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CI HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-06-09 

Kommunstyrelsen 
Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Justerare 

Digitalt distansmöte, kl 13.15 - 17.30 

Ledamöter 

Catrin Hulmarker (M) 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Ewa F Thorstenson (M) 

Lars Glad (M) 

Richard Bengtsson (M) 

Malin Carlbom (M) 

Britt-Marie Sjöberg (C) 

Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryden (S) 

Lars-Göran Svensson (S) 

Jörgen Fransson (S) 

Bodil Hedin (S) 

Hasse Nörgård (Sd) 

Lennart Larsson (Sd) 

Se sidan 2 

Pierre Robert Ryden (S) 

Stadshu 1et 2021-06-22: 

ANSLAG 

Tjänstgörande ersättare 

Linnea Hultmark (C) 

Paragrafer 7 5 - 84 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom protokollets publice ring pi kommunens anslagstavla. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Protokollet publiceras 

Kommunstyrelsen 

2021-06-09 

2021-06-22 
Förvaringsplats för protokol-
let Stadshuset, Hjo 

Protokollet tas ned 2021-07-14 

Sidan 
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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-06-09 

Kommunstyrelsen 

Övriga dol13gande Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell-Arne Green (S), ej tjänstgörande ersättare 

Merja Wester (S), ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta Vester (S), ej tjänstgörande ersättare 

Peter Jonsson, VNS-chef, § 77 

Mari-Louise Brage, skolchef, § 77 

Annika Törner, vård- och omsorgschef, § 77 

Svante Andren, samhällsbyggnadschef, § 77 

Mattias Persson, fritidsutvecklare, § 77 

Jennie Lindeberg, enhetschef AoS, § 77 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 77 

Julian Rittermann, säkerhetsstrateg, § 77 

Christina von Tel1, folkhälsostrateg, § 77 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utd ragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-06-09 

Val av protokolljusterare 

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

Utdragsbestyrka nde 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 76 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-06-09 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

Utdragsbcstyrkand e 
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Föredragningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-06-09 

I. Information om dataskyddsombudets rapport e-posttjänst i MS 0365 molntjänst 
VNS-chef Peter Jonsson 

2. Information från verksamheterna - planering inför sommaren 
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Skolchef Mari-Louise Brage, vård- och omsorgschef Annika Törner, samhällsbyggnadschef Svante 
Andren, fritidsutvecklare Mattias Persson och enhetschef AoS Jennie Lindeberg 

3. Lägesrapport utredning kring Guldkroksområdet 
Fritidsutvecklare Mattias Persson 

4. - Ombudgetering av investeringsprojekt från 2020 till 2021 
- Vårbudget 2022 
- Budgetuppföljning 2, januari - maj 2021 
- Ökning av medlemsinsats i Kommuninvest ekonomisk förening 
Ekonomichef Lennart Andersson 

5. Presentation av säkerhetsstrateg 
Säkerhetsstrateg Julian Rittermann 

6. - Redovisning av Barn- och ungdomars röster om fritid och inflytande i Hjo kommun 
- Redovisning av Seniorenkät 
Folkhälsostrateg Christina von Tel/ 

(iL J 
Utdragsbcstyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-06-09 

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2020 till 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
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2021-142 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera investeringsprojekt från 
2020 till 2021 i enlighet med nedanstående sammanställning: 

Budget Nedlagt Netto 

Exploateringsprojekt 4 400 000 -18 317 173 - 13 917 173 

Övriga projekt 86 913 699 -59 606 114 27 307 585 

Totalt 91 313 699 -77 923 287 13 390 412 

Sammanfattning 
I likhet med tidigare år finns ett antal investeringsprojekt som pågick över årsskiftet 2020-2021. 
Budgetmedel har avsatts för 2020 eller tidigare men av olika anledningar har projekten inte på
börjats eller slutförts. 

Förvaltningen ser därför årligen över dessa projekt och gör en ny planering för det fortsatta ar
betet. Ekonomienheten har sammanställt verksamheternas önskemål om ombudgetering av inve
steringsmedel från 2020 till 2021. 

Beträffande exploateringsprojekt budgeteras dessa i investeringsbudgeten det år då huvudparten 
av exploateringsområdet beräknas vara avyttrat. Detta innebär att kostnaderna läggs ned i för
väg, vilket i sin tur föranleder negativ ombudgetering. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2021-05-17 samt bilaga I, detaljerad sammanställning över på
gående och ej påbörjade projekt över årsskiftet 2020-2021 . 

(L_. 
Utdrags bestyrkande 
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Ks § 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-06-09 

Vårbudget 2022 för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
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2021-141 

angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för vårbudgeten för 2022, 

ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2022 fastställs enligt liggande förslag i 
vårbudget, 

investeringsbudgeten 2022 samt investeringsplan för perioden 2023 - 2026 fastställs enligt 
föreliggande förslag till vårbudget 2022 på sid 42, samt 

skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 21 :57 per skattek
rona. 

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

Anteckning 
I beslutet har Pierre Robert Ryden (S), Lars-Göran Svensson (S), Jörgen Fransson (S) och Bodil 
Hedin (S) ej deltagit. 

Sammanfattning 
Enligt Hjo kommuns plan för budget- och budgetuppföljning ska kommunfullmäktige under juni 
månad fastställa vårbudget för budgetarbetet nästkommande år. 

Vårbudgeten ska bl a innehålla: 
- övergripande finansiella mål, 
- justeringar i rullande investeringsplan på 5 år, samt 
- ekonomiska ramar fördelat på politikernivå. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 2021-06-0 I. 
Vårbudget 2022. 

Utdragsbestyrka nde 
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2020-204 

Ökning av medlemsinsats i Kommuninvest ekonomisk förening 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Hjo kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala ett insats
belopp om 898 300 kronor för 2021, 

kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetal
ning av kapitalinsats till Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt I 300 kr/invånare, 

Hjo kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte {innehållande beslutet enligt 
ovan), {inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrå
gan. 

Sammanfattning 
Vid Kommuninvests föreningsstämma den 16 april 2020 beslutades om ändrade stadgar för 
Kommuninvest ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital 
och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Innebörden finns beskriven i Kommuninvests skri
velse av den 3 september 2020. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 2021-05-28 
Kommuninvests skrivelse 2020-09-03. 

Justerandes signatur \ V 
~ Q___. 

Utdrags bestyrkande 
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2021-101 

Budgetuppföljning januari - maj 2021 - Åtgärder med anledning av 
budgetuppföljning 2, 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, 

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 2, vilken baseras på utfallet under årets första 
fem månader. Uppföljningen mynnade ut i en prognos för helåret 2021 som utvisar ett progno
stiserat överskott med 13,8 mnkr, vilket kan jämföras med ett budgeterat överskott om I 1,0 
mnkr. Prognosen visar dock på ett samlat underskott i driften om ca I 0,0 mnkr, vilket kompen
seras med ett överskott inom finansenheten om ca 12,8 mnkr. Det prognosticerade underskot
tet i driften föranleder att kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen från budgetuppföljning I 
kvarstår 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2021-06-08. 
Budgetuppföljning nr 2 2021 i sammandrag. 

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

Junerandcs signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-06-09 

Utdragsbestyrkande 
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Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
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20 I 0-638 

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

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

Sammanfattning 
Tillståndsenheten i Samverkan, förkortat TiS, ombesörjer upprätthållandet och genomförandet 
av arbete i enlighet med alkohollagen (20 I 0: 1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter i samtliga fall där kommunen inte specifikt måste fatta beslut enligt dessa lagar. TiS har 
också i uppdrag att genomföra tillsyn av receptfria läkemedel enligt lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel. Följande 16 kommuner ingår i samverkan, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Tibro, Tidaholm, Tö
reboda, Vara, Vårgårda och Lidköping. Samarbetet gäller riktlinjer, delegation, avgifter, utred
ningar och tillsyn. Sedan I januari 2021 tillhör TiS Miljö- och hälsoskyddsenheten, Samhällsbygg
nad i Lidköpings kommun. 

Revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning görs i enlighet med gällande lagstiftning. 
Likställt med Lidköpings delegationsordning föreslås ANDT-handläggare besluta i de ärenden 
som anges i Punkt 9.21, 9.41 och 9.45. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsutvecklarens skrivelse 2021-05-19. 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 

Skickas till 
TiS, Tillståndsenheten i Samverkan 
Kansliet 

(y 
Utdrags bestyrkande 
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Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-06-09 

- Kollektivtrafiknämnden: Protokoll 2021-05-03 . 
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- Kollektivtrafiknämnden: Beslut§ 16/21 - Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärd-
tjänst 2021 - 2024 (2021-83). 

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2021-04-29. 

- Motion om utbyte av golvliftar till takliftar på Sjöryds äldreboende (2021-127). 
Överlämnas till kommunstyrelsen for handläggning och till vård- och omsorgschefen för beredning 
fram t o m 2021-09-30. 

- AB Hjo Småindustrier: Protokoll vid årsstämma 2021-05-1 I. 

- AB Hjo Småindustrier: Protokoll vid konstituerande sammanträde 2021-05-17. 

- Hjo Energi AB: Protokoll vid årsstämma 2021-05-1 I. 

- Hjo Energi AB: Protokoll vid konstituerande sammanträde 2021-05-18. 

- Hjo Energi Elhandel AB: Protokoll vid årsstämma 2021-05-1 I. 

- Hjo Energi Elhandel AB: Protokoll vid konstituerande sammanträde 2021-05-18. 

- Skaraborgs kommunalförbund: Förbundsdirektionens protokoll 2021-05-07. 

- Länsstyrelsen Västra Götaland: Beslut 2021-05-06 om statligt bidrag till det lokala naturvårds-
projektet Slåtterängar i Hjo (2021-91 ). 

- Avfallshantering Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2021-05-24. 

- Hjo Stadshus AB: Protokoll vid årsstämma 2021-05-1 I. 

- Hjo Stadshus AB: Protokoll vid konstituerande sammanträde 2021-05-27. 

- Överklagande av Länsstyrelsens beslut om upphävande av ändring av lokala ordningsföreskrif-
ter i Hjo kommun (20 14-39). 

Skickas till 
Vård- och omsorgschefen 

Utdragsbcstyrkande 
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Delegations beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-06-09 
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2021-18 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende 
2021 -0 1-18, Ersättning om tilläggsbeloppsersättning för assi-
2021-03-24, stenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extra-
2021-04-06, ordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas 
2021-04-09 till barn och elever med stora inlärningssvårigheter, 

ersättning för elever som ska ges modersmålsun-
dervisning eller deltar i lovskola, ersättning för ele-
ver som ska ges modersmålsundervisning 

2021-01-22 - Utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehind-
2021-05-19 rad 
2021-02-12 Beslut om återkallelse av tillstånd på tillståndshava-

rens egen begäran eller upphörande av verksamhet 
2021-02-18 Beslut att avsluta tillsynsärende utan åtgärd 
2021-02-25 Beslut om att avskriva ärende då sökande återtagit 

ansökan eller då sökande uoohört som rättssubjekt 
2021-02-25 Ändringar i tillstånd (t ex serveringstid, utökad ser-

veringsyta, alkoholdryck) 
2021-03-30, Beslut om placering av elever i kommunen skolor 
2021-04-09 
2021-04-21 - Föreningsbidrag 
2021-05-07 
2021-04-27 - Beslut i ärenden så brådskande att kommunstyre!-
2021-05-07 sens beslut inte kan inväntas 
2021-04-30 Mottagande av elev i grundsärskolan 
2021-05-03 Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa 
202 1-05-03 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc 
2021-05-24 
2021-05-05 Yttranden eller remissvar av rutinmässig karaktär i 

egen verksamhet 
2021-05-07 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende 
2021-05-26 
2021-05-10 - Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl (ej skolskjuts 
2021-05-24 vid växelvis boende) 
2021-05-17 Skolgång i annan kommun 
2021-06-0 I I I I beslut maj 2021 
2021-06-02 278 beslut maj 2021 

Justerandes signatuiV (J 
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Utdragsbestyrkande 

Delegat 

Skolchef 

Kommunvägledare 

Handläggare 

Handläggare 
Handläggare 

Handläggare 

Skolchef 

KTF-chef 

Ks ordförande/Ks I :e vice 
ordförande 
Rektor 
Kommundirektör 
Chef gata/park 

Samhällsbyggnadschef 

Trafikplanerare 

Trafikplanerare 

Skolchef 
Resurs/bistånd 
Arbete och socialtjänst 


