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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-09-22 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande Björn Jähnke (M), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell-Arne Green (S), ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta Vester (S), ej tjänstgörande ersättare 

T orkel Rundqvist (S), ej tjänstgörande ersättare 

Jörgen Fransson (S), ej tjänstgörande ersättare, §§ 98 - I 00 

Malin Lindholm, alkohol- och tobakshandläggare TiS, § I 00 

Susanne Appelberg, rektor, § I 00 

Maria Börje!, verksamhetsutvecklare, § I 00 

Anders Westermark, gata/parkchef, § I 00 

Maria Berg, verksamhetsutvecklare, § I 00 

Christer Svensson, kultur-, turism- och fritidschef, § I 00 

Charlotte Warling, socialtjänstchef, § I 00 

Ju lian Rittermann, säkerhetsstrateg, § I 00 

Lennart Andersson, ekonomichef, § I 00 

Håkan Karlsson, VD Hjo Energi AB, § I 00 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utd ragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-09-22 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 14) 

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

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 99 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-09-22 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § I 00 

Föredragningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-09-22 

I. Information från Tillståndsenheten i Samverkan: Riktlinjer och tillsynsplan 
Malin Lindholm, alkohol- och tobakshandläggare Tillståndsenheten i Samverkan 
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2. Parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen: Utvärdering av parkeringsavgifter sommaren 2021 
Gata/parkchef Anders Westermark och verksamhetsutvecklare Maria Berg 

3. Information om logistiken kring flytten till Estrid Ericsonskolan 
Rektor Susanne Appelberg och verksamhetsutvecklare Maria Börje/ 

4. Information kring flytt av kontaktcenter och förändringar i Stadshuset till följd av detta 
Kultur-, turism- och fritidschef Christer Svensson, socialtjänstchef Charlotte Warling och säkerhets
strateg Julian Rittermann 

5. Delårsbokslut 2021 för Hjo kommun och dess bolag 
Ekonomichef Lennart Andersson och VD Hjo Energi AB Håkan Karlsson 

Utd ragsbestyrkand c 
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2020-265 

Parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen: Utvärdering av parke
ringsavgifter sommaren 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

godkänna förvaltningens utvärdering av införandet av parkeringsavgifter i särskilt attraktiva 
lägen, samt 

överlämna ärendet till budgetberedningen. 

Yrkande 
Britt-Marie Sjöberg (C) och Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till liggande förslag till be
slut. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2021-05-20 beslut om att parkeringsavgifter skulle införas i hamn
området fr o m 2021-06-0 I. 

När kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-05-17 inför kommunfullmäktiges beslut fick för
valtningen i uppdrag att utvärdera införandet av parkeringsavgifter efter sommaren 2021. Utvär
deringen skulle belysa tre saker: 

- Har syftet med införandet av parkeringsavgifter uppnåtts? 
- Finns det behov av att förändra något i utformning av avgifterna? 
- Hur informationen kring avgifterna utformats och vilka åtgärder som gjorts för att förtydliga 

vart det finns alternativa parkeringsplatser för såväl bilar som bilar med båttransport. 

Beslutsunderlag 
Gata/parkchefens skrivelse 2021-09-10. 
Rapport "Utvärdering av införandet av parkeringsavgifter i särskilt attraktiva lägen" 

Skickas till 
Budgetberedningen 
Samhällsbyggnad 

Q___-
Utd ragsbcstyrkand e 
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Ks § I 02 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-09-22 

Delårsbokslut 2021-08-3 I för Hjo kommun och dess bolag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

fastställa delårsbokslut 2021-08-31 för Hjo kommun och dess bolag, samt 
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2021-196 

uppdraget angående prognosticerade underskott från budgetuppföljning 2 (efter maj månads 
utgång) kvarstår, Ks § 81 /21, dnr 2021-10 I. 

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

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat och avgivit delårsbokslut för januari - augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2021-09-15. 
Delårsrapport för perioden 2021-0 1-0 I - 202 1-08-3 I . 
Ks 2021-06-09, § 81, dnr 2021-101. 

Utd ragsbestyrkande 
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2017-387 

Tillståndsenheten i Samverkan (TiS): Riktlinjer för alkoholserve
ring, Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Riktlinjer gällande alkoholservering i Hjo kommun. 

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

Sammanfattning 
I januari 2021 tog Miljö- och byggnämnden i Lidköping över ansvaret för Social välfärd och de 
har därför antagit en aktuell version av Riktlinjer för alkoholservering - TiS Tillståndsenheten i 
Samverkan och en tillsynsplan för 2021. 

Riktlinjerna gäller tills vidare och revideras vid behov och ersätter tidigare riktlinjer för alkohol
servering för 2018-2020. Tillsynsplan antas årligen. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens skrivelse 2021-06-21 . 
Tillståndsenheten i Samverkan: Riktlinjer för alkoholservering 

Skickas till 
Tillståndsenheten i Samverkan (TiS) 
Arbete och socialtjänst 

Utdragsbestyrkand e 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § I 04 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-09-22 

9 (14) 

2017-388 

Tillståndsenheten i Samverkan (TiS): Tillsynsplan 2021 - 2023 för 
alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter och vissa receptfria läkemedel 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tillsynsplan 2021-2023 för alkohol, folköl, tobak, e-ci
garetter och vissa receptfria läkemedel. 

Sammanfattning 
I januari 2021 tog Miljö- och byggnämnden i Lidköping över ansvaret för Social välfärd. De har 
antagit en reviderad version av Riktlinjer för alkoholservering - TiS Tillståndsenheten i Samver
kan samt en tillsynsplan för 2021 . 

Riktlinjerna gäller tills vidare och revideras vid behov och ersätter tidigare riktl injer för alkohol
servering 2018-2020. Tillsynsplan antas årligen. 

Ansvarig nämnd ska upprätta en tillsynsplan och utföra tillsyn enligt alkohollagen (20 I 0: 1622) lag 
om tobak och liknande produkter (2018:2088) och lagen om handel med vissa receptfria läkeme
del (2009:730). Miljö- och byggnadsnämnden i Lidköpings kommun har genom samverkansavtal 
detta ansvar i Hjo kommun. 

Tillsynsplanen 2021 visar antal tillsynsobjekt samt hur arbetet kommer att prioriteras under 
2021utifrån befintliga resurser. Yttre och inre t illsyn på verksamheter med tillstånd för alkohol
servering och tobak kommer i huvudsak att prioriteras. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens skrivelse 2021-06-22. 
Tillståndsenheten i Samverkan: Tillsynsplan 2021 - 2023 för alkohol, folköl , tobak, e-cigaretter 
och vissa receptfria läkemedel. 

Skickas till 
Tillståndsenheten i Samverkan (TiS) 
Arbete och socialtjänst 

Justcrandes signatur Utdrags bestyrka nde 
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Ks § 105 2021-127 

Svar på motion om utbyte av golvliftar till takliftar på Sjöryds 
äldreboende 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras med motiveringen att alternativet med 
infästning av liften i väggen inte beaktats i svaret. 

Yrkande 
Bodil Hedin (S), Merja Wester (S) och Catrin Hulmarker (M) yrkar på återremiss med moti
veringen att alternativet med infästning av liften i väggen inte beaktats i svaret. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett formellt yrkande om återremiss och finner att kommunsty
relsen beslutat att återremittera ärendet i enlighet med Bodil Hedin (S) med fleras yrkande. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har genom Bodil Hedin (S) har inkommit med motion om utbyte av golvlif
tar till takliftar på Sjöryds äldreboende. Med anledning av motionen har undertecknad tagit reda 
på varför det är skillnad på våra äldreboenden när det gäller motionärens fråga angående mobil 
golvlift eller fast taklift. 

Sjöryd är inte Hjo kommuns fastighet och enhetschefen har vid förfrågan hos fastighetsägaren 
fått till svar att det är svårt att installera taklift på grund av att taken inte har möjlighet att bära 
tyngden. Under de år som nuvarande enhetschef funnits på Sjöryd har ingen skyddsrond tagit 
upp denna fråga och personal har heller inte nämnt den på något APT. 

Har även sett över eventuella arbetsskador eller tillbud på Sjöryd, men här finns inget som visar 
att dessa skulle avvika från våra andra boenden. 

Inga äskanden till budgetberedningen från förvaltningen har kommit i denna fråga. 

Arbetsmiljön är en viktig fråga och som det arbetas med dagligen ute i förvaltningen. Som politi
ker är vi sällan inne i dessa detaljer utan detta är något som sker ute i verksamheterna genom 
skyddsronder, arbetsplatsträffar med mera. Vårt ansvar som politiker är att vi ska se till att me
del finns för att kunna ha en bra arbetsmiljö och när det behövs speciella insatser ska detta tas 
upp i budgetberedningen och det är verksamhetens ansvar att ta upp vilka behov man har. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-05-20 från Socialdemokraterna genom Bodil Hedin (S). 
Motionssvar 2021-08-31 från omvårdnadsutskottets ordförande. 

Skickas till 
Omvårdnadsutskottets ordförande 

Utdragsbescyrkande 
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2021-157 

Aterbesättande av ledigblivet uppdrag som ledamot i kommunsty-
relsens tekniska utskott efter Lennart Larsson (Sd) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Lennart Larsson (Sd) entledigades av kommunfullmäktige, § 57/21 från sina kommunala uppdrag. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utse ledamot i tekniska utskottet. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

&------
Utd ragsbestyrkande 
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2021-181 

Entledigande och återbesättande av ledamot i Pensionärsrådet ef
ter Jörgen Fransson (S) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

entlediga Jörgen Fransson (S) från uppdraget som ledamot i Pensionärsrådet, samt 

till ny ledamot i Pensionärsrådet utse Merja Wester (S). 

Sammanfattning 
Jörgen Fransson (S) har begärt entledigande från vissa kommunala uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Jörgen Fransson (S). 

Skickas till 
Jörgen Fransson 
Merja Wester 
Personalenheten 
Pensionärsrådet 

Justerandes signatur Utdragsbcstyrkande 
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- Kommunstyrelsens skrivelse till regeringen angående långsiktigt skydd för Vätterns vatten 
(2021-70). 

- Kommunstyrelsens skrivelse till Skaraborgs förtroendevalda i Riksdagen angående långsiktigt 
skydd för Vätterns vatten (2021-70). 

- Skriftlig fråga till kommunstyrelsen om Hammarsjordens samfållighetsförening från Anna 
Fransson och Victoria Forslund. 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2021-09-08. 

Utd ragsbestyrka.ndc 
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2021-18 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Besluts datum Ärende Delegat 

2021-07-08 Föreningsbidrag KTF-chef 
2021-07-09, Ändringar i tillstånd (tex serveringstid, utökad ser- Handläggare 
2021-07-19 veringsyta, alkoholdryck) 
2021-08-16 Skolgång i annan kommun Skolchef 
2021-08- 18 - Tillfällig markupplåtelse för marknad etc Chef gata/park 
2021-09-15 
2021-08-18, Beslut om att person som ej uppfyller legitimat- Rektor 
2021-08-30, ions/behörighetskrav får bedriva undervisning i mer 
2021-08-27 än 6 mån UDD till I år 
2021-08-18 Beslut om att person som ej uppfyller legitimat- Rektor 

ions/behörighetskrav får bedriva undervisning i mer 
än 6 mån UDD till I år 

2021-08-20 - Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 
2021-09-06 
2021-08-26 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2021-09-13 
2021-09-0 I 92 beslut augusti 2021 Resurs/bistånd 
2021-09-09 243 beslut augusti 2021 Arbete och socialtjänst 

Utd ragsbestyrkande 


