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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande Birgitta Vester (S), ej tjänstgörande ersättare 
Mikael Jonsson, VA-chef, § I 13 
Anders Westermark, gata/parkchef,§ 113 

Stefan Swenson, t f samhällsbyggnadschef, § I 13 
Bo Adler, fastighetschef, § I 13 

Peter Jonsson, VNS-chef, § I 13 

Ann-Charlotte Persson, besöksnäringsutvecklare, § I 13 
Mari-Louise Brage, skolchef, § I 13 

Maria Börje!, verksamhetsutvecklare, § I 13 
Lennart Andersson, ekonomichef, § I 13 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 

2 (28) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (28) 

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

Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 111 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

Utdragsbescyrkande 

4 (28) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 112 

Anmälan om jäv 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

5 (28) 

Pierre Robert Ryden (S), Lars-Göran Svensson (S) och Petter Jönsson (L) anmäler jäv på ärende 
nr I I, Framställan till Hjo kommun och övertagande av drift och underhåll av gemensamhetsan
läggningarna på Hammarsjorden. 

Justerandcs signatur Utdrag,bc,tyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 113 

Fö red ragn i ngar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

6 (28) 

I. Information: Återrapportering av hur arbetet fortlöper med åtgärdsplanen som finns i VA
planen 
VA-chef Mikael Jonsson, gata/parkchef Anders Westermark och t f samhällsbyggnadschef Stefan 
Swenson 

2. Information: Översyn av lokalvård och vaktmästeri 
Fastighetschef Bo Ad/er 

3. Information: Återkoppling av IT- och informationssäkerhet 
VNS-chef Peter Jonsson 

4. Information: Lägesrapport efter sommaren 2021 (Besöksnäring) 
Besöksnäringsutvecklare Ann-Charlotte Persson 

5. Information: Återkoppling av Skolverkets granskning 
Sko/chef Mari-Louise Brage och verksamhetsutvecklare Maria Börje/ 

6. Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2020 - 2021 
Sko/chef Mari-Louise Brage och verksamhetsutvecklare Maria Börje/ 

7. Budget 2022 för Hjo kommun 
Ekonomichef Lennart Andersson och kommunstyrelsens ordförande Catrin Hu/marker (M) 

Justcnndcs signatur Utdragsbcstyrkandc 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

7 (28) 

Kommunstyrelsen 

Ks § 114 2021-141 

Budget och verksamhetsplan 2022 - 2024 för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

driftbudget för 2022 fastställs på politikområdesnivå samt för 2023 - 2024 på nämndnivå 
enligt föreliggande förslag till budget, 

investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för perioden 2023 - 2026 fastställs enligt fö
religgande förslag till budget på sidan 36, 

resultatbudget för 2022 samt preliminär resultatbudget för perioden 2023 - 2024 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget, 

kassaflödesbudget 2022 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2023 - 2024 fast
ställs enligt föreliggande förslag till budget, 

balansbudget 2022 samt preliminär balansbudget för perioden 2023 - 2024 fastställs enligt 
föreliggande förslag till budget, 

kommunstyrelsen äger rätt att under 2022 nyupplåna, d v s öka kommunens låneskulder 
med totalt 20 mnkr, 

i budgeten angivna 15 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt 

nuvarande skattesats 21 :57 bibehålls. 

Yrkande 
Britt-Marie Sjöberg {C), Eva-Lott Gram {Kd), Ann-Christine Fredriksson (M) och Krister 
Stenestam (L) yrkar bifall till liggande (alliansens) förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Alliansen har arbetat fram förslag till budget och verksamhetsplan 2022 - 2024 för Hjo kommun. 

Beslutsunderlag 
Alliansens förslag till budget 2022 - 2024. 
Kommentarer 2020-10-27 från fackförbundet Kommunal. 

Utd ragsbcstyrkandc 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

8 (28) 

Kommunstyrelsen 

Ks § 115 2021-211 

Kommunstyrelsens och utskottens sammanträden under år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen och dess utskott under 2022 sammanträder 
följande datum och tider: 

Tid Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sep 0kt Nov Dec 

Kommunstyrelsen 13.15 - 16 30 - 4 IS - 31 - 5,26 - 7 

Allmänna utskottet 08.30 - 3 17 20* - 2 - 18 21 * 13 24 -
Barn- och ungdoms-

14.00 2 16 20 I 17 21 12 23 - - - -
utskottet 

Individutskottet 13.00 12 2 16 20 Il I 6 17 21 12 23 21 

Omvårdnadsutskottet 08.30 

Tekniska utskottet 13.15 

• Onsdag kl 13.15 

Yrkande 

-
-

2 16 20 

I IS 19 

- I - 17 21 12 23 -
31 - - 16 20 Il 22 -

Ann-Christine Fredriksson (M) anför tilläggsyrkande att individutskottet sammanträder varje må
nad och föreslår att sammanträden även hålls 12 januari, I I maj, 6 juli och 21 december. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet förvaltningens förslag och med Ann-Christine Fredriksson 
tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen sammanträder i regel onsdag e~ermiddag kl 13.15, åtta gånger per år fördelat 
på fyra sammanträden vår- respektive hösttermin. 

Sammanträdet är två veckor innan kommunfullmäktiges sammanträde. Undantaget är samman
trädet den 26 oktober då det är tre veckor till fullmäktige. Anledningen är att kommunstyrelsen 
måste upprätta förslag till budget senast 30 oktober samtidigt som fullmäktige den 17 november 
även har att besluta i valärenden till mandatperiodens kommunstyrelse med mera. Valbered
ningen kan tidigast tillsättas vid kommunfullmäktige den 20 oktober och behöver skälig tid att ta 
fram förslag. 

Utskotten sammanträder som huvudregel två veckor innan kommunstyrelsens sammanträde. 

Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § I 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

Utskotten sammanträder i regel följande dagar: 
Tekniska utskottet - tisdag eftermiddag med start kl 13.15. 
Omvårdnadsutskottet - onsdag förm iddag med start kl 08.30. 
Individutskottet - onsdag eftermiddag med start kl 13.00. 
Barn- och ungdomsutskottet - onsdag eftermiddag med start kl 14.00. 
Allmänna utskottet - torsdag förmiddag med start kl 08.30. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2021-10-07. 

Skickas till 
Kommunledningsgruppen 
Kans liet 

Utd ragsbescyrka ndc 

9 (28) 

2021-211 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

I 0 (28) 

Kommunstyrelsen 

Ks § 116 2021-211 

Kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande datum under 
2022: 

3 mars 
13 april (onsdag) 
18 maj ( onsdag) 
30 juni 

15 september 
20 oktober 
17 november 
21 december (onsdag) 

Sammanfattning 
Fullmäktiges sammanträden ska i första hand hållas i Lilla Park, Kulturkvarteret och som regel 
inledas kl. 18.30. Sammanträdena ska kungöras på kommunens hemsida och i Hjo tidning. 

Då 2022 är ett valår innebär det att ett nytt kommunfullmäktige tillträder. Det nya fullmäktige 
kan tidigast sammanträda den 15 oktober. Vid mandatperiodens första sammanträde, enligt för
slag den 20 oktober, har fullmäktige att bland annat välja ett presidium och en valberedning. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2021-10-07. 

I crandcs signatu r U td1ogsbestyrka nde 

\ 
(J . r 
,) }\ 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

11 (28) 

2019-92 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 37 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning 
över de motioner som inte är färdigberedda. 

Beslutsunderlag 
Kanslisekreterarens skrivelse 2021-09-29. 

Utdragsbcstyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

12 (28) 

2021-212 

Revidering av markpris på kvarvarande detaljplanelagd industri
mark på Hjo Norra industriområde, kvarteret Kvistborren och 
fastigheten Hjo Norr 3:59 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

markpriset på kvarvarande detaljplanelagd industrimark på Hjo Norra industriområde, kvar
teret Kvistborren och fastigheten Hjo Norr 3:59, fastställs till 70 kr per m2, samt 

för tomter där utkast till köpekontrakt är upprättat föreslås att nu gällande tomtpris kvar
står. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 1997 beslut om att markpriset i kvarteren Kofoten och Kättingen på 
Hjo Norra industriområdeskulle uppgå till 15 kr per m2• Priset avsåg kvarteren Kofoten och Kät
tingen och har legat fast sedan dess. Genom åren har ytterligare mark på norra industriområdet 
planlagts och det omfattar nu även kvarteren Lövsågen, Degeln, Kvistborren samt ett 22 000 m2 

stort område som ingår i fastigheten Norr 3:59. 

De senaste åren har efterfrågan på industrimark varit stor och förvaltningen har byggt ut gator, 
belysning och Va-anläggningar som försörjer de tillkomna kvarteren . Kostnaden för utbyggnaden 
av de gator som försörjer återstående, osålda tomter uppgår till 60 kr/m2 tomtmark. Marken har 
varit i kommunal ägo sedan lång tid tillbaka och det bokförda värdet uppgår till 8 kr/m2• I nulä
get återstår totalt cirka 27 000 m2 detaljplanelagd industrimark på norra industriområdet. 

Beslutsunderlag 
T f samhällsbyggnadschefens skrivelser 2021-09-20 och 2021-09-29. 

Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

13 (28) 

2021-210 

Uppdrag: Utveckling av Hjo kommuns förebyggande ungdoms
verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

ta fram en plan för att utveckla Hjo kommuns förebyggande ungdomsverksamhet, samt 

redovisa denna till kommunstyrelsen med senast maj 2022. 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson (M) anför tilläggsyrkande om att förvaltningen ska redovisa planen för 
kommunstyrelsen senast maj 2022. 

Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkande. 

Bes/utsgång 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ann-Christine Fredrikssons yrkande. 

Sammanfattning 
I oktober 2020 fick alla elever i årskurs 7-9 svara på LUPP-enkäten, som står för Lokal Uppfölj
ning av ungdomspolitiken och innehåller frågor om fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, 
hälsa, arbete och framtid. Svarsfrekvensen var hög (83 %). Under våren 2021 genomfördes 
också, som en förlängning av LUPP-enkäten fördjupade dialoger med barn och unga i Hjo. Dess
utom genomfördes en enkätundersökning under februari 2021 riktad till alla medborgare i Hjo 
kring fritidsverksamheten i stort. 

Förvaltningens samlade bild av dessa undersökningar och dialoger visar på behov av att se över 
hur kommunens förebyggande ungdomsverksamhet bedrivs så att de gemensamma resurser som 
finns till förfogande används på bästa sätt för att möta nuvarande och framtida behov. 

Beslutsunderlag 
Kultur-, turism- och fritidschefens skrivelse 2021-09-28. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 
Barn och utbildning 
Kultur, turism och fritid 

JJ lcrandcs signatur 'f (~ Utdragsbcstyrkand c 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

14 (28) 

2021-207 

Framställan till Hjo kommun om övertagande av drift och under
håll av gemensamhetsanläggningarna på Hammarsjorden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att meddela styrelsen i Hammarsjordens samfällighet att Hjo kom
mun inte har för avsikt att ta över skötsel och underhåll av gemensamhetsanläggningarna på 
Hammarsjorden. 

Jäv 

Pierre Robert Ryden (S), Lars-Göran Svensson (S) och Petter Jönsson (L) deltar inte i överläggning 
och beslut. 

Sammanfattning 
På Hammarsjordens villaområde finns en samfällighetsförening dit varje fastighet på området är 
ansluten. Föreningens uppdrag är att förvalta, sköta och underhålla områdets gemensamhetsan
läggningar. Föreningens styrelse har på uppdrag av ett antal delägare i gemensamhetsanläggningen 
gjort en framställan där de vill ha svar på om Hjo kommun är villig att överta skötsel och under
håll av Hammarsjordens gemensamhetsanläggningar. 
Varje fastigheter äger en andel i gemensamhetsanläggningarna. Skötsel och underhåll av anlägg
ningarna finansieras via en årlig avgift per ägarandel. 
Utifrån styrelsens perspektiv inte finns någon vilja att överlämna drift och underhåll av gemen
samhetsanläggningarna. Däremot finns det delägare som uttryckt detta önskemål. 
Från kommunens sida finns inget som tyder på att samfälligheten och dess gemensamhetsanlägg
ningar skulle misskötas utan dessa upplevs i nuläget förvaltas av en kompetent styrelse med hög 
ambitionsnivå. 
Ett köp av fastighet på Hammarsjorden innebär ett delägarskap i gemensamhetsanläggningar. 
Med delägarskapet följer normalt en förpliktelse att erlägga en avgift till samfälligheten för att 
den ska kunna sköta gemensamhetsanläggningar med mera. 
Om kommunen skulle överta drift och underhåll av gemensamhetsanläggningarna skulle det i så 
fall innebära att medlemmarna befrias från att erlägga en avgift och kostnaden skulle istället läg
gas över på skattekollektivet i sin helhet. 
Då det inte finns några särskilda omständigheter som skulle motivera detta torde förfarandet 
som sådant innebära ett otillbörligt gynnande av vissa kommuninvånare. 

Beslutsunderlag 
Hammarsjordens samfällighets skrivelse 2021-09-16 samt informationsbroschyr. 
T f samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-10-04. 

Skickas till 
Hammarsjordens samfällighet 
Samhällsbyggnad 

Utdragsbescyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

0 

Planuppdrag: Upprättande av detaljplan för Asen 5: I I 

Kommunstyrelsens beslut 

15 (28) 

2021-223 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltn ingen i uppdrag att detaljplanelägga Åsen 5: 11 för bo
stad sändamål. 

Sammanfattning 
Vid senaste planeringskommitten 2021-09-13 framfördes önskemål från politiken att förvalt
ningen ska se över möjligheten att detaljplanera fastigheten Åsen 5: I I för bostadsändamål och 
undersöka i vi lken omfattning detta kan ske. Fastigheten är belägen väster om väg 195 och Hjo 
stad och ligger utmed Kapellvägen. Grebban/Svärtan omnämns i Översiktsplanen 20 I O som ett 
framtida föremål för detaljplanläggning och i en programskiss pekas Åsen 5: I I ut som en möjlig 
yta för bostadsutveckling. 

Byggnadsnämnden beslutade § 67/21 att föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag 
att detaljplanelägga Åsen 5: I I för bostadsändamål. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 67/21 samt stadsarkitektens skrivelse 2021-09-29. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Byggnadsnämnden 

Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

16 (28) 

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 
Med anledning av den organisatoriska överflytta av biståndshandläggare och LSS-handläggare från 
verksamhetsområde VoO till verksamhetsområde AoS har berörda beslutspunkter bytt place
ring. 

I samband med den nya organisationen föreslås att socialsekreterare inom gruppen myndighets
handläggning vuxna får delegation att bistå biståndshandläggare vid frånvaro och vice versa där så 
är möjligt. Ny punkt avser beslut om insats till minderårig med endast en vårdnadshavares god
kännande. Delegat är Kslu. 

Vidare tillkommer under avsnittet barn/ungdom förslag om att beslut om tillfällig placering, dele
gat EC. Ibland kan bedömningen i det enskilda fallet vara att det bästa för barnet är att tillfälligt 
bo hos en anhörig eller annan närstående som barnet känner väl, istället för i ett hem som är 
utrett som jourhem. Det kan handla om att barnet behöver bo någonstans under en kortare pe
riod för att sedan återvända hem eller under tiden som nämnden utreder ett familjehem där bar
net kan bo mer stadigvarande. 

Förslag om förtydligande avseende beslut om placering - där placering beslutas av EC för beslut 
på högst 3 månader och Kslu vid längre beslut samt omplaceringar. Vidare tillkommer beslut om 
provisorisk dödsboförvaltning och beslut om att ta ut skälig ersättning för kostnaderna från 
dödsboet. 

Gällande punkt I 0.50 föreslås att Kslu fattar beslut om ersättning samt avtal till särskild förord
nad vårdnadshavare som tidigare vart familjehemsförälder -då avtalet bör reglera överenskom
melse om ersättning för eventuella framtida rättstvister. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2021-10-07. 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 
Vård och omsorg 
Kansliet 

Justcrandc signatud Utdragsbcstyrlrande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

Systematiskt kvalitetsarbete för barn och utbildning läsåret 
2020/21 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

17 (28) 

2021-219 

godkänna redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet för barn och utbildning för 
läsåret 2020/21, samt 

ställa sig bakom uppsatta fokus-/utvecklingsområden för läsåret 2021 /22. 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson (M) och Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till liggande förslag till 
beslut. 

Sammanfattning 
Enligt 4 kap 3 § Skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systema
tiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2021-10-06. 
Rapporten Systematiskt kvalitetsarbete för barn och utbildning läsåret 2020/21. 

Skickas till 
Barn och utbildning 

Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

Riktlinje för Hjo kommuns Fixartjänster för seniorer 

Kommunstyrelsens beslut 

18 (28) 

2021-218 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen riktlinje för Hjo kommuns Fixartjänster för senio
rer. 

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

Sammanfattning 
Fixartjänster är namnet på de servicetjänster Hjo kommun erbjuder till Hjobor som är 68 år el
ler äldre. De tjänster som erbjuds inomhus är kostnadsfria och tjänsterna som erbjuds utomhus 
utförs till en kostnad av I 00 kr per tillfälle. De föregås inte av individuell behovsprövning. Tjäns
terna som erbjuds syftar till att öka tryggheten i hemmet och att förebygga fallolyckor, skador 
eller ohälsa. 

Fixartjänsterna är en del i Arbetsmarknadsenhetens verksamhet Arbetscentrum. På Arbetscent
rum arbetar arbetshandledare som coachar, stöttar och rustar individer för att komma vidare in 
på arbetsmarknaden . Arbetscentrum har en bred verksamhet med bl a snickeri, verkstad, natur
vård, sömnad, t ransport och även Fixartjänster m m. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens skrivelser 2021-10-04 och 2020-11-27. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 
Kansliet 

Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

VA-taxa för Hjo kommun att gälla fr o m 2022-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 

19 (28) 

2021-213 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs enligt förvaltningens 
förslag att gälla fr o m 2022-01-0 I. 

Yrkande 
Lars Glad (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
VA-verksamheten är helt taxefinansierad. Budgetarbetet inför 2022 visar på ökande kostnader 
avseende kapitaltjänst till följd av investeringar i ledningsnätet och kostnadsökningar för kemika
lier och el. För att täcka dessa kostnadsökningar och uppnå balans mellan kostnader och intäkter 
förslås en höjning med 5 % av brukningsavgiften avseende avgiften per m3 levererat vatten samt 
en höjning med 4 % av den fasta avgiften per år och vattenmätare. 

Beslutsunderlag 
VA-chefens skrivelse 2021-09-26. 
Kostnadsjämförelse VA-taxa Västra Götaland. 
Förslag till reviderad "VA-taxa/Taxa Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar". 

\ 
Ju•~ w 1tur . 

\ 0~ 
Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsbokslut 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

20 (28) 

2021-221 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut 2021 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med delårsbokslut 2021. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2021 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Ucdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsrapport 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

21 (28) 

2021-217 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2021 för Av
fallshantering Östra Skaraborg. 

Yrkande 
Lars Glad (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2021 . 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2021 från Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Juste ndes si~natur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 128 

Markförvärv Söder 6: I 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

22 (28) 

2021-224 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva fastigheten Hjo Söder 6: I till 
en köpeskilling av 3,5 mnkr. 

Yrkande 
Britt-Marie Sjöberg (C), Lars Glad (M) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till liggande förslag till 
beslut. 

Sammanfattning 
Hjo Söder 6: I är beläget i den västra delen av Hjo strax norr om Estrid Ericsonskolan. Fastighet
ens markareal är enligt fastighetsregistret 42 237 kvm men digitala mätningar visar att området 
är något större. Den västra delen av marken omfattas av en detaljplan från 1981-06-30 som 
anger drygt 30 småhus och en förskoletomt ( cirka 41 000 kvm). Den östra delen består av park
mark (ca 2 800 kvm) samt gatumark (ca 2 500 kvm) inom de sedan tidigare bebyggda kvarteren 
Hallonet, Smultronet och Körsbäret. Gatumarken sköts och underhålls sedan tidigare av Hjo 
kommun. 

Lagfarna ägare till fastigheten är sedan 2009 två privatpersoner. Samhällsbyggnadschefen fick un
der våren 2021 i uppdrag att kontakta ägarna i syfte att få till bostadsbyggnation på fastigheten. I 
samband med detta gjorde förvaltningen en värdering av marken. Värderingen som gjordes i maj 
2021 uppgick till totalt 3 495 000 kr. 

Beslutsunderlag 
T f samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-10-18. 
Värdeutlåtande Svefa AB. 
Utdrag ur primärkarta daterat 2021-09-24. 

Justcran cs signatur : 

~ C'.]I 
Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

Uppdrag: Utreda förslag till förändrad utskottsstruktur 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

23 (28) 

2021-226 

ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för en ny utskotts
struktur där ärenden och frågor som rör Arbete och Socialtjänst samt Vård och Omsorg 
samlas i ett gemensamt utskott, samt 

utredningen skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast april 2022. 

Sammanfattning 
Idag behandlar kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott de frågor som rör Arbete och So
cialtjänst. Frågor som rör Vård och Omsorg behandlas i kommunstyrelsens omvårdnadsutskott. 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och möjligheter att 
samla ärenden och frågor som rör både Arbete och Socialtjänst och Vård och Omsorg i ett ge
mensamt utskott. Detta för att utreda om ett gemensamt utskott ger ökade möjligheter till ett 
tydligare fokus på frågor som rör brukarens behov över verksamhetsgränserna, tydligare sam
verkan både intern och externt och effektivare ärendehantering. Vidare bör Barnperspektivet 
särskilt beaktas i utredningen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhets utvecklarens skrivelse 2021-10-18. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 
Vård och omsorg 
Kansliet 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

24 (28) 

2021-227 

Uppdrag: Utvärdering av hantering och beslut som togs under 
pandemin 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

ge förvaltning i uppdrag att utvärdera hanteringen och de beslut som togs under pandemin, 
samt 

utvärderingen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast februari 2022. 

Sammanfattning 
Världshälsoorganisationen kom i början av 2020 att klassificera covid-19 som en pandemi och i 
mars samma år konstaterade Folkhälsomyndigheten att det pågick en samhällsspridning av viru
set i Sverige. 

Det kunde snabbt konstateras att kommunens pandemiplan inte gick att tillämpa fullt ut i det 
snabba händelseförlopp som skedde kombinerat med ett bristande eller motstridigt informat
ionsflöde från andra aktörer i samhället. 

Ad hoc tillsattes en covid-grupp med delar av ledningsgruppen, andra specialistfunktioner inom 
kommunen samt KSO för att kunna vägleda, göra ställningstaganden och ta beslut (formellt av 
kommundirektör eller KSO genom ordförandebeslut). 

Även om pandemin alltjämt pågår finns anledning att nu utvärdera kommunens arbete för att 
bland annat kunna dra slutsatser inför framtida likartade utmaningar. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2021-10-18. 

Skickas till 
Kommundirektören 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

Extra julgåva till kommunens medarbetare 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

25 (28) 

2021-225 

tillskjuta medel som möjliggör för medarbetarna att få en extra julgåva om 250 kr per med
arbetare, samt 

medlen belastar kontot för oförutsedda utgifter. 

Yrkande 
Pierre Robert Ryden (S) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
År 2021 har på grund av pandemin medfört stora och extraordinära påfrestningar på kommu
nens medarbetare. Den har även inneburit svårigheter för vår lokala handel, exempelvis butiker 
och restauranger. 

Kommunen har tidigare erbjudit sina medarbetare julbord som julgåva. I år kommer personalen 
istället att få ett presentkort om 250 kr. Detta kommer att gälla i butiker och restauranger an
slutna till Hjo Handel. 

För att visa vår uppskattning för det arbete som utförts samt även stödja den lokala handeln fö
reslås därför att gåvan istället blir ett presentkort om 500 kr och omfattar de medarbetare som 
omfattas i förvaltningens urval, företrädesvis tillsvidareanställda men även andra kategorier uti
från vissa kriterier. 

Beslutet kommer belasta resultatet för år 2021 med cirka 200 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2021-10-20. 

Skickas till 
Personalchef 
Ekonomi 

U tdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 132 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

26 (28) 

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 

Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 133 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

- AB Hjo Småindustrier: Styrelseprotokoll 2021-09-22. 

- Kollektivtrafiknämnden: Protokoll 2021-09-17 

27 (28) 

- Kollektivtrafiknämnden: Delårsberättelse 2021 med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
januari - augusti, KTN § 25/21 . 

- Förvaltningsrätten i Göteborg: Dom 2021-09-28 där förvaltningsrätten avslår överklagande av 
beslutet att upphäva ändring i lokala ordningsföreskrifter som reglerar störande buller (2014-
39). 

- Länsstyrelsen Västra Götaland: Protokoll 2021-09-30 - Inspektion av överförmyndaren i Hjo 
kommun. 

- Byggnadsnämnden: Meddelande om beslut om antagande av detaljplan för Ärlan 7, Hjo. 

- Byggnadsnämnden: Meddelande om beslut om antagande av ändring av detaljplan för del av 
Söder 2: I, Hjo. 

- Skaraborgs kommunalförbund: Förbundsdirektionens protokoll 2021-09-10. 

- Avfallshantering Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2021-09-27. 

- Förvaltningsrätten i Jönköping: Beslut 2021-09-27 att avskriva målet, Överklagande av Kf § 
29/21 angående parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen (2021-122). 

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2021-09-30. 

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2021-09-30. 

- Hjo Energi AB: Styrelseprotokoll 2021-09-29. 

- Hjo Energi Elhandel AB: Styrelseprotokoll 2021-09-29. 

- Samordn ingsförbundet Skaraborg: Styrelseprotokoll 2021-09-21 . 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2021-10-13. 

- Miljösamverkan Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2021-10-22. 

- Miljösamverkan Östra Skaraborg: Budget och strategisk plan för åren 2022 - 2024. 

Utdrags-bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 134 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

28 (28) 

2021-18 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 
2021-09-13 Skolgång i annan kommun Skolchef 
2021-09-16 - Tillfällig markupplåtelse för marknad etc Chef gata/park 
2021-10-08 
2021-09-20 - Föreningsbidrag KTF-chef 
2021-10-08 
2021-09-21 Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2021-09-23 Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 
2021-10-0 I I 04 beslut september 2021 Resurs/bistånd 
2021-10-06 297 beslut september 2021 Arbete och socialtjänst 
2021-10-07 Yttranden eller remissvar av rutinmässig karaktär i Kommundirektör 

egen verksamhet 

Utdragsbestyrkande 


