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CHJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Sidan 

I (31) 

Kommunstyrelsen 
Plats och tid Lilla Park, Kulturkvarteret, kl 13.15 - I 8.05 

Beslutmde 

Övriga delag,mde 

Utses att /ustera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

ledamöter 

Catrin Hulmarker (M) 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Ewa F Thorstenson (M), §§ 135-137 p 1-

3, 138-140, 142-147 

Lars Glad (M) 

Richard Bengtsson (M) 

Malin Carlbom (M) 

Britt Marie Sjöberg (C) 

Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryden (S), §§ 135-137 p I -

6, 138-144, 146-151,153-156 

Lars-Göran Svensson (S) 

Bodil Hedin (S) 

Merja Wester (S) 

Hasse Nörgård (Sd) 

Bert-Ove Andersson (Sd) 

Se sidan 2 

Bodil Hedin (S) 

Jusccrarc Bodil Hedin 

ANSLAG 

Tjänst~örande ersättare 

Björn Jähnke (M), §§137 p 4-8, 141, 148-

160 

Linnea Hultmark (C) 

Kjell-Arne Green (S), §§ 137 p 7-8, 145, 

152, 157-160 

Paragrafer 135 - 160 

Protokollet åir justerat. Justeringen har tillkännagivits genom protokollets publicering p.i kommunens anslagstavla. 
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Sammanträdesdatum 

Protokollet publiceras 

Kommunstyrelsen 

2021-11-23 

2021-u_28 
Förvaringsplats för protokol- h 
lct Stads uset, Hjo 

Protokollet tas ned 2021-12-21 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

2 (31) 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande Per-Erik Sondell (C), ej tjänstgörande ersättare 

Krister Stenestam (L), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 

Jörgen Fransson (S), ej tjänstgörande ersättare 

Kenny Åkerberg (Sd), ej tjänstgörande ersättare 

Christel Martinsson, förbundschef Samordningsförbundet Skaraborg, § 137 

Charlotte Warling, socialtjänstchef, § 137 

Annika Törner, vård- och omsorgschef, § 137 

Tor Kempe, enhetschef HoS/Förebyggande insatser, § 137 

Sebastian Sjöberg, näringslivsstrateg, § 137 

Annika Carter, hållbarhets- och kvalitetsstrateg, § 137 

Maria Berg, verksamhetsutvecklare samhällsbyggnad, § 137 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 137 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 135 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (31) 

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

Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 136 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av ärendena: 

- Planuppdrag: Upprättande av detaljplan för Yxan 7, 

- Uppdrag: Utredning kring organisation av resursverksamhet, samt 

4 (31) 

- Budgetuppföljning januari - oktober 2021 - Åtgärder med anledning av budgetuppföljning 4, 
2021 . 

- Firmatecknare för Hjo kommun 2021-12-06 - 2022-12-31 . 

Justerandcs signatur 
1 

Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 137 

Föredragningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

I. Information: Samordningsförbundet Skaraborg 
Förbundschef Christe/ Martinsson 

2. Information: Förstärkt brandskydd för särskilt utsatta 
Socialtjänstchef Charlotte Warling och vård- och omsorgschef Annika Törner 

3. Från biståndsbedömd dagverksamhet till öppen träffpunkt 
Enhetschef Tor Kempe 

4. Information: Plan näringslivsarbetet under 2022 
Nöringslivsstrateg Sebastian Sjöberg 

5. Policy krisstöd 
Socialtjänstchef Charlotte Warling 

6. Reglemente för krisledningsnämnden och Ledningsplan vid extraordinära händelser 
Kommundirektör Eva Ulfenborg och kanslichef Thomas Lindberg 

7. Information: Uppföljning av Hjo kommuns klimatlöften 2021 
Hjo kommuns klimatlöften 2022 
Hållbarhets- och kvalitetsstrateg Annica Carter 

8. Markanvisningar och exploateringsavtal 
Verksamhetsutvecklare Maria Berg 

5 (31) 

9. Budgetuppföljning jan - okt 2021 -Åtgärder med anledning av budgetuppföljning 4, 2021 
Ekonomichef Lennart Andersson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 138 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

6 (31) 

2021-229 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny taxa för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen att gälla fr o m 2022-01-0 I och ersätter tidi
gare taxa som upphör att gälla 2021-12-31. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 14/21 samt taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 139 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Delårsrapport 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

7 (31) 

2021-234 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2021 för Mil
jösamverkan Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2021. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2021 från Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 140 

Partistöd 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- partistöd för år 2022 ska utgå för respektive parti med: 

Moderaterna: 97 552 kronor 
Socialdemokraterna: 73 894 kronor 
Sverigedemokraterna: 50 236 kronor 
Centerpartiet: 34 464 kronor 
Kristdemokraterna: 26 578 kronor 
Liberalerna: 26 578 kronor 

8 (31) 

2014-68 

- för visst parti utbetalt partistöd för år 2022 ska återkrävas för den händelse att detta parti 
inte uppfyller kraven för partistöd enligt § 3 Regler om partistöd i Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade den 27 februari 2014 regler om utbetalning av partistöd till partier 
representerade i Hjo kommunfullmäktige. Partistödet är uppdelat i ett grundstöd och ett man
datstöd. 

För att partistöd ska utgå ska mottagare av stödet lämna in en redovisning som utvisar att stödet 
har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin i enlighet med kommu
nallagen. Samtliga partier har inkommit med redovisningen i rätt tid (det vill säga senast 30 juni 
2021) avseende utbetalt partistöd för år 2020. 

Kommunfullmäktige har under innevarande mandatperiod och efter beslut om entledigande för 
närvarande fyra platser där länsstyrelsen inte kunnat utse någon ny ledamot. Av § 2 andra 
stycket i Regler om partistöd i Hjo kommun framgår motsatsvis att mandatstöd även utgår till 
parti för de "stolar" dit någon ny ledamot inte kunnat fastställas. Detta gäller så länge minst en 
ledamot finns kvar på partiets mandat. 

Grundstödet uppgår för år 2022 till I 0 795 kronor till varje parti medan mandatstödet utgörs av 
7 886 kronor per mandat i fullmäktige. 

Partistödet bör räknas upp varje år i enlighet med riksdagsmannaarvodet. Detta uppgår dags 
dato till 69 900 kr vilket medför att en uppräkning sker med cirka 2,2 procent jämfört med före
gående år. 

Justen.ndes signatur . Utdragsbcstyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

9 (31) 

2014-68 

Fastställda mandat och ledamöter i kommunfullmäktige per 31 december 2021 medför att parti
erna har rätt till följande part istöd för år 2022: 

Parti 

Moderaterna 
Socialdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Vänsterpartiet 

Summa: 

Mandat 

Beloppen anges i kronor. 

Beslutsunderlag 

Kans lichefens skrivelse 2021-10-21. 

Ju stcrandes signa 

Grundstöd 

11 
8 
5 
3 
2 
2 
2 

33 

Mandatstöd Totalt stöd 

10 806 86 746 97 552 
10 806 63 088 73 894 
10 806 39 430 so 236 
10 806 23 658 34 464 
10 806 15 772 26 578 
10 806 15 772 26 578 

64 836 244 466 309 302 

Utdr.igsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 141 

Krisstöd, policy 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- anta förvaltningens förslag till policy för Krisstöd, samt 

- POSOM-policy fastställd av Kf § 28/ 18 upphör att gälla. 

Sammanfattning 

I 0 (31) 

2021-231 

Hjo kommun ska ha en beredskap för att möta olika hot, påfrestningar och störningar i kris och 
katastroflägen. En del i denna beredskap är det arbete som utförs av POSOM. POSOM utgörs av 
en ledningsgrupp och en stödpersonsgrupp. Ledningsgruppen samordnar arbete och utbildning 
och stödpersonsgruppen står för den operativa förmågan i krisstödsverksamheten. 

Flera kommuner och andra organisationer som bedriver POSOM-verksamhet eller beredskap 
har övergått till att benämna denna funktion som krisstöd, syftet med ändringen är att koppla 
namnet till uppgiften och på sätt göra det enklare för utomstående att förstå vad som avses. En 
regional likabenämning hjälper vid samverkan myndigheter emellan. 

Policyn har också reviderats med hänsyn till den omorganisation som kommunens krisorganisat
ion genomgått. Dokumentet kompletteras av en Krisstöds-instruktion som beskriver det opera
tiva arbetet. 

Förkortningen POSOM föreslås att ändras till Krisstöd, syftet är att tydliggöra vad som avses 
och samverkan mellan myndigheter och allmänheten. 

Krisstödets uppgi1ter har reducerats till att fokusera på krisstöd i en händelse. Presskontakt och 
samordning på strategisk nivå föreslås åligga förvaltningens linjeorganisation och i kriser eller ex
traordinära händelser, krisorganisationen. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens skrivelse 2021-10-26. 
Förslag till Krisstöd-policy. 
POSOM-policy fastställd av Kf § 29/ 18. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Reglemente för krisledningsnämnden, revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

I I (31) 

2021-232 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta en reviderad version av Regle
mente för krisledningsnämnden. 

Sammanfattning 
Enligt 6 kap 44 § Kommunallagen och avsnitt 5.3 i Överenskommelse om kommunernas krisbe
redskap 2019 - 2022 mellan Sveriges kommuner och regioner och Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap ska kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod anta ett reglemente för 
varje nämnd. Nuvarande reglemente reviderades senast 20 I 0. 

Reglementet har reviderats och anpassats för att nuvarande lagstiftnings krav på sekretess och 
säkerhetsskydd. Utöver det har enstaka ord och fraser ändrats för att återspegla gällande lag
text. Revideringen syftar till att uppfylla gällande krav enl igt lag och överenskommelse samt upp
datera reglementet. 

Beslutsunderlag 
Säkerhetssamordnaren skrivelse 2021-10-25. 
Förslag till revidering av Reglemente för krisledningsnämnden. 

Ju stcrandes signatur Utdragsbes tyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021 - 11-23 

Ledningsplan vid extraordinära händelser, revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

12 (31) 

2021-233 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta en reviderad version av Lednings
plan vid extraordinära händelser. 

Sammanfattning 
Enligt 2 kap I § LEH och avsnitt 5.3 i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019 -
2022 mellan Sveriges kommuner och regioner och Myndigheten för samhällsskydd och bered
skap ska kommunerna för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hantering av extraordinära 
händelser. Nuvarande plan fastställdes 2015. 

Ledningsplanen har reviderats och anpassats för att återspegla förvaltningens organisation för 
hantering av kriser och extraordinära händelser. De stora strukturella skillnaderna mellan den 
tidigare antagna versionen och den föreslagna reviderade är att förvaltningens krisledning organi
seras i en funktionsbaserad stab, förtydligande av juridisk information gällande sekretess, säker
hetsskydd samt övergripande beskrivning av krisorganisationens arbetsmetoder. Revideringen 
syftar til l att uppfylla gällande krav enligt lag och överenskommelse, modernisera kommunens 
krisorganisation och möjliggöra god förmåga att hantera kriser och extraordinära händelser. 

Revideringen grundar sig på kraven i: 

LEH - Lagen om kommuners och regioners åtgärder vid och inför extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (2006:544). 

FEH - Förordningen om kommuners och regioners åtgärder vid och inför extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:637). 

Beslutsunderlag 
Säkerhetssamordnaren skrivelse 2021-10-25. 
Förslag till revidering av Ledningsplan vid extraordinära händelser. 

Juste randcs signatu Utdrags bcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Förvaltningens avrapportering av kommunstyrelseuppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 

13 (31) 

2020-22 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avrapporteringen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommundirektören har sammanställt en avrapportering av kommunstyrelseuppdragen till för
valtningen. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelser 2021-10-12. 

Skickas till 
Kommundirektören 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 145 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-1 1-23 

Hjo kommuns klimatlöften inför 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta följande klimatlöften: 

I. Vi har en laddplan för kommunen. 

3. Våra nya bilar är klimatbonusbilar. 

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. 
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 

14 (31) 

2021-145 

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar. 
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 
I 0. Vi använder cirkulära möbler. 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål. 
14. Vi genomför energieffektiviseringar. 
16. Vi installerar solenergi. 

20. Vi arbetar aktivt med medborgarnas engagemang för klimatet. 

Sammanfattning 
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsreg
ionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen samlar 
företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning 
och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla kommuner i länet har undertecknat må
let att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av 
växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från 
västsvenskarnas konsumtion ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 20 I 0 års nivå. Se
dan 1990 har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. Nu, med knappt I Oår kvar, måste 
vi öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen. 

För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas klimatlöf
ten och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu bjuds kommunerna 
in att anta nya klimatlöften för genomförande under. Syftet är att komma igång med konkreta 
åtgärder som leder till verkliga utsläppsminskningar i regionen. Lansering av kommunernas kli
matlöften sker i Vara Konserthus den 15 december. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2021-10-27. 
Kommunernas klimatlöften - Svarsformulär från Hjo kommun, Beskrivning av kommunernas kli
matlöften 2022 samt Kommunernas klimatlöften inför 2022. 

Skickas till 
klimat2030@vgregion.se 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 146 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

15 (31) 

2013-204 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till revidering av riktlinjer för eko
nomiskt bistånd. 

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

Sammanfattning 
Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd har reviderats i enlighet med gällande lagstiftning. Den del i 
riktlinjerna som reglerar Bistånd livsforing i övrigt har ett stycke som gäller sanering tillkommit. 
Förtydliganden har gjorts gällande hemutrustning och husgeråd både vad gäller vad som ingår 
samt till vilken kostnad. Vad som gäller för EU-medborgare som vistas i ett annat EU-land upp till 
tre månader har förtydligats. 

Beslutsunderlag 
Enhetschefen vuxenenhetens skrivelse 2021-10-18. 
Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 
Kansliet 

Utdragsbestyrkandf! 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 147 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Plan för introduktionsprogram för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

16 (31) 

2021-265 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till Plan för introduktionspro
gram. 

Sammanfattning 
Hjo kommun, som huvudman för introduktionsprogrammen, har en skyldighet enligt Skollagen 
17 kap § 7 att fastställa en plan för utbildningen på introduktionsprogrammen. Planen ska ange 
utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll. Planen för introduktionsprogrammen revide
ras årligen och redovisas i barn- och ungdomsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Rektor IM/VUX skrivelse 2021-10-18. 
Förslag till plan för introduktionsprogram för Hjo kommun. 

Skickas till 
Barn och utbildning 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

17 (31) 

2020-169 
2021-249 

Revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedago
gisk omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera Avgifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk omsorg och utifrån Skolverkets skrivelse fastställa ett ändrat inkomsttak för 
2022. 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar att förslag till beslut istället ska lyda: Kommunstyrelsen fö
reslår kommunfullmäktige att revidera Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
omsorg och utifrån Skolverkets skrivelse fastställa ett ändrat inkomsttak för 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunstyrelsen med acklamation ställer sig bakom Ann-Christine 
Fredrikssons ändringsyrkande. 

Sammanfattning 
De nya avgiftsnivåerna för maxtaxan avses gälla för perioden I januari 2022 till den 31 december 
2022. Skolverket ska besluta om nästkommande års inkomsttak senast I december. Det nya in
komsttaket beräknas utifrån ett i socialförsäkringsbalken (58 kap I O - 12 §§) fastställt inkomstin
dex som tar hänsyn till den allmänna inkomstutvecklingen i Sverige. 

I nuläget har kommunen inte fått in underlag från Skolverket. För att förvaltningen ska kunna för
bereda avgifterna att gälla från och med årsskiftet behöver kommunfullmäktige ta beslutet senast 
i december 2021 . Det kan antas att Skolverket till decembers kommunfullmäktigemöte har an
gett nytt belopp för fullmäktige att ta ställning till. 

En ändring av inkomsttaket innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför 
minskas också stadsbidraget i motsvarande omfattning. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2021-1 1-10. 
Förslag till revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Från biståndsbedömd dagverksamhet till öppen träffpunkt 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

18 (31) 

2021-240 

behovet av dagverksamhet (social) tillhandahålls genom en öppen, ej biståndsbedömd verk
samhet på Rödingens träffpunkt med start januari 2022, 

för de brukare som har ett pågående beslut om dagverksamhet fortgår besluten i oföränd
rad omfattning tillsvidare, dock utan avgift, samt 

verksamhetsresor utgår och behov av resor hänvisas till färdtjänst 

Sammanfattning 
Idag är dagverksamheten, social och dess deltagare en separat grupp, där ett beslut om bistånd 
krävs för att delta. Dagverksamheten har sedan september 2021 sin verksamhet på Rödingen. 
Detta ger möjlighet för deltagarna på dagverksamheten att vara en del av de aktiviteter och den 
gemenskap som finns på Rödingen. Den biståndsbedömda verksamheten är förenad med en av
gift för den enskilde, och utbudet av aktiviteter blir därmed begränsat till den gruppen. För dag
verksamhetens gäster ges genom den öppna träffpunkten ökade möjligheter till variation samt till 
inkludering i övriga aktiviteter. 

Dagverksamhetens verksamhet är en resurs som vi ser kan komma fler till del om den samman
fogas med övriga resurser och aktiviteter på Rödingen. 

Genom att göra Rödingens träffpunkt till en öppen verksamhet väl anpassad efter behoven hos 
äldre medborgare ser vi att fler kan få del av mer förebyggande aktiviteter. På Rödingens träff
punkt skapas därmed en social samvaro och aktivering som riktar sig till alla seniorer i Hjo kom
mun. 

Beslutsunderlag 
Enhetschef HoS/Förebyggande insatser skrivelser 2021-10-22. 

Skickas till 
Vård och omsorg 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 150 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

19 (31) 

2021-241 

Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse för hjälpmedel i 
förskola, skola och daglig verksamhet. 

Sammanfattning 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade insat
ser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Överenskommelsen 
förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger former för parternas samverkan. Intentionen 
har varit att få en så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2021-10-22. 
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens beslut § 84/21 med bilagor. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Vård och omsorg 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

20 (31) 

2021-127 

Svar på motion om utbyte av golfliftar till takliftar på Sjöryds äldre
boende 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

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 med hjälp 
av förvaltningen tagit reda på varför det är skillnad på våra äldreboenden när det gäller motion
ärens 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. Frågan har även tidigare undersökts i samband med att Villa Rosell byggdes ut. Då un
dersöktes möjligheten att även installera takliftar på Sjöryd. Undersökningen visade då att taken 
inte klarar den belastningen som krävs. 

Ny bedömning har gjorts av den tekniska förvaltningen som konstaterar att förse boenderum
men med personliftar med en fast takskena inte är genomförbart. Detta beroende på att tak och 
bjälklagsuppbyggnaden inte klarar att bära upp denna typ av takskena. Vidare har förvaltningen 
konsulterat en leverantör av personliftar och förhört sig om de lösningar som finns att tillgå på 
marknaden. Dessa är dock betydligt dyrare (ca tre gånger dyrare) än den vanlig lösningen med 
fasta takskenor. Alternativet på Sjöryd skulle vara väggmonterade skenor och med en travers 
skena mellan väggskenorna, vilket skulle kunna kan vara en lösning för bottenvåningen. Det är 
dock osäkert om det skulle fungera på plan 2, på grund av en vinkling av innertaket. Väggmonte
rade skenor tar även av utrymmet för den boende. 

Under de år som nuvarande enhetschef funnits på Sjöryd har ingen vid de årliga skyddsronderna 
tagit upp denna fråga och personal har heller inte nämnt den på något APT. Det har inte heller 
rapporterats arbetsskador eller tillbud där golvliftar har varit involverade. 

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

Behovet av lift varierar över tid. För närvarande har alla avdelningar egen golvlift som förvaras 
centralt och klarar upp till 150 kg:s belastning. Sjöryd är också utrustat med en extra golvlift 
som klarar upp till 205 kg:s belastning om det skulle uppstå behov av det. 

Sammantaget har frågan inte lyfts från vare sig i arbetsmiljöarbetet, från medarbetare eller led
ning. De tekniska förutsättningarna är begränsade och dessutom är bedömningen från förvalt
ningen att de alternativ som finns tillgängliga bedöms klara behovet av lift i dagsläget. 

Il 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 15 I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

21 (31) 

2021-127 

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 2021-10-25 från omvårdnadsutskottets ordförande. 

Utdragsbestyrk>nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 

Kommunstyrelsens beslut 

22 (31) 

2021-256 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till riktlinjer 
för markanvisning och exploateringsavtal. 

Sammanfattning 
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommu
nen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för byggnation. 

Markanvisning kan tillämpas såväl vid bostadsbyggande som vid annat byggande, så som verksam
heter, på kommunägd mark. 

Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre/fastighetsägare om att 
genomföra en detaljplan på mark som inte ägs av kommunen. I samband med att ett detaljplane
arbete påbörjas bedömer kommunen om ett exploateringsavtal ska upprättas eller inte. I avtalet 
ska genomförandet av detaljplanen regleras samt byggherrens och kommunens åtagande precise
ras. Vanligen innebär det att detaljplanen inte bör antas innan ett exploateringsavtal är tecknat. 

Riktlinjerna syftar till att skapa tydlighet såväl internt som externt om kommunens arbetssätt i 
dessa frågor. De ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplå
telser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för mar
kanvisningar samt principer för markprissättning. 

Beslutsunderlag 
T f samhällsbyggnadschefens och stadsarkitektens skrivelse 2021-11-15. 
Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. 

Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 153 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Ändring av valdistriktsnamn 

Kommunstyrelsens beslut 

23 (31) 

2021-259 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Hjo kommuns valdistriktsnamn ska 
ändras enligt följande: 

Valdistriktskod Namn före beslut Namn efter beslut 

14970101 Hjo I Hjo södra, Grevbäck 

14970102 Hjo 2 Hjo västra, Mofalla, Långeruder m fl 

14970103 Hjo 3 Hjo mellersta, Hammarsjorden 

14970104 Hjo4 Hjo norra, Smedstorp, Sanna 

14970505 Hjo 5 Norra och Södra Fågelås, Gate 

14970706 Hjo 6 Korsberga, Blikstorp 

Sammanfattning 
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att länsstyrelsen ska på förslag av kommunfullmäktige besluta om 
kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år 
ordinarie val till riksdagen ska hållas. 

Av valmyndighetens Manual om länsstyrelsens och valnämndens arbete framgår att ett valdi
strikts namn ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska kunna för
stå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. Löpnummer enligt formeln Hjo I, Hjo 
2 bör därför undvikas. 

Innehåller valdistriktet flera distinkta eller likvärdiga områden ska de alla ingå i namnet. Medför 
detta att antalet tecken överstiger 36 stycken ska det mest centrala området väljas följt av "m fl" 

Länsstyrelsen önskar även att kommunen ser över indelningen av valdistrikt. Ett distrikt bör om 
det inte finns särskilda skäl omfatta mellan I 000 och 2000 röstberättigade. För närvarande har 
kommunen distrikt i ytterområden med något färre och distrikt i innerstaden med något fler. 
Förvaltningens bedömning är att tidigare val inte har visat att detta fördröjt rösträkningen nämn
värt eller att valhemligheten kunnat anses varit i fara. För närvarande bedöms det viktigare att de 
i ytterområdena bereds möjlighet att rösta i vallokal i närheten. Mot bakgrund av antalet invå
nare i centralorten ökar, placering av vallokaler behöver ses över kan det likväl finnas anledning 
att se över valdistriktsindelningen till valet 2026 då arbetet behöver tid att förankras för att 
skapa förståelse och delaktighet. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen Västra Götalands meddelande 2021-04-0 I. 
Kanslichefens skrivelse 2021-1 1-14. 

Juncrandcs signatur Utdragsbescyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 154 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Planuppdrag: Upprättande av detaljplan för Yxan 7 

Kommunstyrelsens beslut 

24 (31) 

2021-260 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastig
heten Yxan 7 för att möjliggöra bostäder. 

Sammanfattning 
För cirka I O år sedan slutade silon att användas och har stått tom. Under 2021 har fastigheten 
fått en ny ägare som vill omvandla fast igheten till bostäder. Syftet med detaljplanen är att möjlig
göra för bostäder i stället för industri som gällande detaljplan medger. 

Planändringen bedöms delvis strida mot översiktsplanen. Denna nämner vikten av skyddsavstånd 
mellan boendemiljöer eller platser där människor i stor utsträckning vistas och möjligheten för 
verksamheter och verksamhetsområden att expandera. Detaljplanen bör ske i ett utökat förfa
rande på grund av att det str ider mot översiktsplanen i vissa delar samt att det finns ett stort all
mänt intresse kring planarbetet. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 76/21. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Byggnadsnämnden 

Justcn.ndcs signatur Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Uppdrag: Utredning kring organisation av resursverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att: 

25 (31) 

2021-263 

utreda organisation av en resursverksamhet i kommunal regi kopplat till elever med behov 
av särskilt och extraordinärt stöd, samt 

utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast i februari 2022. 

Sammanfattning 
Verksamhetsområde Barn och utbildning har idag flera olika typer av resursverksamheter där 
eleverna har undervisning delar av dag eller hela dagar. Dessa olika verksamheter stöder elever 
som är i behov av särskilt och extraordinärt stöd i en för dem anpassad skolmiljö för att de ska 
få bättre möjligheter att nå kunskapskraven. 

Andelen elever som är i behov av särskilt och extraordinärt stöd ökar i Hjo kommun, likaså ga
pet mellan de elever som presterar höga respektive låga meritvärden. I dagsläget är en samord
ning av resurser svår då de anordnas på respektive skola. 

För att bättre kunna samordna varje elevs behov av det stöd den är berättigad till, behöver verk
samheten se över olika möjligheter att organisera verksamheten och bemanna den med rätt 
kompetenser för att nå en högre måluppfyllelse för elever med särskilda och extraordinära be
hov. 

Utredningen ska bland annat utgöra underlag till budgetprocessen 2022. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2021-1 1-18. 

Skickas till 
Skolchef 
Ekonomichef 

Justerandcs signatur Utd ragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 156 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

26 (31) 

2021-101 

0 

Budgetuppföljning januari - oktober 2021 - Atgärder med anled-
ning av budgetuppföljning 4, 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att det prognosticerade överskottet i huvudsak balanseras i räkning, 
men att förvaltningen samtidigt ges möjlighet att tidigarelägga aktiviteter till ett maximalt värde 
av I mnkr och att dessa i så fall redovisas till kommunfullmäktige i samband med årsredovis
ningen för 2021. 

Yrkande 
Eva-Lott Gram (Kd) och Linnea Hultmark (C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har redovisat budgetuppföljning nr 4, vilken baseras på utfallet under årets första 
tio månader. Uppföljningen mynnade ut i en prognos för helåret 2021 som utvisar ett prognosti
serat överskott med 20,3 mnkr, vilket kan jämföras med ett budgeterat överskott om 11,0 
mnkr. Prognosen visar dock på ett samlat underskott i driften om ca 6,6 mnkr, vilket kompense
ras med ett överskott inom finansenheten om ca 15,9 mnkr. 

Då överskottet från finansenheten i huvudsak utgörs av skatter och generella statsbidrag som vi 
inte kan förvänta oss ge överskott framöver och då vissa av våra verksamheter har ekonomiska 
utmaningar, såväl nu som i framtiden, finns all anledning att vara fortsatt återhållsam med utgif
terna under återstoden av året. Verksamheterna har ett stående uppdrag att hålla sig inom sina 
budgetramar och det är viktigt att fortsätta arbetet med att söka effektiva arbetssätt och se över 
sin kostnadsmassa. 

Kommunens investeringar under de senaste åren har dessutom varit höga vilka till stor del finan
sierats genom nya lån. Av denna anledning är det viktigt att likviditeten stärks för att minska be
hovet av fortsatt nyupplåning och istället inleda en period av konsolidering och amortering av 
befintliga lån 

Då endast en kort period återstår av året och då prognosen visar på ett förhållandevis kraftigt 
överskott ges dock förvaltningen viss möjlighet att tidigarelägga aktiviteter, till ett värde av maxi
malt I mnkr, som är inplanerade till början av 2022 och istället utföra detta under återstoden av 
2021. Detta för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för 2022 och framåt. I det fall 
detta sker, ska återrapportering av sådana åtgärder ske till kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen för 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2021-1 1-17. 
Budgetuppföljning 4, 2021 i sammandrag. 

Justerandcs slgnatu U tdragsbescyrka ndc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 156 

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

Justcrandcs signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Utdragsbestyrkande 

27 (31) 

2021-101 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 157 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

Firmatecknare för Hjo kommun 2021-12-06 - 2022-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

28 (31) 

2019-23 

- Hjo kommun tecknas av kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M) i förening med 
antingen kommundirektör Eva Ulfenborg, personalchef Pauline du Puy eller ekonomichef 
Lennart Andersson samt i de fall tecknandet avser köp/försäljning av fastigheter, även sam
hällsbyggnadschef Jonas Sjölin, 

- vid förfall för Catrin Hu I marker (M) tecknar kommunstyrelsens I :e vice ordförande 
Britt-Marie Sjöberg (C) kommunen i förening med antingen kommundirektör Eva Ulfenborg, 
personalchef Pauline du Puy eller ekonomichef Lennart Andersson samt i de fall tecknandet 
avser köp/försäljning av fastigheter, även samhällsbyggnadschef Jonas Sjölin, 

- deklarationer till Skatteverket undertecknas av antingen kommunstyrelsens ordförande 
Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsens l:e vice ordförande Britt-Marie Sjöberg (C), kom
mundirektör Eva Ulfenborg, personalchef Pauline du Puy eller ekonomichef Lennart 
Andersson i förening med personalhandläggare Caroline Jakobsson eller personalhandläggare 
Ewa F Thorstenson, dessa har också rätt att utse ombud för att lämna redovisningar i Skatte
verkets webtjänst, samt 

- leverantörsbetalningar undertecknas av antingen ekonom Josef Thorell, ekonom Ninous 
Lachin, ekonom Stina Lennartson, ekonom Susann lngerhage, ekonom Maria Fredriksson eller 
ekonomichef Lennart Andersson, två i förening. 

Skickas till 
Catrin Hulmarker 
Britt-Marie Sjöberg 
Eva Ulfenborg 
Pauline du Puy 
Lennart Andersson 
Jonas Sjölin 
Caroline Jakobsson 
Ewa F Thorstenson 
Josef Thorell 
Ninous Lachin 
Stina Lennartson 
Susann lngerhage 
Maria Fredriksson 
Swedbank, Hjo (samt bilaga) 

Justcrandcs signatur Utdrag,bestyrkande 
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0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

29 (31) 

2021-157 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Bert-Ove Andersson (Sd) till ny ledamot i kommunstyrelsens 
tekniska utskott. 

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 

Justcrandcs signatur Utdragsbescyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 159 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2021-10-28. 

- AB Hjo Småindustrier: Styrelseprotokoll 2021-1 1-17. 

30 (31) 

- Aktion Rädda Vättern: Sammanställning av svar från kommunerna som tar sitt dricksvatten ur 
Vättern (2021-70). 

- Hjo Stadshus AB: Styrelseprotokoll 2021-1 1-1 I. 

Utdragsbestyrk.ande 
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Ks § 160 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-23 

31 (31) 

2021-18 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 
2021-10-20 - Tillfällig markupplåtelse för marknad etc. Chef gata/park 
2021-11-15 
2021-10-25 Utfärdande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter Gata/parkchef 
2021-10-25 Yttranden eller remissvar av rutinmässig karaktär i SB-chef 

egen verksamhet 
2021-10-26 Föreningsbidrag KTF-chef 
2021-1 1-0 I 120 beslut oktober 2021 Resurs/bistånd 
2021-1 1-02 Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 
2021-11-09 243 beslut oktober 2021 Arbete och socialtjänst 
2021-11-19 Beslut i ärenden så brådskande att kommunstyrel- Kommunstyrelsens ordfö-

sens beslut inte kan inväntas rande 

Utd ragsbestyrkande 


