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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande 

Justcra ndes signatur 

Björn Jähnke (M), ej tjänstgörande ersättare 
Linnea Hultmark {C), ej tjänstgörande ersättare 
Per-Erik Sandell, {C), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 
Birgitta Vester (S), ej tjänstgörande ersättare 

Jörgen Fransson (S) , ej tjänstgörande ersättare 

Christian Johansson (Sd), ej tjänstgörande ersättare 
Sten Björkdahl, {Sd), ej tjänstgörande ersättare 
Ann-Charlotte Persson, besöksnäringsutvecklare, § I 05 

Klara de Boer, verksamhetsutvecklare, § I 05 

Jonas Sjölin, samhällsbyggnadschef, § I 05 
lna Siby, folkhälsostrateg, § I 05 

Annika Törner, vård- och omsorgschef, § I 05 
Mari-Louise Brage, skolchef, § I 05 

Håkan Karlsson, VD Hjo Energi AB, § I 05 
Lennart Andersson, ekonomichef, § I 05 
Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-10-05 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (22) 

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

Justerandcs signatur ,0 Utdr.igs bcstyrkandc 
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Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-10-05 

Information: Redovisning från personalenheten om nyckeltal, utgår 

samt i övrig fastställa dagordningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrlcande 
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Föredragningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-10-05 

I. Information: Lägesrapport från sommaren 2022 
Besöksnäringsutveck/are Ann-Charlotte Persson 

2. Uppdrag: Utreda förslag till förändrad utskottsstruktur 
Verksamhetsutvecklare Klara de Boer och kommundirektör Eva Ulfenborg 

5 (22) 

3. Mini-Maria i Skaraborg: Förslag på hur verksamheten kan utvecklas och drivas i Skaraborg 
Verksamhetsutvecklare Klara de Boer och kommundirektör Eva Ulfenborg 

4. Information: Trafikverkets åtgärdsvalsstudie Korsbergavägen 
Samhällsbyggnadschef Jonas Sjölin 

5. Information: Etableringar i Skaraborg - betydelsen för Hjo 
Samhällsbyggnadschef Jonas Sjölin 

6. Information: WSP-rapporten "Regionernas kamp" - Hur väl rustade är kommunerna för att 
möta framtidens utmaningar 
Samhällsbyggnadschef Jonas Sjölin 

7. Information: Presentation folkhälsostrateg 
Folkhälsostrateg lna Siby 

8. Uppdrag Hemvården: Personalkontinuitet och produktivitet 
Vård- och omsorgschefen Annika Törner 

9. Systematiskt kvalitetsarbete för Barn och utbildning läsåret 202 I /2022 
Sko/chef Mari-Louise Brage 

I 0. Delårsbokslut 2022-08-31 för bolagen 
Håkan Karlsson, VD Hjo Energi AB 

I I. Delårsbokslut 2022-08-31 för Hjo kommun inkl budgetuppföljning 3 
Ekonomichef Lennart Andersson 

12. Information: KF-mål 2023 
Kommundirektör Eva U/fenborg och verksamhetsutvecklare Maria Berg 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-10-05 

Remiss: Skaraborgs kulturplan 2030 

Kommunstyrelsens beslut 

6 (22) 

2022-126 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens remissvar kring förslaget till Skara
borgs kulturplan 2030. 

Sammanfattning 
Skaraborgs kommunalförbund har rollen att samordna genomförandet av den nya utvecklings
strategin för Västra Götaland (Västra Götaland 2030), samt Kulturstrategi Västra Götaland - och 
regional kulturplan 2020-2023. I mars 2022 tog Direktionen beslut att anta Delregional Utveckl
ingsstrategi för Skaraborg 2030, som fastställde målen att Skaraborg ska vara en attraktiv, robust 
och kompetensförsörjd delregion till 2030. Med effektmålen att vi ska ha nått 300 000 invånare 
och vara en arbetsmarknadsregion. 

Som ett led i detta har tjänstepersoner på kommunalförbundet i dialog med Kultur- och fritids
chefsnätverket i Skaraborg arbetat fram ett förslag på kulturplan som beskriver hur Skaraborg 
ska uppfylla delar av målen i den delregionala utvecklingsstrategin samt Kulturstrategi Västra Gö
taland - och regional kulturplan 2020-2023. Direktionen har vid särskilt tillfälle diskuterat inne
håll och riktning. Kommunerna i Skaraborg ges nu tillfälle att lämna synpunkter på remissförsla
get till "Skaraborgs Kulturplan 2030". 

Beslutsunderlag 
Kultur-, turism och fritidschefens, samhällsbyggnadschefens och skolchefens skrivelse 2022-08-
23. 
Förvaltningens förslag till remissvar 2022-08-23. 
Skaraborgs kommunalförbunds remiss 2022-05-24. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se 
Kultur-, turism- och fritidschefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Skolchefen 

Justcrandcs signatur Utd ragsbestyrkand c 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-10-05 

Uppdrag: Utreda förslag till förändrad utskottsstruktur 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

godta förvaltningens rapportering av uppdraget, 

7 (22) 

2021-226 

förvaltningen får i uppdrag att revidera kommunstyrelsens reglemente i de delar som krävs 
för att skapa en utskottsstruktur i enlighet med utrednings slutsats med syfte att föränd
ringen skall träda i kraft from I januari 2023, 

uppdra åt förvaltningen att formalisera samverkan mellan BoU, AoS och VoO i form av 
styrdokument och/eller rutiner för samverkan på organisationsnivå, samt 

förvaltningen i samband med revidering av reglementet föreslår att barn- och ungdomsut
skottet byter namn till barn- och utbildningsutskottet. 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson (M) anför tilläggsyrkande om att förvaltningen i samband med revide
ring av reglementet föreslår att barn- och ungdomsutskottet byter namn till barn- och utbild
ningsutskottet, samt i övrigt bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Pierre Robert Ryden (S), Ann-Christine Fredriksson (M) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag och till Ann-Christin Fredrikssons tilläggsyrkande. 

Bes/utsgång 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och Ann
Christines Fredrikssons tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har § 129/21 gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och möj
ligheter att samla ärenden och frågor som rör både Arbete och Socialtjänst och Vård och Om
sorg i ett gemensamt 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 samverkan både intern 
och externt och effektivare ärendehantering. Vidare bör barnperspektivet särskilt beaktas i ut
redningen. 

Förvaltningen har utrett förutsättningar för att ärenden som rör Aos och VoO behandlas i 
samma utskott. Placeringen av AoS frågor i Barn och ungdomsutskottet är en konstruktion som 
varit med länge, innan den politiska ledningen organiserades under kommunfullmäktige med en 
kommunstyrelse bestående av utskott. 

Utdragsbestyrkandc 
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2021-226 

Samverkan inom förvaltningen är god och konkret. Styrdokument för samverkan kan förtydliga 
formerna ytterligare. Inte bara för samverkan mellan AoS och barn och utbildning utan även mel
lan VoO och BoU. Även här finns samröre både på individnivå och övergripande. 

De båda verksamhetsområdena VoO och AoS täcker tillsammans socialtjänsten område i för
valtningens uppdrag. Områdena har en gemensam lagstiftning och grunduppdrag. 

Målgruppen för insatserna är individer/grupper i behov av stöd/vård genom hela livet från O -
I 00+ år. Vidare har verksamhetsområdena gemensamma externa samverkansytor och samver
kansavtal/överenskommelser. 

Genom att samla information och ärenden som rör AoS och VoO i ett gemensamt utskott ser 
förvaltningen möjligheter att få en effektivare ärendehantering och ett tydligare fokus på frågor 
som rör brukarens behov över verksamhetsgränserna. 

Utskottet kan förslagsvis utformas som: 
- Sociala utskottet, med 7 ledamöter, 
- Individutskottet med 5 ledamöter, vilka även tjänstgör i det Sociala utskottet, 
- Tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak och receptfria läkemedel beslutas i Sociala utskottet. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefen och vård- och omsorgschefens skrivelse 2022-08-3 I . 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 
Vård och omsorg 
Kansliet 

Juster.mdes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-10-05 
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Ks § 108 2022-99 

Revidering: Kommunstyrelsens delegationsordning 

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

Sammanfattning 
Lex lilla Hjärtat. Den I juli 2022 införs nya bestämmelser i socialtjänstlagen (200 I :453), Sol, och 
lagen ( 1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

De nya bestämmelserna handlar bland annat om följande: 
Vård enligt 2 § LVU får inte upphöra förrän omständigheterna har förändrats på ett varaktigt och 
genomgripande sätt. 
Obligatoriskt att överväga flyttningsförbud vid upphörande av vård av barn i familjehem. 
Obligatoriskt att följa upp barnets situation när tvångsvården upphör. 
Övervägande av vårdnadsöverflytt e~er två år i samma familjehem. 
Drogtest av vårdnadshavare eller förälder inför umgänge vid vård med stöd av 2 § LVU. 
Drogtest av vårdnadshavare inför prövning av om vård med stöd av 2 § LVU ska upphöra. 

Under placering barn/ungdom/vuxen har även mindre ändringar tillkommit i form av precise
ringar krig typ av placering. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsutvecklarens skrivelse 2022-09-14. 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 
Kansliet 

Juncrandes signatur Utdragsbestyrkandc 
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I 0 (22) 

2022-208 

Revidering: Plan för samhällsorientering för nyanlända i Hjo kom
mun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till revidering av plan för samhälls
orientering för nyanlända i Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Varje kommun ska ha en plan för samhällsorientering och erbjuda samhällsorientering i enlighet 
med Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, Lag 
(2013: 156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt Förordning (20 I 0: I 138) 
om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. I Hjo kommun är det Arbete och social
tjänst, lntegrationsenheten som har det lokala samordnande ansvaret och en utsedd kontaktper
son finns gentemot Skövde kommun. 

Planen har reviderats i enlighet med gällande lagstiftning, ett stycke som förtydligar kommunens 
ansvar har lagts till och en del redaktionella ändringar så som titeländringar har gjorts. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens skrivelse 2022-09-07. 
Förslag till plan för samhällsorientering för nyanlända i Hjo kommun. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 
Kansliet 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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2022-10-05 
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2022-182 

Mini-Maria i Skaraborg: Förslag på hur verksamheten kan utvecklas 
och drivas i Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget om hur Mini-Marias verksamhet kan ut
vecklas och drivas i Skaraborg. 

Yrkande 
Pierre Robert Ryden (S), Ann-Christin Fredriksson (M) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden gav den 28 januari 2022, § 12 ett uppdrag att genomföra en 
fördjupad utredning som svarar på vilka förutsättningarna som krävs för uppstart av Mini-Maria 
mottagningar. 

Mini-Maria är en verksamhet där region och kommun samverkar kring unga personer med skad
ligt bruk och beroende. Det övergripande syftet med Mini-Maria Skaraborgs verksamhet föreslås 
vara att motverka alkohol- och drogberoende och beroende av spel om pengar bland unga upp 
till 21 år. 

Mini-Maria Skaraborg ska nå unga människor i ett tidigt skede av risk- och skadligt bruk för att 
förhindra att detta utvecklas till ett beroende, allvarlig psykisk ohälsa samt att arbeta hälsofräm
jande och förebyggande utifrån en tvärprofessionell ansats. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens skrivelse 2022-09-14. 
Östra hälso- och sjukvårdsnämndens § 68/22. 
Mini-Maria i Skaraborg, version 9 från 2022-06-23. 

Skickas till 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Arbete och socialtjänst 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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2022-10-05 

Revidering: Plan för introduktionsprogram 

Kommunstyrelsens beslut 
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2021-265 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till revidering av Plan för intro
duktionsprogram. 

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 
Rektorn skrivelse 2022-09-15. 
Förslag till revidering av Plan för introduktionsprogram. 

Skickas till 
Barn och utbildning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkand e 
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2022-10-05 

Uppdrag: Utredning kring organisation av resursverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

godkänna Utredningen kring organisation av resursverksamhet, samt 

överlämna densamma till budgetberedningen. 

Yrkande 

I 3 (22) 

2021-263 

Catrin Hulmarker (M) anför ändringsyrkande om att utredningen ska överlämnas till budgetbe
redningen då kommunövergripande resursverksamhet inte kan tas inom ram samt att beslutssat
sen om att ge förvaltningen i uppdrag att till höstterminen starta upp resursverksamhet därför 
ska utgå. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och Catrin 
Hulmarkers ändringsyrkande. 

Sammanfattning 
Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda organisation av resursverksamhet i 
kommunal regi kopplat till elever med behov av särskilt- och extraordinärt stöd. 

Verksamhetsområde Barn och utbildning har idag flera olika typer av resursverksameter där ele
verna 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 betyg. I dagsläget är en samordning av 
resurser svår då de behöver 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 
kompetens för att nå en högre måluppfyllelse för elever med särskilda- och extraordinära behov. 

Utredningen skulle redovisats till Kommunstyrelsen i februari 2022, men på grund av behov av 
fördjupad kartläggning och analys redovisas utredningen istället under höstens budgetkonferens i 
september 2022. Utredningen ska bland annat utgöra underlag för budget 2023. 

Utifrån uppdraget att utreda organisation av en resursverksamhet, har förvaltningen beslutat att 
föreslå uppstart av en kommunövergripande resursklass till höstterminen 2023 för elever från 
förskoleklass till och med årskurs 6. Behovet finns även för årskurs 7 till 9, men liknande upplägg 
skulle där kunna erbjudas inom ramen för särskild undervisningsgrupp. Bedömningen är att detta 
skulle gynna de elever som är i behov av särskilt- och extraordinärt stöd. I dagsläget är en sam-

Justcrandcs signatur Utdragsbcstyrka ndc 
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2021-263 

ordning av resurser svår då resurser behöver anordnas på respektive skola. En samordning 
skulle även innebära att det skulle finnas större möjlighet att tillsätta specialkompetens så som 
till exempel speciallärare, vilket skulle innebära en kvalitetssäkring av verksamheten. Vidare lutar 
sig förvaltningen mot de framgångsfaktorer som beskrivs av redan befintliga resursskolor och re
sursklasser där elever genom anpassade lärmiljöer med specialkompetens hamnar i ett lärande 
med högre måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2022-09-16. 
Utredning kring organisation av resursverksamhet. 

Skickas till 
Barn och utbildning 
Budgetberedningen 

Justerandes slgnatur Utdragsbestyrkande 
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Systematiskt kvalitetsarbete för Barn och utbildning läsåret 
2021/2022 

Kommunstyrelsens beslut 
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2022-195 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet för 
barn och utbildning för läsåret 2021 /2022. 

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

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

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2022-09-16. 
Systematiskt kvalitetsarbete för barn och utbildning läsåret 2021 /2022. 

Skickas till 
Barn och utbildning 

Ju stcrandes signatur Utdragsbestyrkandc 
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2019-100 

Förlängning av Gemensam finansiering av nationell kunskapsstyr
ning i socialtjänsten för fyra år (2020-2023) t o m 2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget om förlängning av en gemensam finansiering av nat
ionell kunskapsstyrning i socialtjänsten för fyra år (2020-2023) t o m 2024. 

Sammanfattning 
Det råder en bred enighet om vikten en kunskapsbaserad socialtjänst. För att nå detta behövs en 
kontinuerlig utveckling. Kommunerna, SKL och staten har därför under lång tid samverkat för 
kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslu
tade vid sitt sammanträde den 14 december 2018 att rekommendera kommunerna att gemen
samt, till SKL, finans iera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 
uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en kost
nad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansie
ringen gäller för fyra år (2020-2023). 

SKR:s styrelse har vid sammanträde den I O juni 2022, beslutat att förlänga rekommendationen 
till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt 
arbetssätt och för att konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för 
detta. 

Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 2024 blir densamma 
som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill säga 1,95 kr per invånare i kom
munen, per år. Kostnaden för respektive kommun påverkas inte av antalet deltagande kommu
ner. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2022-09-14. 
Sveriges kommuner och regioners meddelande 2018-12-14 med bilaga. 
Sveriges kommuner och regioners skrivelse 2022-08-30. 

Skickas till 
Vård och omsorg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 115 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-10-05 

Uppdrag Hemvården: Personalkontinuitet och produktivitet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

ge förvaltning i uppdrag att ta fram och realisera en plan för att nå ett mål om: 
- En personalkontinuitet på 17 
- En produktivitet om 55 %, samt 

17 (22) 

2022-209 

förvaltningen löpande ska redovisa till kommunstyrelsen hur arbetet fortlöper och senast i 
januari redovisa en lägesbild med uppnådda resultat alternativt en åtgärdsplan för hur målen 
ska kunna uppnås. 

Sammanfattning 
Hemvården har i senaste brukarundersökningarna visat på nöjda brukare som känner sig trygga 
hemma med stöd av hemvården, får den hjälp de behöver och ett gott bemötande. Verksam
heten som helhet har dock utmaningar avseende resursanvändning och organiseringen. 

I Hemvårdens verksamhetsuppföljning för 2021-2022 visar verksamheten en trend av nedåtgå
ende produktivitet. Verksamheten brottas dessutom sedan längre med en jämförelsevis hög per
sonalkontinuitet. 

Mot bakgrund av detta finns ett behov att se över hur resurserna används på bästa sätt. Att till
sammans med personalen ta fram arbetssätt och metoder där Hemvårdens resurser används för 
att skapa bästa möjliga nytta. 

Kommunstyrelsen ger med bakgrund av detta förvaltningen i uppdrag att ta fram och realisera 
en plan för att nå ett mål med en personalkontinuitet på 17 samt en produktivitet inom Hemvår
den om 55 %. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsutvecklarens skrivelse 2022-08-18. 

Skickas till 
Vård och omsorg 

Justcrandes signa.tur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-10-05 
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Delårsbokslut 2022-08-31 för Hjo kommun och dess bolag/ Bud
getuppföljning nr 3 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

fastställa delårsbokslut 2022-08-31 för Hjo kommun och dess bolag. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att: 

uppdra åt förvaltningen att inom samtliga politikområden, fortsätta att agera med återhåll
samhet i allmänhet, samt söka effektiva arbetssätt och åtgärder som främjar budgetföljsam
het på lång sikt, detta för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för 2023. 

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

Sammanfattning 
Förvaltningen har i samband med delårsrapporten för januari - augusti 2023 redovisat budget
uppföljning nr 3, vilken baseras på utfallet under årets första åtta månader. Uppföljningen myn
nade ut i en prognos för helåret 2022 som utvisar ett prognostiserat överskott med 17,0 mnkr, 
vilket kan jämföras med ett budgeterat överskott om I 1,0 mnkr. Överskottet kan i sin helhet 
hänföras till att skatteintäkterna bedöms överstiga budget medan verksamheterna redovisar ett 
samlat underskott om ca 5,7 mnkr. 

Underskottet i verksamheterna handlar till största delen om särskilda och extraordinära insatser 
till och placeringar av enskilda individer inom såväl Barn och utbildning som Arbete och social
tjänst, vilka kommunen har svårt att påverka på kort sikt. Av denna anledning ges inte förvalt
ningen några uppdrag om att upprätta åtgärdsplaner utan i stället fortsätta att verka för långsiktig 
budgetföljsamhet genom att organisera sig på ett optimalt sätt för nuvarande och förväntad ut
veckling 

Samtidigt råder stor osäkerhet beträffande den allmänna kostnadsutvecklingen inför 2023 . I syn
nerhet elpriserna är högst osäkra och kan därför komma att påverka kostnaderna väsentligt. Av 
denna anledning är energibesparande åtgärder prioriterade, såväl investeringar inom ramen för 
budget, som mindre driftåtgärder. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2022-10-03 
Delårsrapport för perioden 2022-01 -0 I - 2022-08-31. 
Budgetuppföljning nr 3 - 2022 i sammandrag. 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § I I 6 

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

Justcrandes signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-10-05 

Utdrags bestyrkande 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 117 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-10-05 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2022-09-07. 

- Skaraborgs kommunalförbund: Direktionens protokoll 2022-09-02. 

- AB Hjo Småindustr i.er: Styrelseprotokoll 2022-09-21 . 

- Motion om införande av flexibel barnomsorg (2022-190). 
Överlämnas till kommunstyre/sen (barn- och ungdomsutskottets ordförande) for handläggning 

- Kollektivtrafiknämnden: Protokoll 2022-09-19. 

- Samordningsförbundet Skaraborg: Protokoll 2022-09-20. 

- Avfall & Återvinning Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-09-26. 

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-09-29. 

Jus tera ndcs signatur Utdragsbcstyrkandc 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 118 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-10-05 
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2022-32 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 
2022-01-10, Beslut om att person som ej uppfyller legitimat- Rektor 
2022-08-30, ions/behörighetskrav får bedriva undervisning i mer 
2022-09-15 än 6 mån UDD till I år 
2022-04-09 Beslut om eleven huvudsakligen ska läsa ämnen el- Rektor 

ler ämnesområden 
2022-05-27 - Tillfällig markupplåtelse för marknad etc Chef gata/park 
2022-09-13 
2022-08-05 - Ändringar i tillstånd (t ex serveringstid, utökad ser- Handläggare 
2022-08-30 veringsyta, alkoholdryck) 
2022-08-25- Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 
2022-09-08 
2022-08-25 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2022-09-26 
2022-08-30 Skolgång i annan kommun Skolchef 
2022-09-02, Beslut om tilläggsbeloppsersättning för assistent- Rektor 
2022-09-08 hjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordi-

nära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till 
barn och elever med stora inlärningssvårigheter 

2022-09-13 255 beslut augusti 2022 Arbete och socialtjänst 
2022-09-16 132 beslut juli 2022 Resurs/bistånd 
2022-09-16 I 394 beslut augusti 2022 Resurs/bistånd 
2022-10-03 128 beslut september 2022 Resurs/bistånd 

Utd ragsbcstyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 119 

Sekretessärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-10-05 

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

Ju sterandes signatur Utdragsbestyrk> nde 
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