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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande 

Justerandes signatur / . 

Björn Jähnke (M), ej tjänstgörande ersättare 
Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 

Merja Wester (S), ej tjänstgörande ersättare 
Birgitta Vester (S), ej tjänstgörande ersättare 

Ingemar Gustafsson, f d rådgivare Hjo Nyföretagarcentrum, § 51 
Petra Hansson, verksamhetschef NTF, § 51 

Klas Kronqvist, projektingenjör, § 51 
Maria Börjel, verksamhetsutvecklare, § 51 
Bo Adler, fastighetschef § 51 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 51 

Svante Andren, samhällsbyggnadschef, § 51 
Mikael Jonsson, VA-chef, § 51 
Sebastian Sjöberg, näringslivsstrateg, § 51 

Charlotte Warling, socialtjänstchef, § 70 
Eva Ulfenborg, kommundirektör 
Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkand e 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (24) 

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

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 50 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

4 (24) 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av ärendet "Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg: Hemställan om att få ta del av generellt statsbidrag 2021" 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 51 

Föredragningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

I. NyföretagarCentrum: Sammanfattning 2020 och Företagsakuten 
F d verksamhetsledare/rådgivare Ingemar Gustafsson 

2. NTF: Trafiksäkerhet och nollvision 
Verksamhetschef Petra Hansson 

3. Information om kommunens skolgårdar 
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Projektingenjör Klas Kronqvist, verksamhets utvecklare Maria Börje/ och fastighetschef Bo Ad/er 

4. Beslut med anledning av Skolinspektionens uppföljningsbeslut 
Verksamhetsutvecklare Maria Börje/ 

5. Budgetuppföljning januari - mars 2021 -Åtgärder med anledning av budgetuppföljning I, 
2021 
Ekonomichef Lennart Andersson 

6. - Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland 
- Åtgärdsplan för vatten- och avloppsnätet 2021 - 2025 
Samhällsbyggnadschef Svante Andren och VA-chef Mikael Jonsson 

7. Näringslivsstrategi för Hjo kommun 2021 - 2025 
Kommundirektör Eva U/fenborg och näringslivsstrateg Sebastian Sjöberg 

8. Sekretessärende: Svar på begäran om yttrande 
Socialtjänstchef Charlotte Warling 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

6 (24) 

2016-302 

Revidering av förbundsordning för Miljösamverkan Östra Skara
borg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till reviderad för
bundsordning för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2021-07-0 I. 

Sammanfattning 
Förbundsordningen för Miljösamverkan Östra Skaraborg reviderades senast under 2017, framför 
allt med anledning av den nya kommunallagen som började gälla I januari 2018. Miljösamverkans 
direktion gav förbundschefen i uppdrag att se över och föreslå revideringar av förbundsord
ningen. Ett viktigt tillägg är att tydliggöra vad som gäller för deltagande på distans på direktionens 
och miljönämndens sammanträden. Några ändringar gäller arvode till förbundets förtroendevalda 
och inträdesordningen för miljönämndens ersättare. Den nya förbundsordningen innehåller 
också några redaktionella ändringar, och information som även finns i reglementet för miljö
nämnden har tagits bort. Direktionen för Miljösamverkan Östra Skaraborg föreslår kommunfull
mäktige i medlemskommuner att anta en reviderad förbundsordning att gälla från I juli 2021 . 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 3/21 samt förslag till förbundsordning. 

' \ 

Justerandes signa.tur Utd ragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

0 

Skaraborgs kommunalförbund: Arsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

7 (24) 

2021-82 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2020 för 
Skaraborgs kommunalförbund. 

Sammanfattning 
Skaraborgs kommunalförbund har upprättat årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens § 24/21 samt årsredovisning 2020. 

Justerandes signatur \ i /4 
~ · 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

•• 0 
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2021-88 

Samordningsförbundet Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2020 för 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs årsredovisning 2020. 

·.\ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

cL 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 55 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

Tolkförmedling Väst: Arsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

9 (24) 

2021-89 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2020 för 
Tolkförmedling Väst. 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 
Tolkförmedling Väst, direktionens § 431 /21 samt årsredovisning 2020. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

I 0 (24) 

2021-48 

Huvudmannaskap för fastigheter som nyttjas av Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

meddela Räddningstjänsten Östra Skaraborg att Hjo kommun ställer sig positiv till att med
lemskommunerna blir huvudmän för de fastigheter som förbundet nyttjar, samt 

Hjo kommun inte anmäler någon fråga som särskilt bör belysas inför en sådan eventuell 
övergång. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, har inkommit med förslag om att 
medlemskommunerna ska överta ägande, drift och finansiering gällande de fastigheter företrä
desvis brandstationer) som RÖS nyttjar i sin verksamhet. Motivet är bland annat att RÖS, till 
skillnad från medlemskommunerna, inte har en egen organisation/kompetens inom fastighetsom
rådet. Frågan är aktuell då flera av stationerna är aktuella för renovering eller nybyggnation. Kort 
sammanfattat innebär förslaget att fastigheterna ska ägas/hyras av medlemskommunerna och fi
nansieras av respektive kommun. Kostnader för de fastigheter eller delar av fastigheter som an
vänds för en tydligt gemensam funktion ska fördelas på samtliga kommuner, men i övrigt ska re
spektive kommun stå för kostnaderna för fastigheterna i den egna kommunen. RÖS har bett 
medlemskommunerna att inkomma med svar på hur man ser på fastighetsfrågan avseende hu
vudman och om det finns frågor som särskilt bör belysas inför en sådan övergång. Kommunfull
mäktige föreslås ställa sig positiv till att kommunerna återigen blir huvudmän för de fastigheter 
RÖS nyttjar. RÖS föreslås också meddelas att Hjo kommun inte anmäler någon särskild fråga 
som bör belysas vid en sådan övergång. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 2021-04-13. 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs skrivelse 2021-03-02 med bilagor. 

justerandcs signa.tur Utdragsbestyrkandc 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

Näringslivsstrategi för Hjo kommun 2021 - 2025 

Kommunstyrelsens beslut 

11 (24) 

2021-100 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till Närings
livsstrategi för Hjo kommun 2021 - 2025 efter tillägg om att denna samverkar med kommunens 
Besöksnäringsstrategi. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar att i förvaltningens förslag till Näringslivsstrategi ska införas en no
tering om hur strategin samverkar med kommunens Besöksnäringsstrategi. Eva-Lott Gram (Kd) 
yrkar bifall till Catrin Hulmarkers (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar med acklamation att anta förvaltningens förslag med tillägg i enlighet 
med Catrin Hulmarkers (M) yrkande. 

Sammanfattning 
Näringslivet i Hjo är viktigt ur många perspektiv, bland annat som arbetsgivare åt kommunens 
invånare men också som servicegivare till invånare och besökare. Samspelet mellan Hjo kommun 
och vårt näringsliv är en därför en oerhört viktig pusselbit för en positiv utveckling av vår kom
mun och kommunens näringslivsarbete måste gå i takt med näringslivets förändrade förutsätt
ningar och behov. Vi behöver säkerställa att vi arbetar med rätt saker, i rätt forum och vid rätt 
tillfällen för att vi ska lyckas framöver. I budgeten för 2021 fick förvaltningen därför i uppdrag att 
skyndsamt ta fram en Näringslivsstrategi som stakar ut riktning och fokusområden. 

Under våren 2021 har förvaltningen arbetat fram ett förslag till Näringslivstrategi för Hjo kom
mun. Arbetet har skett i dialog med representanter för näringslivet. Strategin har varit ute på 
remiss bland våra företag vid två tillfällen under våren och inkomna synpunkter har beaktats i 
detta slutliga förslag till Näringslivsstrategi. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2021-04-15. 
Förslag till Näringslivsstrategi för Hjo kommun 2021 - 2025. 

Justerandes signa.tur Utdrags bestyrkilnde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan 2021. 

Sammanfattning 

12 (24) 

2021-86 

Enligt kommunens handbok för intern kontroll ska nämnderna årligen ta fram en internkontroll
plan. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för samtliga verksamhetsom
råden. Som ett led i att välja ut internkontrollmomenten har samtliga verksamheter analyserat 
sina risker och valt internkontrollmoment där man ser att det både finns en risk att kontrollen 
brister, och där en sådan brist skulle få åtminstone kännbara konsekvenser. Förvaltningen har 
inte tagit med sådana risker som redan motverkas av en fungerande, inbyggd kontroll i verksam
heten. De utvalda internkontrollerna i planen ska genomföras under 2021. När samtliga kontrol
ler genomförts sammanställer förvaltningen resultatet av kontrollerna och presenterar vilka för
bättringsåtgärder som har genomförts med anledning av resultatet, eller som bör genomföras 
med anledning av resultatet. Syftet med internkontrollen är att öka 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2021-03-24. 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021. 

Skickas till 
Utsedda kontrollanter 

Justerandes signatur 

(I_ 
Utdragsbestyrkand e 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

Säkerhetsskyddschef för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

utse kanslichef Thomas Lindberg till säkerhetsskyddschef för Hjo kommun, samt 

13 (24) 

2021-85 

fr o m 2021-06-0 I utse säkerhetsstrateg Ju lian Rittermann till säkerhetsskyddschefens ersät
tare för Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet omfattas av säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). Säkerhetsskydd innebär bland annat ett uppdrag för organisationer som bedriver sä
kerhetskänslig verksamhet att arbeta förebyggande för att förhindra brottslighet såsom spioneri, 
terrorism eller sabotage som kan innebära ett hot mot rikets säkerhet. 

I uppdraget ligger att bland annat genomföra säkerhetsskyddsanalyser avseende informationssä
kerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet inom respektive organisation. Vidare ska samråd 
med andra aktörer genomföras vid vissa händelser och anmälan upprättas till berörda myndig
heter vid olika incidenter. 

Enligt 2 § andra stycket säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska säkerhetsskyddschefen vid 
myndigheter vara direkt underställd myndighetens chef. Förordnandena är placerade i säkerhets
klass 2. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2021-04-08. 

Skickas till 
Kanslichef 
Säkerhetsstrateg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkand e 
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0 
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2021-10 I 

Budgetuppföljning januari - mars 2021 - Atgärder med anledning 
av budgetuppföljning I, 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen att: 

inom Barn och utbildning fortsätta att arbeta med åtgärdsplanen som antogs 2020 samt att 
återrapportera status i arbetet och eventuella förslag till revideringar av densamma till kom
munstyrelsen den 2 juni, 

då underskottet inom vård och omsorg är relaterat till vårdtyngd och förändrad brukar
struktur, är det av yttersta vikt att följa denna utveckling och i möjligaste mån anpassa orga
nisationen därefter och återkomma med avrapportering av detta till det fortsatta budgetar
betet, 

inom Arbete och socialtjänst fortsätta arbetet med att etablera en organisation för att söka 
egna familjehem och därmed hålla kostnaderna för placeringar nere samt att inom AME
verksamheten intensifiera arbetet med att få människor i arbete och studier och därmed 
minska kostnaderna för försörjningsstöd, samt 

inom samtliga politikområden agera med återhållsamhet i allmänhet, att söka effektivise
ringar och bespararingar inom politikområdet, samt att dessutom i den mån det krävs 
omdisponera medel mellan politikområdena. Detta för att minska den sammanlagda bud
getavvikelsen 2021 samt att förbättra förutsättningarna för budgetföljsamhet under 2022. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har redovisat budgetuppföljning nr I, vilken baseras på utfallet under årets första 
tre månader. Uppföljningen mynnade ut i en prognos för helåret 2021 som utvisar ett prognosti
serat överskott med I 1,5 mnkr, vilket kan jämföras med ett budgeterat överskott om I 1,0 
mnkr. Prognosen visar dock på ett samlat underskott i driften om ca 9,5 mnkr, vilket kompense
ras med ett överskott på skatteintäktssidan om ca I 0,0 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2021-04-26. 
Budgetuppföljning nr I 2021 i sammandrag. 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Socialtjänstchef 
Skolchef 
Kultur-, turism- och fritidschef 
Samhällsbyggnadschef 
Vård- och omsorgschef 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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2021-81 

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg 2021-07-
0 I - 2023-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg 
2021-07-0 I - 2023-12-31. 

Sammanfattning 
Samverkansavtalet syftar till att säkerställa att kommunerna i Skaraborg kan tillhandahålla ett 
brett och allsidigt utbud av utbildningar som på sikt bidrar till kompetensförsörjningen i delreg
ionen. Nuvarande samverkansavtal trädde i kraft I januari 2018. Skaraborgs 15 kommuner är 
parter i avtalet. Samverkansavtalet bidrar till att utvecklingen går framåt inom Utbildning Skara
borg. Revideringen av avtalet medför en del förändringar mestadels i form av förkortad och för
enklad text men följande förändringar kan noteras: 

- 18 paragrafer har blivit 13 
- Strukturen av innehållet har förändrats med tydligare ansvarsområden - antagnings-

kansliet, huvudmannen och hemkommunen 
- Uppdaterad text kring politisk beslutsorganisation 
- Uppdaterad och rensad text kring sådant som utgår från skollagen eller cirkulär från SKR 
- Nya skrivningar kring IM 
- Bilagan om antagningskansliet är inbakad i avtalet 
- Beskrivning av en ny modell för gemensam prislista 
- Bredare beskrivning av lntroduktionsprogrammen 
- Text om nationell idrottsutbildning NIU 
- Fördjupning kring gymnasiesärskolan 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2021-04-15. 
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens § 23/21 samt förslag till samverkansavtal. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Barn- och utbildning 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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2020-122 

Beslut med anledning av Skolinspektionens uppföljningsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att: 

upprätta skriftliga arbetsbeskrivningar för de roller som får delegerade uppgifter inom Barn 
och utbildning i Hjo kommun, 

bedriva ett fortsatt utvecklingsarbete i syfte att finna ytterligare kvalitetshöjande åtgärder, 
samt 

en återkoppling av arbetet ska ske till kommunstyrelsen första sammanträde 2022. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen genomförde under 2020 en kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning ge
nom tydlighet i delegering och uppföljning i Hjo kommun. Syftet var att granska att det genom 
huvudmannens styrn ing och delegering finns en organisationsstruktur där roller, ansvar och be
fogenheter är tydliga och förankrade inom huvudmannens organisation. Vid granskningen identi
fierade Skolinspektionen följande utvecklingsområde i syfte att höja verksamhetens kvalitet: 

Huvudmannens behöver försäkra sig om att det är tydligt vilka förväntningar de har på 
hur delegerade uppgifter ska genomföras. 

Skolinspektionens samlade bedömning är att ytterligare åtgärder behövs för att höja kva
liteten. Skolinspektionen förutsätter att huvudmannen tar ansvar för ett fortsatt utveckl
ingsarbete. Skolinspektionen avslutar därmed granskningen, men kommer att fortsätta 
följa Hjo kommun i sin samlade risk- och väsentlighetsanalys. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2021-04-19 och 2021-03-12. 
Skolinspektionens uppföljningsbeslut 2021-04-08. 

Skickas till 
Barn- och utbildning 

Ju sterandes signatur Utdragsbescyrkande 
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2021-84 

Remiss: Länsstyrelsen i Västra Götalands förslag till Regional vat
tenförsörjningsplan för dricksvatten 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till remissvar över Länssty
relsen i Västra Götalands förslag till regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Gö
taland. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram förslag till regional vattenförsörjningsplan för 
dricksvatten i Västra Götaland . Den är ett planeringsunderlag som kan användas av alla som ar
betar med en robust vattenförsörjning i länet. Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvali
teten är god och att det finns balans mellan vattentillgång och vattenbehov. 

Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till 
och med år 2100. I planen beskrivs vilka vattenresurser som är viktiga för länets framtida dricks
vattenförsörjning samt förslag på åtgärder för en robust vattenförsörjning. Åtgärderna riktar sig 
t ill Länsstyrelsen samt till kommunernas VA-huvudman, tillsynsmyndighet och planförvaltning. 

När det gäller åtgärderna som riktas till tillsynsmyndigheten avger Miljösamverkan Östra Skara
borg ett eget remissvar. 

Hjo kommuns svar kring åtgärder riktade till VA-huvudmannen och planmyndigheten har tagits 
fram i en arbetsgrupp bestående av följande tjänstepersoner i Hjo kommun: 
Svante Andren, samhällsbyggnadschef 
Mikael Jonsson, VA-chef 
Charlotte Paulsson, stadsarkitekt. 

Svar ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 17 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelser 2021-04-07. 
Samhällsbyggnadschefens förslag till remissvar 2021-04-20. 
Länsstyrelsen Västra Götalands remiss 2021-02-0 I. 

Skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Samhällsbyggnad 
Byggnadsnämnden 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

1\ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka ndc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

Åtgärdsplan för vatten- och avloppsnätet 2021 - 2025 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

godkänna förvaltningens återrapportering, samt 

överlämna ärendet till budgetberedningen. 

Sammanfattning 

18 (24) 

2020-277 

Vatten och avloppssystemet spelar en central roll för alla människors vardag, vi nyttjar systemet 
hela dygnet och tar ofta för givet att det ska fungera. I Hjo kommun finns totalt cirka 260 kilo
meter inmätta ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten till ett sammanlagt, bokfört värde 
av cirka 24 miljoner. Återanskaffningsvärdet är betydligt högre och det är därför viktigt att det 
finns såväl planering som resurser för att underhålla ledningsnätet. 

Kommunstyrelsen gav därför i december 2020 förvaltningen i uppdrag att kartlägga behovet av 
underhåll, reinvesteringar och nyinvesteringar i det kommunala avloppsnätet. Kartläggningen 
skulle utmynna i en femårig åtgärdsplan med beräknade kostnader. 

Återrapporteringen av uppdraget har beretts av budgetberedningen den 23 april. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-04-26. 
Åtgärdsplan för vatten- och avloppsnätet 2021 - 2025. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Budgetberedningen 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

Svar på motion om utomhusgym 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Sammanfattning 

19 (24) 

2020-243 

Ärende: Anders Karlsson (S) med flera har i motion anmäld till kommunfullmäktige 15 oktober 
2020 föreslagit att kommunen ställer medel till förfogande för uppförande av utomhusgym i 
kransorterna och i dialog med invånarna finner en lämplig plats för dessa. 

Bedömning; Hjo kommun är en fantastisk kommun att leva och bo på. Oavsett var man bor i vår 
kommun har man en närhet till skog, natur och vatten. Vi har gott om vandringsleder, stigar och 
välskötta spår som lämpar sig för både skidåkning, löpning, promenad och cykling. Ett stort antal 
föreningar har dessutom fina anläggningar tillgängliga för aktiviteter av olika slag, inte minst på 
landsbygden. Med andra ord håller vi inte med motionären om att boende utanför centralorten 
innebär att man hindras från fysisk aktivitet - tvärtom. Det utesluter dock inte att man fortsätter 
arbetet med att utveckla och förmera det som redan finns. 

Under det gångna året har det mesta påverkats av den pågående pandemin. Utomhusaktiviteter 
och friluftsliv har blivit räddningen då mycket av det vi vanligtvis gör inomhus har varit ogenom
förbart. Det är därför viktigt att vi fortsätter att utveckla möjligheterna för alla att kunna hitta 
lämpliga och önskade aktiviteter utomhus i hela vår kommun. Vi har dessutom två skolenheter 
utanför centralorten vars elever inte i dagsläget har samma tillgång till idrottsfaciliteter som de 
elever som går i skolan inne i Hjo. En närhet till dessa skolor skulle var en fördel vid en placering 
av utegymen i ytterområdena. 

Beslutsunderlag 
Svar 2021-04-26 från kommunstyrelsens ordförande. 
Motion 2020-09-03 från Socialdemokraterna 

Justcrandes signatur Utdragsbescyrkande 
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Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

20 (24) 

2021-95 

Systematiskt brandskyddsarbete för särskilt riskutsatta individer 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Hjo kommun ska arbeta systematiskt med att stärka brandskyddet för särskilt riskutsatta 
individer, 

kommundirektören får i uppdrag att utse en grupp med representanter från berörda funkt
ioner eller verksamheter som i samråd med räddningstjänsten ska bedriva arbetet, samt 

en återkoppling av arbetet ska ske till kommunstyrelsen senast december 2021. 

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

Sammanfattning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sedan 20 I O en vision om att ingen ska om
komma eller skadas allvarligt till följd av brand. Många åtgärder har medfört att antalet omkomna 
har minskat sedan dess. Av de som trots allt dör till följd av brand sker merparten av dödsfallen i 
bostaden och flertalet av dessa utgörs av våra äldre medborgare med en kraftig ökning för de 
som är 80 år eller äldre. 

Kategorin äldre blir större under de närmaste åren samtidigt som allt fler av dem sannolikt kom
mer att bo kvar i sina ursprungliga bostäder. 

Formellt är det den boende och fastighetsägaren som har ansvar för de olika delarna av bosta
dens brandskydd. Men genom ett systematiskt arbetssätt kan kommuner och räddningstjänst 
med relativt enkla insatser vara behjälpliga för att åstadkomma ett individanpassat brandskydd 
för framförallt de äldre boende. För kommunens del kan det innebära att exempelvis arbetstera
peuter, personal inom hemvården, biståndshandläggare samverkar genom att i samband med 
andra insatser även bedöma brandskyddet utifrån en enkel checklista. 

Arbetssättet kommer inte att medföra några större direkta kostnader. Metoden är även tänkt 
att införas i samtliga kommuner i Västra Götaland. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2021-04-14. 
Bildspel från Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Kommundirektören 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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2021-05-05 

21 (24) 

2021-47 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Hemställan om att få ta del av 
generellt statsbidrag 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

tillstyrka Räddningstjänsten Östra Skaraborgs hemställan om att få ta del av generellt stats
bidrag år 2021 och framåt, under förutsättning att alla medlemskommuner fattar likalydande 
beslut, samt 

finansiering 2021 sker genom att kommunledningskontorets medel för oförutsedda utgifter 
tas i anspråk samt att finansieringen för kommande år hanteras i ordinarie budgetarbetet. 

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

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, har anhållit om att få ta del av medlemskommunernas er
hållna statsbidrag avsett för att stärka samhällets samlade beredskap och förmåga att hantera all
varliga kriser och dess konsekvenser. Bidraget uppgår till 4 kronor per invånare och år. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 2021-05-03. 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs skrivelse 2021-02-26. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkand e 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 68 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

- Avfallshantering Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2021-03-22. 

- Skaraborgs kommunalförbund: Direktionens protokoll 2021-03-12. 

- Hjo Energi AB: Styrelseprotokoll 2021-03-11. 

- Hjo Energi Elhandel AB: Styrelseprotokoll 2021-03-1 I. 

- AB Hjo Småindustrier: Styrelseprotokoll 2021-03-10. 

- Hjo Stadshus AB: Styrelseprotokoll 2021-03-18. 

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

22 (24) 

- Byggnadsnämnden: Meddelande om lagakraft, ändring av detaljplan för del av Varpet I :3 m fl. 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2021-04-07. 

- Britt-Marie Bladh: Synpunkter angående likställighetsprincipen i kommunallagen angående par-
keringsavgift i hamnen samt kanslichefens svar (2020-265). 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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Kommunstyrelsen 
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Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

23 (24) 

2021-18 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Besluts datum Ärende Delegat 
2021-02-10 Bidrag till vägsamfälligheter och vägföreningar enligt Chef gata/park 

fastställda regler 
2021-03-16 Förordnande av parkeringsvakt Chef gata/park 
2021-03-23 - Beslut i ärenden så brådskande att kommunstyre!- Ks ordförande/Ks I :e vice 
2021-04-16 sens beslut inte kan inväntas ordförande 
2021-03-23 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2021-05-03 
2021-04-06 133 beslut mars 2021 Resurs/bistånd 
2021-04-14 292 beslut mars 2021 Arbete och socialtjänst 
2021-05-03 486 beslut april 2021 Resurs/bistånd 

Justerandes signa.tur 

~ 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-05 

Sekretessärende: Svar på begäran om yttrande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag på svar på yttrandet och: 

24 (24) 

2021-25 

uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att avge detta, socialtjänstchef ges mandat att å 
kommunstyrelsens vägnar besvara eventuella begäran om kompletteringar i ärendet som in
kommer, 

socialtjänstchef ges mandat att å kommunstyrelsens vägnar besvara eventuella begäran om 
kompletteringar i ärendet som inkommer, samt 

socialtjänstchef ges i uppdrag att se över rutiner och behov av eventuella kompetenshöjande 
insatser för att tillse att yttranden avges i enlighet med rättens instruktioner. 

Sammanfattning 
Riksdagens ombudsmän UO) har inkommit med frågor till kommunstyrelsen rörande ärendes 
handläggning hos verksamheten för arbete och socialtjänst. Förslag på svar har tagits fram av 
verksamhetschef. 

Beslutsunderlag 
Förslag på svar till begäran om yttrande JO. 
Remiss med begäran om yttrande, JO dnr 8585-2020. 

Skickas till 
Socialtjänstchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


