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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande Linnea Hultmark (C), ej tjänstgörande ersättare§§ 82 - 91, 93 - I 02 

Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 
Birgitta Vester (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 82 - 85 p 4 

Anna Johansson, kostchef, § 85 
Maria Berg, verksamhetsutvecklare, § 85 

Jonas Sjölin, samhällsbyggnadschef, § 85 
Annica Eklund, elevhälsochef, § 85 

Annika Törner, vård- och omsorgschef, § 85 

Jennie Lindeberg, enhetschef arbete och socialtjänst, § 85 

Peter Jonsson, VNS-chef § 85 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 85 

Eva Ulfenborg, kommundirektör, § 82 - 85 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdrags bes tyrkandc 

2 (23) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (23) 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Lars-Göran Svensson (S) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 

Utdrags bestyrkande 



,., HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 83 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordn ingen. 

Utdrags bestyrkande 

4 (23) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 84 

Anmälan om jäv 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

Britt-Marie Sjöberg (C) anmäler jäv i ärende I I, Ändring av detaljplan för fastigheten Hjo
Bengtstorp I : 19 m fl . 

Justcrandcs signatur Utdrags bestyrkande 

5 (23) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 85 

Föredragningar 

I. Information: Måltidspolicy 
Kostchef Anna Johansson 

2. Information: Visionsarbetet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

Kommundirektör Eva Ulfenborg och verksamhetsutvecklare Maria Berg 

3. Information: Lägesrapport från sommaren 2022 

6 (23) 

Kommundirektör Eva Ulfenborg, samhällsbyggnadschef Jonas Sjölin, elev hälsochef Annica Eklund, 
vård- och omsorgschef Annika Tömer och enhetschef arbete och socialtjänst Jennie Lindeberg 

4. Utmaningar inför ett Hållbart Västra Götaland - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
2022 - 2025 
Samhällsbyggnadschef Jonas Sjö/in 

5. Information: Informationssäkerhet 
VNS-chef Peter Jonsson 

6. Information: Extra information om förutsättningar inför 2023 års budgetarbete 
Ekonomichef Lennart Andersson 

Justcrandcs signatur Utdragsbesryrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

7 (23) 

2022-146 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Ny taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område fr o m 2023-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta en ny taxa för prövning och till
syn inom miljöbalkens område att gälla fr o m 2023-01-0 I. 

Sammanfattning 
Respektive kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner beslutade att anta en ny 
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som gäller från och med I januari 2022. 
Den innebar en övergång till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) nya modell för miljö
balkstaxa. 

En ny inriktning som den nya taxan har inneburit är att många verksamheter har gått från att be
tala en fast årlig avgift i förskott för den planerade tillsynen till att numera betala en avgift utifrån 
nedlagd tid i efterskott. 

Redan när den nuvarande taxan antogs var nämndens och direktionens inriktning att taxan återi
gen skulle tas upp under 2022 för att revideras och därefter föreslås kommunerna att anta en ny 
taxa som ska gälla från och med I januari 2023 . Syftet med att ta upp taxan vid två tillfällen så 
nära i tiden var främst att övergången till en ökad andel efterhandsdebiteringen skulle ske steg
vis. Skälet till detta var att ha möjlighet att ställa om arbetssätt, mätmetoder och interna riktlin
jer. 

I och med taxan 2022 gick drygt 600 verksamheter över till efterhandsdebiter ing. Enligt förslaget 
som ligger för 2023 kommer ytterligare ca 400 verksamheter gå över till efterhandsdebitering. 
Kvarvarande ca 80 verksamheter med fast årlig avgift är verksamheter med prövningsnivå A och 
B (undantag branschen jordbruk). Skälet till att de fortsatt föreslås få en fast årlig avgift är för att 
det för dessa verksamheter är för att det bör vara lika avgiftssystem oberoende om länsstyrelsen 
eller kommunen har tillsynen. Dessa verksamheter är också ett undantag gentemot övriga ef
ter·som en hel del händelsestyrd tillsyn ska rymmas inom den årliga avgiften. 

I övrigt är det inga större förändringar gentemot gällande taxa. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens beslut§ 6/22 med bilagor och förslag till taxa. 

Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

8 (23) 

2022-168 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Ansökningar om medlemskap 
samt ny förbundsordning och nytt reglemente fr o m 2023-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

godkänna inkomna ansökningar om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg från Lidköping, Vara, Essunga och Grästorps kommuner och därmed uppta 
dessa som nya medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg fr o m 
2023-01-0 I, samt 

anta ny förbundsordning och nytt reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg att gälla 
fr o m 2023-01-0 I. 

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

Sammanfattning 
De fyra kommunerna som idag samarbetar inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg beslutade 
2021 att utreda förutsättningarna för att ansöka om medlemskap i Räddningstjänsten Östra Ska
raborg. Syftet har varit att på ett än mer effektivt sätt möta de krav som den statliga nivån ställer 
på svensk räddningstjänst. 

Förutsättningarna har klarlagts i utredningen som behandlar juridiska, ekonomiska och personal
relaterade aspekter av ansökan om ett eventuellt medlemskap. I underlaget föreslås benäm
ningen Räddningstjänsten Skaraborg på det utökade förbundet. Inträdet bedöms vara möjligt att 
genomföra till årsskiftet 2022/2023. Utredningen pekar på att ett medlemskap bedöms skapa de 
efterfrågade nyttorna och ge förbättrade förutsättningar att möta tilltagande behov och krav 
med en mer återhållsam kostnadsutveckling över tid, än om nuvarande organisering består. 

Mot bakgrund att de fyra kommunfullmäktige i Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp fattar be
slut att ansöka om medlemskap i Räddningstjänsten Östra Skaraborg måste förbundets nuva
rande medlemskommuner fatta beslut om godkännande av resp ansökan. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs skrivelse 2022-06-23 med bilagor. 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs skrivelse 2022-08-19. 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § 75/22 med förslag till förbundsordning och 
reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg. 

Justcrandcs signa tur Utdragsbcstyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

9 (23) 

Ks § 88 2022-127 

0 

Avfall & Atervinning Skaraborg: Gemensam avfallstaxa för kommu-
nerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, 
Skövde, Tibro, och Töreboda fr o m 2023-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta förslag till ny gemensam avfallstaxa att träda i kraft 2023-01-0 I, samt 

avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att medlemskommunerna fattar beslut i enlig
het med utformat förslag. 

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

Sammanfattning 
Efter avgörande i Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor flyt
tats från kommunalför bundets direktion till medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. För 
gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de medlemmars fullmäktige som omfattas av 
taxan. 

Inför avfallstaxan 2020 accepterade direktionen ett förslag om successiv intäktsökning med ca 6 
mnkr per år för att minska de årliga underskotten tills förbundet uppnår ett balanserat resultat 
år 2024. Resultatet för år 2021 var positivt vilket innebär att målet om ekonomi i balans har 
uppnåtts tidigare än beräknat. Huruvida det är ett trendbrott återstår att se med tanke på de 
ökande kostnaderna för bl a drivmedel och entreprenader. 

Den taxehöjning som föreslås för 2023 bedöms kunna vara lägre än de 6 mnkr som tidigare pro
gnostiserats. I förslag till gemensam avfallstaxa 2023 ökas intäkterna för grundavgifter med 2,3 
mnkr och intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med ca 0,8 mnkr. 

Förslaget har förankrats med medlemskommunernas kommundirektörer. 

Beslutsunderlag 
Avfall & Återvinning Skaraborg, direktionens beslut§ 27/22 med bilagor. 

Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

I O (23) 

2022-71 

Utmaningar för ett Hållbart Västra Götaland - regionalt åtgärds
program för miljömålen 2022 - 2025 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att åta sig att arbeta med de åtgärder som förvaltningen föreslagit i 
det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen åren 2022 - 2025. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har reviderat det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 
2022-2025, eftersom det tidigare åtgärdsprogrammet gått ut. Bedömningen vid utgången av den 
tidigare programperioden var att, trots att det pågår mycket bra arbete för vår miljö i Västra 
Götaland, så kommer de flesta miljömålen i länet inte nås till år 2030. Takten i åtgärdsarbetet 
behöver därför öka. Det regionala åtgärdsprogrammet syftar till att lyfta åtgärder där lokala och 
regionala aktörer har mandat och styrmedel att skapa förändring. Hjo kommun är en sådan ak
tör. Det regionala åtgärdsprogrammet ska ge vägledning och stöd för att prioritera åtgärder och 
utvecklingsinsatser på miljöområdet under kommande år. Åtgärderna finns inom de fyra utma
ningarna för Västra Götaland: 

- Minskad klimatpåverkan och ren luft 
- Hållbar användning av vattenmiljöer 
- Hållbart brukande av skog och odlingslandskap 
- God bebyggd miljö och hållbar konsumtion 

Sammanlagt finns det 38 åtgärder som aktörerna kan åta sig att arbeta med inom de olika utma
ningarna. Hjo kommun åtar sig att genomföra de åtgärder som man ser som mest angelägna att 
prioritera. Alla åtaganden kommer att följas upp årligen och redovisas på en nationell åtgärds
webb. Utöver dessa åtaganden så kommer kommunalförbunden också att göra åtaganden för 
Hjo kommuns del. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2022-08-08. 
Länsstyrelsen Västra Götalands skrivelse 2022-01-25, sammanställning av åtgärder per aktör, for
mulär för åtaganden. 

Slciclcas till 
Kansliet f v b till Länsstyrelsen Västra Götaland 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 90 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

I I (23) 

2022-154 

Bestämmelser med tillämpningsanvisningar om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda i Hjo kommun, revidering OPF
KL 18 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bestämmelser med tillämpningsanvisningar om omställnings
stöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) att gälla fr o m 2023-01-0 I. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade anta OPF-KL för de förtroendevalda som tillträdde politiska upp
drag den I januari 2015 i och med valet 2014 då det kom nya pensionsregler. Hjo kommun har 
använt sig av OPF-KL 14 men nu vid den nya mandatperiod fr o m 2023 är förslaget att uppda
tera till OPF-KL 18 som gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som 
tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF i kommunen, regionen eller kom
munalförbundet. OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region. För 
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Skillnaden mellan OPF-KL 14 och 
OPF-KL 18 är att det sistnämnda har delar om familjeskydd samt till viss del möjlighet till aktiva 
omställningsinsatser tillförts. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Hjo kommun är pensionsmyn
dighet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till bestämmelser med tillämpningsanvisningar om omställningsstöd och pension för för
troendevalda, revidering OPF-KL 18. 

Slcicl<as till 
Personalenheten 

Utdrags bestyrkande 



.. HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

Detaljplan för Folkskolan 2 m fl: Antagande 

Kommunstyrelsens beslut 

12 (23) 

2022-178 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för fastigheten Folk
skolan 2 m fl. 

Sammanfattning 
För några år sedan brann ett småbostadshus ned på Söder 3:35. Bygglovet för villan utfärdades 
på 1960-talet. Placeringen var redan då planstridig då planen angav att en väg skulle gå över fas
tigheten och även över det som idag utgörs av skolgård. Bygglovet gavs således med dispens från 
planbestämmelserna för den planstridiga placeringen. Dispensen gavs av länsstyrelsen under för
utsättning att detaljplanen skulle justeras i efterhand enligt inlämnat förslag från Hjo kommun. 
Planen ändrades dock aldrig utan vägen ligger alltjämt kvar i detaljplanen. 1987 kom plan- och 
bygglagen (ÄPBL) och i och med den blev det inte längre möjligt att bevilja bygglov med mindre 
än att detaljplanen ändras först. I samband med att detta sker avser förvaltningen att se över 
hela kvarteret norr om Gärdhemsvägen och söder om skolområdet samt själva skolområdet 
som ligger på fastigheten Folkskolan 2. 

Syftet med planen är dels att släcka gamla planbestämmelser som idag förhindrar byggnation på 
fastigheten Söder 3:35, dels att justera så kallad "prickmark" och andra planbestämmelser på öv
riga fastigheter i kvarteret så att befintliga byggnader och dess placeringar inte utgörs av planstri
digt utgångsläge samt att se över och modernisera planbestämmelserna för Guldkroksskolan. I 
planen införs också skyddsbestämmelser för att skydda gamla Folkskolan från 1910 från förvans
kande åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 3 I /22 med bilagor. 

Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

13 (23) 

2022-184 

Ändring av detaljplan för fastigheten Hjo-Bengtstorp I: 19 m fl: An
tagande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för fastigheten Hjo
Bengtstorp m fl . 

Jäv 
Britt-Marie Sjöberg (C) deltar ej i överläggning eller beslut. 

Sammanfattning 
Trakten kring Mullsjön har sedan lång tid varit attraktiv för fritidsboende och ett flertal olika 
husgrupper har vuxit upp utspridda runt sjön. De senaste åren har det byggts flera nya hus, såväl 
fritidshus som hus för åretruntboende. Under 2021 har detaljplanerna för de två områdena Var
pet och Björkviken söder om Mullsjön genomgått ändringar motsvarande de som framgår av ru
bricerat planförslag. Avsikten med ändringen är att utöka byggrätten för bostäder inom planom
rådet för att möjliggöra bättre förutsättningar för permanentboende. 

Syftet med planen är att reglera befintlig bebyggelse samt möjliggöra viss utveckling. Planområdet 
består av ett femtiotal befintliga bostadshus för fritidsboende. Planen medger uppförande av yt
ter·ligare ett trettiotal bostadshus. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens ordförandes skrivelse 2022-08-16 med bilagor. 

Utdrags bes tyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

14 (23) 

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 2022-08-22. 

i\ 
Justcrandes signatur Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

15 (23) 

2015-227 

Revidering av riktlinje: Användande av Google Apps For Education 
Workspace för Education 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av riktlinje för användande av Google Workspace 
för Education. 

Sammanfattning 

Riktlinjen har reviderats i enlighet med gällande lagstiftning. Verktyget har bytt namn från Google 
Apps till Google Workspace for Education vilket har ändrats i riktlinjen. Titeländringar har gjorts 
från barn- och utbildningschef till skolchef och från förskolechef till rektor. 

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

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2022-08-1 I samt förslag till ändring av riktlinje. 

Skickas till 
Barn och utbildning 

Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

16 (23) 

2020-235 

Förlängning av samverkansavtal gällande Samhällsorientering Ska
raborg 2023 - 2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förlängningen av Samverkansavtal gällande Samhällsoriente
ring Skaraborg 2023 - 2024. 

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

Sammanfattning 
Kommunerna i Skaraborg har beslutat att samverka om samhällsorientering för nyanlända med 
målsättningen att erbjuda en kvalitativ och kostnadseffektiv samhällsorientering enligt de lagstad
gade kraven. Skövde kommun är samordnande kommun och huvudman för verksamheten. Avta
let har reviderats vid ett flertal tillfällen och kommande avtalsperiod är 2023-01-0 I till och med 
2024-12-3 I. Samtliga avtalsparter betalar en årlig avgift för att delta vilken beräknas procentuellt 
utifrån kommuninvånarantal. Utöver avgiften tillkommer en interkommunal ersättning per delta
gare vilket avser kursspecifika kostnader, så kallade deltagaravgifter. Både avgiften och deltagar
avgiften skrivs upp med 2,5% årligen. Deltagaravgiften uppgår till 6300 kr per deltagare för år 
2023 och 6450 kr per deltagare för år 2024. 

Skaraborgs skol- och utbildningschefsgrupp har 2022-06-30 ställt sig bakom förlängningen av av
talet och beslutat att förlängningen inte kräver underskrifter från varje kommun. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens skrivelse 2022-08-1 I samt förslag till samverkansavtal gällande Samhällsorien
tering Skaraborg. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Arbete och socialtjänst 

Justcrandcs signatur Ucdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

17 (23) 

2017-81 

Förlängning av inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i 
Västra Götaland 2023 - 2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förlängningen av inriktningsdokument för ungdomsmottag
ningar i Västra Götaland 2023 - 2024, dock längt t o m 2024. 

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

Sammanfattning 
Sedan 20 18 finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar som omfattar Västra 
Götalandsregionen samt länets 49 kommuner. Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskel
verksamhet. Ungdomsmottagningen ska vara lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. 
Tillgängligheten ger stora möjligheter till tidiga insatser. Målgrupp är ungdomar och unga vuxna 
upp till och med 24 år. 

Befintligt dokument gäller 2018-2022, arbetet med utvärdering och revidering är påbörjat dock 
kommer ett färdigt samverkansavtal inte hinna antas innan nuvarande inriktningsdokument går 
ut. VVG ställde sig bakom förslaget om förlängning den 4 april och SRO den 28 april. Direkt
ionen rekommenderar kommunerna att besluta i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens skrivelse 2022-08-1 I. 
Skaraborgs kommunalförbunds § 29/22 samt inriktningsdokument. 

Sl<icl<as till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Arbete och socialtjänst 

Ucdrilgs bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

Samverkansavtal för digitala hjälpmedel 2022 - 2026 

Kommunstyrelsens beslut 

18 (23) 

2022-118 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala hjälpme
del 2022 - 2026. 

Sammanfattning 
Resultaten från utredningen "Välfärdsteknik i samverkan" som pågick mellan mars - december 
2021 visar att invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel inom vård och social
tjänst om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. Vidare fram
kommer av utredningen att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en bättre 
användning av de gemensamma resurserna (exempelvis kopplat till upphandling, logistik och sup
port). 

Med stöd i utredningen Välfärdsteknik i samverkan skickade SRO i januari 2022 ut ett förslag på 
ett samverkansavtal kring digitala hjälpmedel på frivillig remiss till de 49 kommunerna i Västra 
Götaland samt till Västra Götalandsregionen. Remissvaren visar sammantaget att det finns ett 
brett stöd i länet för att utöka samarbetet kring hjälpmedel i linje med förslaget. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet: 

Om samverkansavtalet i sin nuvarande form undertecknas av huvudmännen medför det att be
fintliga strukturer för hjälpmedel behöver utökas något för att omhänderta det utökade uppdra
get och säkerställa rätt kompetenser. 

Den initiala finansieringen för att etablera detta ingår i samverkansavtalet och motsvarar I O kro
nor per invånare och huvudman. Anledningarna att det bedöms behövas en sådan initial finansie
r ing är flera. Om ingen gemensam investering görs, riskerar de första produkterna att bli mycket 
dyra och därför sannolikt inte nyttjas vilket i sin tur hade inneburit att en enskild huvudman själv 
skulle behöva bära kostnaderna. 

Det finns också kostnader för att inte samarbeta. Beräkningar från utredningen visar att de sam
manlagda kostnaderna när var och en av de femtio huvudmännen själva beslutar om sortiment, 
upphandlar, upplåter lager, ordnar logistik, underhåll och service etcetera är betydligt högre än 
kostnaderna för att göra detta gemensamt. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2022-06-21 . 
Skaraborgs kommunalförbunds § 27/22 samt VästKoms skrivelse med bilagor. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Vård och omsorg 

Justcrandcs signatur Utdragsbcstyrkandc 
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Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

19 (23) 

2017-399 

Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa 2023 - 2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förlängning av länsgemensam handlingsplan för 
psykisk hälsa 2023 - 2024. 

Sammanfattning 

Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa-frågor på 
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som läm
nats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 
2018-2020. 2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. Handlingspla
nen förlängdes därefter till och med 2022. 

I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram un
derlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. Senast I september 2023 ska myndighet
erna presentera sitt förslag till en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psy
kisk hälsa. När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet 
att säga i nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är att vi har en ny nat
ionell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och med 2025. 

Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt att synkronisera 
vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med den nationella processen. Styrgrupp 
psykisk hälsa anser också att mål och indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan fortsatt 
är aktuella. Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av nuvarande 
länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024. Handlingsplanen kommer då att to
talt omfatta perioden 2018-2024. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgschefens skrivelse 2022-06-30. 
Ska1·aborgs kommunalförbunds § 2 8/22 samt handlingsplan. 

Sl<icl<as till 

Skaraborgs kommunalförbund 
Vård och omsorg 

/ 

Utdrags bes tyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 99 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

- Miljösamverkan Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-06-14. 

20 (23) 

- Miljösamverkan Östra Skaraborg, Dir § 5: Budgetförutsättningar samt planeringsprocessen för 
budget och strategisk plan för 2023 - 2025. 

- Skaraborgs kommunalförbund: Medlemsavgift 2023. 

- Samordningsförbundet Skaraborg: Protokoll 2022-06-07. 

- Skaraborgs kommunalförbund: Direktionens protokoll 2022-06-03. 

- Västra götalandsregionen: Regionfullmäktiges sammanträdestider 2023 . 

- Hjo Stadshus AB: Protokoll vid konstituerande sammanträde 2022-06-02. 

- Överförmyndare i Samverkan: Verksamhetsberättelse 2021 (2022-157). 

- Kommun Forskning i Västsverige: Protokoll från årsmöte 2022-05-10. 

- Motion angående introduktion för vikarier inom vård och omsorg (2022-147). 
Överlämnas till kommunstyrelsen (omvårdnadsutskottets ordfarande) får handläggning 

- Socialdemokraternas Vårbudget/höst 2023 (2022-56). 

- Samordningsförbundet Skaraborg: Protokoll 2022-08-23. 

Jusrcrandcs signatur Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § I 00 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

21 (23) 

2022-32 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

2022-01-17 - Beslut om att undervisningen för en elev ska upp- Rektor 
2022-05-19 höra, samt att på nytt bereda en elev utbildning 
2022-06-09 Föreningsbidrag enligt kommunstyrelsens "Riktlin- KTF-chef 

jer för föreningsbidrag" 
2022-06-13 Beslut i ärenden så brådskande att kommunstyrel- Kommunstyrelsens ordfö-

sens beslut inte kan inväntas rande 
2022-06-15 Yttranden angående antagande av hemvärnsmän, Socialtjänstchef 

samt yttrande i samband med hävande av hemvärn-
skontrakt 

2022-07-04 123 beslut juni 2022 Resurs/bistånd 
2022-08-03 Yttrande angående åtagande att stå för kostnad för Rektor 

elevs utbildning utanför kommunen eller samver-
kan som rådet 

2022-08-08, Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Skolchef 
2022-08-16 Vård- och omsorgschef 
2022-08-08 323 beslut juni 2022 Arbete och socialtjänst 
2022-08-08 235 beslut juli 2022 Arbete och socialtjänst 
2022-08-11- Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 
2022-08-16 
2022-08-15 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2022-08-18 
2022-07-28, Beslut om tilläggsbeloppsersättning för assistent- Elevhälsochef 
2022-08-05, hjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordi-
2022-08-16 nära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till 

barn och elever med stora inlärningssvårigheter 

Utdragsbestyrl<ande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 101 

Sekretessärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

Ärendet är sekretessbelagt enligt 26 § kap I Offentlighets- och sekretess/agen. 

Utdrags bestyrkande 

22 (23) 

2022-16 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § I 02 

Sekretessärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-31 

Ärendet är sekretessbelagt enligt 26 § kap I Offentlighets- och sekretess/agen. 

Justcrandcs signatur Ucdragsbcstyrkandc 

23 (23) 

2022-16 


