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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

Kommunstyrelsen 

Ö vriga deltagande 

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

Marita Holst Fogelström (Kd), inbjuden, insynsplats utskott 
Anna Johansson, måltidschef, § 137 
Julian Rittermann, säkerhetsstrateg, § 137 

Klas Kronqvist, projektingenjör, § 137 
Regina Carlen, White Arkitekter AB,§ 137 
Niklas Singstedt, White Arkitekter AB, § 137 

Christer Svensson, kultur-, turism- och fritidschef, § 137 
Maria Berg, verksamhetsutvecklare, § 137 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 137 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 
Thomas Lindberg, kanslichef 

Ucdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 135 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (34) 

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

Utd ragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 136 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av: 

Föredragning: 
Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
Föredragande: Ekonomichef Lennart Andersson 

Ärende: 
Uppläsande av Stiftelsen Flickskolefonden, organisationsnummer 867200-8631 

Utdragsbcstyrkand c 

4 (34) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 137 

Fö red ragn i ngar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

I. Måltidspolicy med tillhörande riktlinjer för Hjo kommun 
Må/tidschef Anna Johansson 

2. Information: Återkoppling av årets arbete med krisberedskap, civilt försvar m m 

5 (34) 

Strategi för krisberedskap och civilt försvar samt Ledningsplan vid extraordinära händelser 
Riktlinjer för försörjningsberedskap 
Säkerhetsstrateg Julian Rittermann 

3. Information: Avrapportering Guldkroksområdet 
Projektingenjör Klas Kronqvist samt Regina Carlen och Niklas Singstedt, White Arkitekter AB 

4. Redovisning av uppdrag: Utveckling av Hjo kommuns förebyggande ungdomsverksamhet 
Kommundirektör Eva Ulfenborg 

5. Byggnadsnämndens reglemente 
Verksamhetsutvecklare Maria Berg 

6. Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resursutjämningsreserv 
Ekonomichef Lennart Andersson 

Utdragsbcstyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

6 (34) 

Ks § 138 2022-243 

Frister för räddningstjänstens myndighetsutövning inom Rädd
ningstjänsten Skaraborg fr o m 2023-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta frister för räddningstjänstens 
myndighetsutövning att gälla fr o m 2023-01-0 I inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

Sammanfattning 
När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste frister för räddningstjänstens myndig
hetsutövning antas av de nya medlemskommunerna. Det finns även ett behov av att ändra fris
terna på grund av förändringar i styrande lagstiftning. 

Räddningstjänstens Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg har tillsammans 
drivit ett implementeringsarbete för att anpassa de båda organisationernas tillsynsverksamhet. 
Arbetet har gett upphov till nya frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor som behöver 
antas av respektive kommunfullmäktige för att vara gällande från I januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § I 05/22. 
Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

Utd ragsbestyrkande 
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Ks § 139 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

7 (34) 

2022-244 

Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skara
borg fr o m 2023-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av timavgiften för 
myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg, samt 

fastställa befintlig timtaxa för år 2022, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av ti
mavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 

Sammanfattning 
När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste förbundets taxor, taxekonstruktion 
samt modeller för uppräkning av taxor gällande myndighetsutövning antas av de nya medlems
kommunerna. Det finns också ett behov att förändra taxekonstruktionen för räddningstjänstens 
myndighetsutövning gällande grundavgiften för de olika delarna i myndighetsutövningen för att få 
bättre kostnadstäckning för de moment som är avgiftsfinansierade. 

Ett förbund får inte fatta beslut om avgifter för myndighetsutövning vilket innebär att avgifterna 
fastställs av Direktionen och skickas sedan för antagande till respektive medlemskommun. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § I 06/22. 
Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

Ucdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsrapport 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

8 (34) 

2022-233 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2022 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2022. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

,,,.. 
1gnatur Utdragsbcstyrkand e 
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Kommunstyrelsen 
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0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

Avfall & Atervinning Skaraborg: Delårsrapport 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

9 (34) 

2022-232 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2022 för Av
fall & Återvinning Skaraborg. 

Sammanfattning 
Avfall & Återvinning Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2022. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 för Avfall & Återvinning Skaraborg. 

Utdragsbestyrkandc 

(J __ 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Delårsrapport 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

I O (34) 

2022-247 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2022 för Mil
jösamverkan Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2022. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 för Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 143 

Partistöd 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

partistöd för år 2023 ska utgå för respektive parti med: 

Moderaterna: I 15 925 kronor 
Socialdemokraterna: 75 590 kronor 
Sverigedemokraterna: 5 I 389 kronor 
Centerpartiet: 27 188 kronor 
Kristdemokraterna: 27 188 kronor 
Vänsterpartiet: 27 188 
Liberalerna: 19 121 kronor 

11 (34) 

2022-240 

för visst parti utbetalt partistöd för år 2023 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 beslut om regler om utbetalning av partistöd 
till partier representerade i Hjo kommunfullmäktige. Partistödet är uppdelat i ett grundstöd och 
ett mandatstöd. 

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. Då Vänsterpartiets samtliga platser i kommunfullmäktige stod tomma erhöll partiet 
inget partistöd varför partiet ej heller ska lämna in någon redovisning för år 2021. 

Övriga berättigade partier har inkommit med redovisningen i rätt tid (det vill säga senast 30 juni 
2022) avseende utbetalt partistöd för år 2021. 

Partistödet bör räknas upp varje år i enlighet med riksdagsmannaarvodet. Detta uppgår dags 
dato till 71 500 kr vilket medför att en uppräkning sker med cirka 2,3 procent jämfört med före
gående år. 

Det uppräknade grundstödet uppgår därför för år 2023 till 11 054 kronor till varje parti medan 
mandatstödet utgörs av 8 067 kronor per mandat i fullmäktige. 

Utd ragsbcstyrkand e 
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12 (34) 

2022-240 

Fastställda mandat och ledamöter i kommunfullmäktige per 31 december 2022 medför att parti
erna har rätt till följande partistöd för år 2023: 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt stöd 

Moderaterna 13 11 054 104 871 115 925 
Socialdemokraterna 8 11 054 64 536 75 590 
Sverigedemokraterna 5 11 054 40 335 51 389 
Centerpartiet 2 11 054 16 134 27 188 
Kristdemokraterna 2 11 054 16 134 27 188 
Vänsterpartiet 2 11 054 16 134 27 188 
Liberalerna I 11 054 8 067 19 121 

Summa 33 77 378 266 211 343 589 

Beloppen anges i kronor. 

Beslutsunderlag 

Kanslichefens skrivelse 2022-10-24. 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

13 (34) 

2021-141 

Tilläggsanslag i investeringsbudget för åtgärder på Guldkrokssko
lans skolgård 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsbudgetera 1,0 mnkr i det på
gående investeringsprojektet för åtgärder på Guldkroksskolans skolgård. 

Sammanfattning 
I investeringsbudgeten för 2022 finns 7 mnkr avsatta för renovering av Guldkroksskolans skol
gård. Projektet inleddes under våren 2022 och kommer att slutföras under senhösten 2022. 
Budgeten är baserad på en kalkyl som togs fram i samband med projekteringen under hösten 
2021. 

Det rådande ekonomiska läget i Sverige och omvärlden har inneburit kostnadsökningar i pro
jektet. Förvaltningen har reviderat utförandet när det gäller såväl material som lekutrustning för 
att möta detta men den senaste kalkylen från september månad pekar mot en slutlig kostnad om 
8 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2022-10-26. 

Utdragsbcstyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

14 (34) 

2022-310 
2021-233 

Strategi för krisberedskap och civilt försvar samt Ledningsplan vid 
extraordinära händelser 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta Hjo kommuns strategi för krisberedskap och civilt försvar, samt 

upphäva Ledningsplan vid extraordinära händelser (Dnr 2021-233). 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att: 

såsom riktlinje anta reviderad Ledningsplan vid extraordinära händelser, samt 

beslutet om antagande gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar be
slut enligt ovan. 

Sammanfattning 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska kommu
nen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. I Hjos version presenteras 
också strategin för det lokala arbetet med civilt försvar. 

Kommunen har tidigare inte uppfyllt detta krav. 

Ledningsplanen vid extraordinära händelser beskriver hur kommunen ska styras vid fredstida kri
ser eller extraordinära händelser. Ledningsplanen ligger därför på samma nivå som krigsorgani
sationen och bör finnas på kommunstyrelsenivå. 

Strategin presenterar inriktning och mål för krisberedskapen och civilt försvar i Hjo. Utöver 
konkreta mål presenteras också en generell ambition och vilken planering som ska genomföras 
under mandatperioden 2023 - 2026. I Slutet av mandatperioden ska arbetet summeras och nya 
mål för nästkommande period formuleras i en reviderar version av strategin. 

Strategin är framtagen enligt de föreskrifter som MSB fastställt. 

Beslutsunderlag 
Säkerhetsstrategens skrivelse 2022-1 1-30. 
Förslag till strategi för krisberedskap och civilt försvar. 
Förslag till Revidering av Ledningsplan vid extraordinära händelser. 

Justcrandcs signatur Utdragsbcstyrkandc 
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Skickas till 
Säkerhetsstrateg 
Kansliet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

Utd rogsbestyrkande 

15 (34) 

2022-310 
2021-233 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

Riktlinjer för försörjningsberedskap 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för försörjningsberedskap. 

Sammanfattning 

16 (34) 

2022-311 

Enligt Hjo kommuns strategi för krisberedskap och civilt försvar och den regionala planeringsin
riktningen för civilt försvar och höjd beredskap för Västra Götalands län ska kommunen sträva 
efter att vara självförsörjande i hela sin verksamhet i 14 dygn och kunna hantera bortfall av leve
ranser under 90 dygn. 

För att sträva efter det regionala målet och uppfylla strategins mål för mandatperioden behöver 
kommunen tydliga riktlinjer för hur försörjningsberedskapen ska utformas här och nu. 

Riktlinjerna gäller tills vidare och revideras då de strategiska målen för krisberedskap och civilt 
försvar reviderats. 

Riktlinjerna fastställer i vilken omfattning kommunen ska kunna vara självförsörjande med elekt
ricitet, dricksvatten, drivmedel och livsmedel. Riktlinjerna förtydligar inom vilken tidsaspekt re
spektive beredskapsplan ska kunna aktiveras och hur lång uthållighet beredskapen ska ha. 

Utöver tider beskriver riktlinjerna hur arbetet ska ledas, följas upp och återrapporteras kom
munstyrelsen samt vilket stöd kommunen ska vara beredd att ge till Försvarsmakten vid höjd be
redskap. 

Riktlinjerna ska vara styrning till förvaltningens åtgärdsplan för att uppnå fullmäktiges mål för 
mandatperioden inom krisberedskap. 

Beslutsunderlag 
Säkerhetsstrategens skrivelse 2022-1 1-30. 
Förslag till riktlinjer för försörjningsberedskap. 

Skickas till 
Säkerhetsstrateg 
Kansliet 

U tdragsbcstyrkand c 
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2022-12-07 

17 (34) 

2022-312 
2022-313 

Riktlinjer för representation samt Riktlinjer för uppvaktning och 
gåvor från kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

anta förvaltningens förslag till Riktlinjer för representation att gälla fr o m 2023-01-0 I, 

anta förvaltningens förslag till Riktlinjer för uppvaktning och gåvor från kommunen att gälla 
fr o m 2023-01-0 I, samt 

upphäva kommunstyrelsens beslut 20 I 1-04-13, § 70 Riktlinjer för representation, uppvakt
ning och minnesgåvor, samt regler för flaggning. 

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

Sammanfattning 
Representation ingår som ett naturligt led i kommunens kontakter med omvärlden. Det innefat
tar all form av värdskap som utövas genom kommunens företrädare, förtroendevalda eller an
ställda. Representation kan även innefatta vissa förmåner, gåvor och uppvaktning som är riktade 
till de anställda på kommunen. Kommunal verksamhet är i huvudsak finansierad med skatteme
del, vilket medför särskilda krav på restriktivitet med representationskostnader som alltid ska 
kännetecknas av måttfullhet och gott omdöme. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra när re
presentation är lämpligt och representationens omfattning. 

Beslutsunderlag 
Personalchefens skrivelse 2022-1 1-09. 
Förslag till riktlinjer för representation. 
Förslag till riktlinjer för uppvaktning och gåvor från kommunen. 

Skickas till 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kommunstyrelsens ordförande 
Byggnadsnämndens ordförande 
Kommundirektör 
Personalchef 
Kansliet 

Justcrandc s gnatur Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

18 (34) 

2022-250 

Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsre
serv 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Riktlinje för god eko
nomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. 

Sammanfattning 
En resultatutjämningsreserv innebär att resurser under givna förutsättn ingar kan sparas under 
högkonjunktur för användas under lågkonjunktur. Förutsättningen är att kommunen tydl igt defi
nierat och levt upp till god ekonomisk hushållning samt beslutat om ett regelverk för hur resur
ser tillförs och ianspråktas ur resultatutjämningsreserven. En resultatutjämningsreserv ger kom
munen utökad möjlighet att bedriva ekonomi- och verksamhetsstyrning vid behov. Hjo kommun 
bör därför inrätta en resultatutjämningsreserv. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 2022-1 1-08. 
Förslag till riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. 

Utdragsbes:cyrkande 

()-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta förvaltningens förslag till reglemente för kommunstyrelsen, samt 

19 (34) 

2022-259 

upphäva tidigare reglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2007-12-17, senast uppdaterat 
2020-09-24. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på förändrad utskottsstruktur där verksamheterna 
Vård och omsorg samt Arbete och socialtjänst bereds av det sociala utskottet. I och med det 
upphör omvårdnadsutskottet och barn- och ungdomsutskottet byter namn till barn- och utbild
ningsutskottet. Detta medför att i individutskottet kommer inte ledamöter från det nya barn
och utbildningsutskottet att ingå. Vidare har vissa redaktionella ändringar gjorts. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-1 1-15. 
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen . 

Utdr.agsbcstyrkandc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

godkänna förvaltningens förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen, samt 

20 (34) 

2022-258 

upphäva tidigare delegationsordning, fastställd av kommunstyrelsen 2009-03-1 I, senast upp
daterad 2022-10-05. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat ett nytt förslag till kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet 
med beslutet om ny utskottsstruktur vilket träder i kraft I januari 2023. Genom denna föränd
ring ersätts omvårdnadsutskottet av sociala utskottet och barn- och ungdomsutskottet byter 
namn till barn- och utbildningsutskottet. Det är sociala utskottet kommer att hantera tillstånd, 
tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd, dessa beslut har innan förändringen fattats av 
barn-och ungdomsutskottet. Till området har den nya lagen, Lag om tobaksfria nikotinprodukter 
(2022: 1257) tillkommit. 

Vidare har förvaltningen gjort en översyn av delegationsordningen inom området samhällsbygg
nad som innebär att delegationen förtydligats när det gäller samhällsbyggnadschefens och mark
förvaltarens rätt att företräda Hjo kommun i fastighetsärenden. 

Under avsnittet Arbete och socialtjänst har ett tillägg gjorts i form av beslut om ersättning till 
särskilt förordnad vårdnadshavare (arvode och omkostnadsersättning) här omfattades tidigare 
endast ersättning för familjehem. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-1 1-15. 
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Skickas till 
Kommunledningsgruppen 
Kansliet 

Utdragsbcstyrkandc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 - slutredovisning 

Kommunstyrelsens beslut 

21 (34) 

2022-12 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av genomförda internkon
troller enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört momenten i kommunstyrelsens internkontrollplan 
för 2022. 

Det övergripande syftet med intern kontroll är att säkerställa att målen uppfylls, att förvaltningen 
är effektiv, att redovisningen är tillförlitlig och att kommunens tillgångar skyddas mot förlust 
samt att bidra till att beslut vilar på korrekt underlag. Internkontrollen kan bidra till att allvarliga 
fel upptäcks på ett tidigt stadium och kan elimineras. 

Varje enskild internkontroll som utförts under året finns redovisad i sin helhet i separata rappor
ter. Förvaltningen har även gjort en sammanställning av rapporterna och de brister som förvalt
ningen påträffat i sina kontroller som föranleder någon typ av åtgärd. 

Inte vid någon internkontroll har det uppdagats att brukarna, kommuninvånarna, personalen el
ler kommunens ekonomi idag är utsatta för någon allvarlig risk som omedelbart måste åtgärdas. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2022-11-09. 
Slutredovisning av internkontroll 2022 samt internkontrollrapporter 1-18. 
lnternkontrollplan för 2022. 

Skickas till 
Revisorerna 

Utdn.gsbestyrkande 
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22 (34) 

2019-132 

Tillägg i taxan "Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel" 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta tillägg i nu gällande taxa för serveringstillstånd, folköl, tobak, receptfria läkemedel, e
cigaretter och påfyllningsbehållare, så att den omfattar uttag av avgift gällande lag om ta
baksfria nikotinprodukter (2022: 1257), samt 

taxan ska träda i kraft 2023-01-0 I. 

Sammanfattning 
Den I augusti 2022 trädde en ny lag i kraft, lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär 
att försäljning av dessa produkter är anmälningspliktigt till den kommun där verksamheten har 
ett fysiskt försäljningsställe, om det saknas ska anmälan göras till den kommunen där verksam
heten har sitt säte. Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade 
med bruk av tobaksfria nikotinprodukter och innehåller bestämmelser om produktanmälan, pro
duktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 

För att kunna ta ut avgift måste tillägg i taxan göras så den omfattar nya lagen. Tidsåtgång och 
handläggning av ärenden gällande folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter motsvarar tid och 
handläggning för ärenden som omfattas av lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

Tillståndsenheten i samverkan, TiS bedömer därför att avgiftsnivån ska vara densamma. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens skrivelse 2022-10-26. 
Förslag till reviderad taxa "Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läke
medel". 

Utdngsbcstyrkandc 
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23 (34) 

Ks § 153 2021-210 

Redovisning av uppdrag: Utveckling av Hjo kommuns förebyg
gande ungdomsverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

godkänna förvaltningens redovisning av uppdraget, samt 

uppdra åt förvaltningen att inrätta en styrgrupp för strategiskt förebyggande ungdomsarbete 
så som föreslaget i utredningen. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en plan för att utveckla Hjo 
kommuns förebyggande ungdomsverksamhet. Uppdraget delrapporterades till kommunstyrelsen 
i maj 2022. Delrapporten fokuserade på den öppna ungdomsverksamheten. Denna verksamhet 
var tidigare knuten till Fritidsgården Stationen som idag är den öppna verksamhet, Ung i Hjo. 

I samband med delrapporten gav kommunstyrelsen i uppdrag åt förvaltningen att redovisa en 
plan för att utveckla den öppna ungdomsverksamheten i samverkan med andra verksamheter i 
kommunen med redovisning till kommunstyrelsen hösten 2022. 

För att få en mer sammanhållen strategisk samverkan kring det förebyggande ungdomsarbete fö
reslår utredningen att: 

Förvaltningen inrättar en styrgrupp för strategiskt förebyggande ungdomsarbete vilken 
består av verksamhetschef kultur, turism- och fritid, verksamhetschef arbete och social
tjänst, skolchef samt folkhälsostrateg, där folkhälsostrateg är sammankallande. 

Styrgruppen har till uppgift att sammanhållet utvärdera strategiska behov samt skapa ar
betsgrupper utifrån identifierade behov. 

Styrgruppen skall sammanträda 4 ggr per år eller oftare vid behov med start under våren 
2023. 

Vidare föreslår utredningen att: 

Ungdomscoacher från Ung i Hjo deltar regelbundet vid ett eller fler möten med "Part
samverkan Barn och unga". 

Ungdomscoacher blir en del i Skolnärvaroteamet. 

Utdngsbcstyrkande 
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2021-210 

Förvaltningen som helhet fortsätter stärka barn och ungas möjlighet att göra sin röst 
hörd i ärenden som påverkar dem i hög grad. I dagsläget finns inget ungdomsråd eller 
motsvarande vi lket finns fört ex gruppen pensionärer genom Kommunala pensionärsrå
det. En strukturerad samverkan med elevråd, förvaltningen och politik är planerad med 
start vt -23 . 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2022-11-16. 
Uppdrag: Utveckling av Hjo kommuns förebyggande ungdomsverksamhet - i samverkan. 

Skickas till 
Kultur, turism- och fritidschef 
Socialtjänstchef 
Skolchef 
Folkhälsostrateg 

Utdragsbestyrkande 
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25 (34) 

2022-30 I 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av avgifter för förskola, fritids
hem och annan pedagogisk omsorg enligt förslag. 

Sammanfattning 
De nya avgiftsnivåerna för maxtaxan gäller för perioden I januari 2023 till den 31 december 
2023. lnkomsttaket höjs från 52 410 kr till 54 380 kr per månad. Ändringen innebär att kommu
nens avgiftsintäkter kommer att öka och därför minskas också stadsbidraget i motsvarande om
fattning. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2022-1 1-24. 
Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. 

Utdragsbcstyrkande 
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Måltidspolicy med tillhörande riktlinjer för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

26 (34) 

2022-249 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Måltidspolicy med till
hörande riktlinjer. 

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

Sammanfattning 
Den nu gällande Kostpolicyn för Hjo kommun antogs av fullmäktige 2015. Under policyn finns 
även ett separat styrdokument med riktlinjer för måltidsverksamheten i Hjo kommun. I budget 
2021-2023 för Hjo kommun gav fullmäktige förvaltningen i uppdrag att se över dessa dokument. 
Uppdraget löd: 

"Det pågår en omfattande insats med att arbeta in Agenda 2030 inom kommunens alla områden. Med 
detta fåljer bättre kunskap och insikt i hur vi bör fårhålla oss får att säkra en långsiktigt hållbar utveckl
ing av vår kommun. Här spelar självklart vår ambitionsnivå inom kostens verksamhet in. Därtill har 
andra fårutsättningar, önskemål, krav och stigande råvarupriser gjort att det finns ett behov av att se 
över den Kostpolicy samt tillhörande riktlinjer som antogs 2015. Tanken är att fortsatt erbjuda måltider 
av hög kvalitet men en genomlysning och en diskussion om ambitionsnivån är nödvändig infår kom
mande år." 

Förvaltningen har reviderat såväl policyn som riktlinjerna för måltidsverksamheten i Hjo kom
mun. Under arbetet har såväl barn - och utbildning som vård och omsorgsverksamheten varit 
delaktiga. Den nya måltidspolicyn innehåller även riktlinjer. Eftersom måltidsverksamheten sedan 
ett flertal år tillbaka haft ett stort fokus på att göra måltiderna mer hållbara innebär inte det nya 
förslaget några förändringar av arbetssätt. Policyn betonar måltiden som en helhetsupplevelse 
och tydliggör att alla som kommer i kontakt med måltider har ett ansvar för detta. Den har ett 
fortsatt fokus på hållbara måltider vilket innebär: 

Minskad köttkonsumtion och ökad andel vegetabilier 

Minskat matsvinn och mätningar av svinn 

Svenskt kött och fågel och MSC alt. ASC märkt fisk 

30 % av inköpen bör vara ekologiska 

Inköp av livsmedel följer prioriteringsordningen lokalt, svenskt, ekologiskt 

f\ 

Juster.ind /J ignatur Utdragsbestyrkande 
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2022-249 

Den enskilt största förändringen som föreslås är att den alternativrätt som serverats till både 
skola och äldreomsorg tas bort. Utöver det ordinarie lunchalternativet i skolan kommer det 
även fortsättningsvis att serveras ett vegetariskt alternativ. F 

Beslutsunderlag 

Måltidschefens skrivelse 2022-1 1-08. 
Förslag till Måltidspolicy med tillhörande riktlinjer. 

Utdragsbcstyrkande 
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28 (34) 

2022-241 

Avfall & Återvinning Skaraborg: Reviderad förbundsordning fr o m 
2023-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad förbundsordning 
att gälla fr o m 2023-01-0 I. 

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

Sammanfattning 
I och med förbundets utökning till tretton kommuner har förbundsordningen behov av juste
ringar för att säkerställa delaktigheten i samtliga medlemskommuner. 

Beslutsunderlag 
Avfall & Återvinning Skaraborg, direktionens § 54/22. 
Förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg. 

Utdragsbestyrkande 
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Byggnadsnämndens reglemente: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

29 (34) 

2022-265 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderat reglemente 
för byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Huvudregeln i plan och bygglagen (PBL) är att fullmäktige beslutar om antagande, ändring och 
upphävande av detaljplaner och områdesbestämmelser. Fullmäktige kan dock delegera detta till 
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. I Hjo kommun har byggnadsnämnden i viss utsträck
ning delegerad rätt att fatta beslut i denna grupp av ärenden. 

I detta förslag till revidering av reglementet har byggnadsnämndens delegation från fullmäktige att 
besluta i planärenden förtydligats. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens§ 67/22. 
Förslag till reglemente för byggnadsnämnden. 

Utd ragsbestyrkand c 
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30 (34) 

2022-264 

Detaljplan för fastigheten Norr 7:8, Förskolan Ute: Antagande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för fastigheten Norr 
7:8, Förskolan Ute. 

Sammanfattning 
Fastighetsägaren för Norr 7:8 har ansökt om planbesked och byggnadsnämnden gav 2021-06-22 
förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan på fastigheten. Syftet är att möjliggöra en per
manent plats för en befintlig förskola som idag bedriver sin verksamhet med ett tillfälligt bygglov. 
Detta har pågått sedan 2011 och när det aktuella tillfälliga bygglovet förfaller går det inte att för
länga det igen och således måste detaljplanen justeras för att den aktuella verksamheten ska 
kunna bedrivas. 

Utöver detta ges befintliga byggnader varsamhetsbestämmelser för att skydda deras kulturvär
den. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 73/22 med bilagor. 

Ucd ragsbcstyrkandc 
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Valnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 

31 (34) 

2022-263 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till val
nämndens reglemente. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på reglemente för valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-1 1-17. 
Förslag till reglemente för valnämnden. 

U cdragsbcstyrkande 
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2022-308 

Uppläsande av Stiftelsen Flickskolefonden, organisationsnummer 
867200-8631 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att betala av skulden i Stiftelsen Flickskolefonden som idag uppgår till 
14 343,62 kr. Därefter anses fonden upplöst då den saknar skulder och tillgångar. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Flickskolefonden är en stiftelse som används för bidrag till behövande flickor från Hjo 
kommun för gymnasiestudier. 

Stiftelsen får enligt dess stadgar förbruka såväl kapital som avkastning. Stiftelsen har en skuld som 
kommunstyrelsen måste täcka upp innan fonden kan anses vara upplöst. Då en fond saknar till
gångar och skulder anses den upplöst. 

Beslutsunderlag 
Ekonomens skrivelse 2022-12-07. 

Skickas till 
Kommunrevisorerna 
Länsstyrelsen 
Skatteverket 

Utdragsbcstyrka.ndc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-10-27. 

- Miljösamverkan Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-10-21. 

- Miljösamverkan Östra Skaraborg: Budget och strategisk plan för åren 2323 - 2025. 

33 (34) 

- Västra Götalandsregionen: Sammanträdestider för regionfullmäktige återstoden av 2022 och 
för helåret 2023. 

- Vattenmyndigheterna: Information till kommunerna kring åtgärdsprogram för vatten 2022 -
2027. 

- Byggnadsnämnden: Mål 2023. 

- Länsstyrelsen Västra Götaland: Förordnande av Thomas Lindberg som vigselförrättare 2023-
01-0 I - 2026-12-3 I (Dnr 2022-21 I). 

- Skaraborgs kommunalförbund: Direktionens protokoll 2022-1 1-1 I. 

- Kollektivtrafiknämnden: Protokoll 2022-1 1-21. 

- AB Hjo Småindustrier: Styrelseprotokoll 2022-1 1-23. 

- Avfall & Återvinning Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-1 1-21 . 

- Samrådsyttrande: Förslag till vindbruksplan för Tidaholms kommun (2022-300). 

- Hela Sverige ska leva!: Öppet brev till kommunstyrelsen. 

- Länsstyrelsen Västra Götaland: Förordnande av Eva Ulfenborg som vigselförrättare 2023-01-
0 I - 2026-12-31 (Dnr 2022-21 I). 

- Hjo Energi AB: Styrelseprotokoll 2022-1 1-24. 

- Hjo Energi Elhandel AB: Styrelseprotokoll 2022-1 1-24. 

Juscerandcs ignatu Utd ragsbestyrkande 
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2022-12-07 

34 (34) 

2022-32 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 
2022-05-0 I - Erbjudande av plats/utbildning i förskola, familje- Barnomsorgshandläggare 
2022-08-31 hem, fritidshem 
2022-09-0 I Serveringstillstånd till allmänheten Handlä~are 
2022-09-08 - Beslut i fråga om erinran Handläggare 
2022-10-18 
2022-09-09 Ändring i tillstånd (t ex serveringstid, utökad serve- Handläggare 

ringsyta, alkoholdryck) 
2022-09-24 Beslut om skolskjutsvid växelvis boende Trafikplanerare 
2022-10-04 - Beslut om att person som ej uppfyller legitimat- Rektor 
2022-11-08 ions/behörighetskrav får bedriva undervisning i mer 

än 6 mån upp till I år 
2022-10-07 Beslut om återkallelse av tillstånd på tillståndshava- Handläggare 

rens egen begäran eller upphörande av verksamhet 
2022-10-28 Föreningsbidrag enligt kommunstyrelsens "Riktlin- KTF-chef 

jer för föreningsbidrag" 
2022-10-28, Beslut om tilläggsbeloppsersättning för assistent- Elevhälsochef 
2022-11-02 hjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordi-

nära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till 
barn och elever med stora inlärningssvårigheter 
Ersättning för elever som ska ges modersmålsun-
dervisning eller deltar i lovskola 

2022-11-07 254 beslut oktober 2022 Arbete och socialtjänst 
2022-11-17 I 09 beslut oktober 2022 Resurs/bistånd 

U tdragsbestyrkande 


