 2020. 

Skickas till 
Vård och omsorg, MAS 

Utdragsbestyrkandc 
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2017-399 

Förlängning av "Det goda livet i Västra Götaland - Handlingsplan 
för psykisk hälsa 20 18 - 2022" 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa i 
Västra Götaland 2018 - 2022. 

Yrkande 
Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på länsö
vergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats 
genom de årliga överenskommelser som görs mellan Regeringen och SKR inom område psykisk 
hälsa. 

2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 
2018-2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 
kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland 
(NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka kom
muner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska 
den psykiska ohälsan. 

2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och handlingsplanen före
slås därför förlängas t o m 2022. Bedömningen var att målen är fortsatt aktuella och det är nu 
arbetet börjar göra skillnad. Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att 
sätta ljus på områden där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för 
att utveckla våra gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt 
god samverkan . 

För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns gemensamma mål och strategier 
efter 2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en handlingsplan för 2023 och framåt 
påbörjas. 

VästKoms styrelse ställde sig 2020-1 1-22 bakom förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i 
Västra Götaland 2018-2022 samt rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta beslut om handlingsplanen. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2021-03-05. 
Skaraborgs kommunalförbund, förbundsdirektionens § 7/21 med bilaga samt Det goda livet -
handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022. 

Utdragsbestyrkandc 
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Parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen 

Kommunstyrelsens beslut 

3 I (39) 

2020-265 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att samtliga platser i hamnområdet, med 
undantag av 13 platser på Magasinsgatan, laddplatser, parkeringsplatser för rörelsehindrade med 
parkeringstillstånd, särskilt anvisade platser för motorcyklar och mopeder samt platser för bil 
med båt på släp, beläggs med avgift från och med innevarande år 2021 enligt nedan: 

- avgiftsbeläggningen gäller under perioden 15 maj till 15 september, 

- avgiften ska uppgå till 15 kr/tim under tiden 09.00 - 18.00 alla dagar. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera införandet av par
keringsavgifter efter sommarsäsongen 2021. Utvärderingen ska ge svar på om syftet med avgifts
belagd parkering uppfyllts. Den ska också visa på om det finns behov av att förändra något i den 
utformning som föreslås i förvaltningens utredning. 

Sammanfattning 
Hjo har gott om allmänna parkeringar sett till stadens storlek och antal invånare. Under som
martid ökar trafikmängderna och då upplever medborgare, besökare och verksamheter svårig
heter att hitta parkeringsplats i centrala Hjo, framförallt i anslutning till hamnen. All parkering på 
allmänna parkeringsplatser i Hjo är avgiftsfri. Bland de boende i Hjo finns en stark tradition att ta 
bilen även vid kortare resor i centrum vilket gör att behovet av centrala parkeringar ökar än 
mer under vår och sommarsäsongen. 

Många kommuner använder tidsbegränsning och avgifter för att styra beteenden och behovet av 
parkering. Avgifter kan bidra till att det finns parkeringsplatser tillgängliga för dem som behöver 
transportera sig med bil, medan de som bor relativt nära och som istället kan cykla eller gå ska 
välja det färdmedlet istället. Om fler väljer hållbara trafikslag som gång och cykel minskar trafiken 
i centrum och då förbättras både luftkvaliteten, ljudnivån och atmosfären i staden blir mer at
traktiv. Det finns också forskning som visar att parkeringsavgifter stimulerar handeln eftersom 
det blir bättre rotation på parkeringsplatserna. För att gynna handel och annan centrumverksam
het ska parkeringsplatserna skifta mellan olika nyttjare förhållandevis snabbt. 

Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsen i december 2020 förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att införa parkeringsavgifter vid särskilt attraktiva lägen som exempelvis hamnom
rådet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-03-05. 
Utredningsuppdrag - Parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen. 
S/S Trafiks vänner/Hjo Segelsällskaps skrivelse 2021-03-08. 

Justerandes signatt r \ . ,{) 'x 
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20 I 0-272 

Revidering av taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till revide
ring av taxa för felparkeringsavgifter i Hjo kommun att gälla fr o m 2021-05-15. 

Sammanfattning 
Med start den 15 maj 2021 införs parkeringsavgifter i hamnområdet. Gällande taxa för felparke
ringsavgift innehåller ingen avgift för de fall någon underlåter att erlägga parkeringsavgift. Den fö
reslagna avgiftens storlek, 500 kr, överensstämmer med motsvarande taxa i kommuner i vårt 
närområde. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-03-0 I. 
Förslag till reviderad taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun. 

Utdragsbestyrkande 
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33 (39) 

2018-233 

Revidering av taxa och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark 
säsongen 2021 med anledning av Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften för uteserveringar eller annan 
likande markupplåtelse tas bort under säsongen 2021. 

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

Sammanfattning 
Covid-19- pandemin innebär fortsatt en rad restriktioner som påverkar såväl privatpersoner 
som näringsidkare och företag. För att underlätta för de lokala näringsidkarna som avser att an
söka om markupplåtelser för uteserveringar eller annan liknande försäljningsverksamhet föreslår 
förvaltningen att Hjo kommun avstår från att debitera avgift för denna typ av markupplåtelse un
der säsongen 2021 . Avgifter för Foodtrucks debiteras enligt taxa. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-02-19. 

Justerand es signatur Utdragsbestyrkande 
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PFAS-föroreningar i kommunalt dricksvatten från Vättern 

Kommunstyrelsens beslut 

34 (39) 

2021-70 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att avge svar till Aktion 
Rädda Vättern. 

Sammanfattning 
Aktion Rädda Vättern har i skrivelse bl a ställt tre frågor till kommunstyrelsen: 

I. Vill kommunen tillskriva regeringen och kräva att Fortifikationsverkets ansökan om mar
kavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats snarast avvisas? 

2. Vill kommunen ta initiativ till att utreda möjligheten och kostnaden för att behandla utgå
ende avloppsvatten från kommunens reningsverk så att föroreningarna med PFAS kan 
minska radikalt? 

3. Hur ser kommunen på de tekniska möjligheterna att leverera dricksvatten med PFAS-hal-
ter under I ng/liter? 

Förvaltningen kommer att kunna vara behjälpliga med att ta fram ett underlag till svar. 

Beslutsunderlag 
Kanslisekreterarens skrivelse 2021-03-22. 
Aktion Rädda Vätterns skrivelse 2021-03-08 med bilaga. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen ordförande 

Utdragsbestyrkande 
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2021-12 

0 

Aterbesättande av ledigblivna uppdrag efter Christer Klang (M) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- utse Jan Hultkrantz (M) till ny ersättare i barn- och ungdomsutskottet, samt 

- utse Elisabeth Samuelsson (M) till ny ledamot i omvårdnadsutskottet. 

Sammanfattning 
Christer Klang (M) entledigades Kf § 5/21 från sina kommunala uppdrag. 

Skickas till 
Jan Hultkrantz 
Elisabeth Samuelsson 
Barn- och ungdomsutskottet 
Omvårdnadsutskottet 
Personalenheten 

Utdrags bestyrkandc 
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0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-03-31 

Aterbesättande av ledigblivet uppdrag efter Anette Klang (M) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Björn Jähnke (M) till ny ledamot i tekniska utskottet. 

Sammanfattning 
Anette Klang (M) entledigades Kf § 6/21 från sina kommunala uppdrag. 

Skickas till 
Björn Jähnke 
Tekniska utskottet 
Personalenheten 

Juster.mdes si natur Utdragsbestyrkande 
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Nedstängning av konstgräsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

37 (39) 

2020-86 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen konstgräsplan inte ska vara tillgänglig för organiserad 
träning fram till och med onsdag 7 april 2021. Beslutet gäller omedelbart och oavsett om den är 
bokad sedan tidigare. 

Sammanfattning 
Under dagen har förvaltningen haft samtal med Smittskydd Västra Götaland och Länsstyrelsen i 
Västra Götaland mot bakgrund av att det framkommit att Hjo kommun haft en stor och accele
rerande smittspridning under föregående vecka och att det finns inget som tyder på att utveckl
ingen avstannat. 

Kommunen har genom ordförandebeslut av kommunstyrelsens ordförande bland annat stängt 
ned möjligheten till träning i inomhushallar och övergått till distansundervisning för hela grund
skolan fram till 7 april. Efter samråd med Smittskydd Västra Götaland bedöms det i nuläget moti
verat att även begränsa möjligheten till träning utomhus då denna innebär en risk för smittsprid
ning genom att personer från olika delar av kommunen träffas på en begränsad yta. 

Att märka är att kommunens föreningsliv redan tagit egna initiativ genom att ställa in träningar 
och aktiviteter på konstgräsplanen varför de praktiska konsekvenserna av beslutet blir tämligen 
begränsat. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning under sammanträdet, kommundirektör Eva Ulfenborg. 

Skickas till 
Kultur-, turism och fritid 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

2021-03-31 

- Lidköpings kommun: Verksamhetsberättelse för Tillståndsenheten 2020 (2021-28). 

- Skaraborgs kommunalförbund: Förbundsdirektionens protokoll 2021-02-05. 

- Kollektivtrafiknämnden: Protokoll 2021-02-15. 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2021-02-24. 

38 (39) 

- Byggnadsnämnden: Beslut om antagande av ändring av detaljplan D 171 ( del av Varpet I :3 
m fl) Hjo kommun. 

- Miljösamverkan Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2021-03-05. 

- S/S Trafiks Vänner/Hjo Segelsällskap: Skrivelse angående parkeringsavgift i hamnområdet samt 
svar från kommunstyrelsens ordförande (2020-265). 

Utdragsbostyrka ndo 
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Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-03-31 

39 (39) 

2021-18 

Kommunstyre,lsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 
2021-02-03 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2021-03-23 
2021-02-11 Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Skolchef 
2021-02-12 Beslut om återkallelse av tillstånd på tillståndshava- Handläggare 

rens egen begäran eller upphörande av verksamhet 
2021-02-17 Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl T rafikp_lanerare 
2021-02-22 - Beslut i ärenden så brådskande att kommunstyrel- Ks ordförande/Ks I :e vice 
2021-03-05 sens beslut inte kan inväntas ordförande 
2021-02-25 Ändringar i tillstånd (t ex serveringstid, utökad ser- Handläggare 

veringsyta, alkoholdryck) 
2021-03-02 I O I beslut februari 2021 Resurs/bistånd 
2021-03-09 247 beslut februari 2021 Arbete och socialtjänst 
2021-02-03 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2021-03-23 
2021-02-11 Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Skolchef 

Justerandcs s gnatur Utdragsbestyrkande 
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