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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter 

Michael Kihlström (Kd), ordförande 
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Knut lndebetou (M) 
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Ewa F Thorstenson (M) 

Lars Glad (M) 
Björn Fredeby (M) 
Richard Bengtsson (M) 
Kerstin Strandbergh Hermansson (M) 
Anders Beckman (M) 

Tjänstgörande ersättare 
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Malin Carlbom (M) Elisabeth Samuelsson (M) 
Siba Nasser (M) 
Britt-Marie Sjöberg (C) 
Linnea Hultmark (C) 
Berit Henriksson (C) 

Petter Jönsson (L) 
Björn Bröne (L) 
Eva-Lott Gram (Kd) 
Pierre Robert Ryden (S) 
Bodil Hedin (S) 

Jörgen Fransson (S) 
Merja Wester (S) 
Kjell-Arne Green (S) 

Anders Karlsson (S) 

Lars-Göran Svensson (S) 
Birgitta Vester (S) 
Vakant (V) 
Vakant (V) 
Hasse Nörgård (Sd) 
Egon Kornell (Sd) 

Vakant (Sd) 

Vakant (Sd) 
Vakant (Sd) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Juster.indes signatur (U/ Utdragsbescyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 (24) 

Berit Henriksson (C) och Merja Wester (S) utses att tillsammans med ordföranden justera pro
tokollet. 

Till ersättare utses Petter Jönsson (L) och Kjell-Arne Green (S). 

Justeringstid: Måndag 13 december 2021, kl 15.00. 

I [··7 b 
Ju stcrandes signatur l/G( Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 90 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 

Justerondes signatur ~l<.__ Utdrags bestyrkande 

4 (24) 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 91 

Information 

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL 

2021-12-09 

Kommunens krisledningsarbete m m 

Säkerhetsstrateg Julian Rittermann 

, I l~n1lf' Justerandes signatur IJ.. (._ Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

6 (24) 

2021-229 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksam
het enligt livsmedels lagen att gälla fr o m 2022-01-0 I och ersätter tidigare taxa som upphör att 
gälla 2021-12-3 I . 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny taxa för offentlig kontroll och 
annan offentl ig verksamhet enligt livsmedels lagen att gälla fr o m 2022-01-0 I och ersätter tidi
gare taxa som upphör att gälla 2021-12-3 I. 

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. 

Skickas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Justerandes signatur (i);( Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Delårsrapport 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

7 (24) 

2021-234 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2021 för Miljösamverkan Östra Skara
borg. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
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. 

Skickas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

I • 

Justerandes signar; , VM Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 94 

Partistöd 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
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 (24) 

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 krol),or per mandat i fullmäktige. 

0--1// 
~~~J Jj~/;/ 
, I rih;J 

Justerandcs signatur \.ÅfA__ Utdrags bestyrkande 



Kommunfullmäktige 

forts Kf § 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

9 (24) 

2014-68 

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. 

Fastställda mandat och ledamöter i kommunfullmäktige per 3 I december 2021 medför att parti
erna har rätt till följande partistöd för år 2022: 

Parti 

Moderaterna 
Socialdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Vänsterpartiet 

Summa: 

Mandat 

Beloppen anges i kronor. 

Beslutsunderlag 

Kanslichefens skrivelse 2021-10-21 . 

Skickas till 

Partigrupperna 
Ekonomienheten 

Juscerandes signatur Lf A, t 

Grund stöd 

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 50 236 
10 806 23 658 34 464 
10 806 15 772 26 578 
10 806 15 772 26 578 

64 836 244 466 309 302 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 95 

Krisstöd, policy 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- anta förvaltningens förslag till policy för Krisstöd, samt 

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

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
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 O (24) 

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 uppgifter 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. 

Justcrandes signatur Ucdragsbescyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

Kommunfullmäktige 

forts Kf § 95 

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

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 
Säkerhetsstrateg 
Kansliet 

.· / 
--'/ I / .. 1 

/) I 1 · 

~~J J)_TJ 
Justerandcs signatur Utdragsbestyrkande 
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2021-231 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

Reglemente för krisledningsnämnden, revidering 

Kommunfullmäktigess beslut 

12 (24) 

2021-232 

Kommunfullmäktige beslutar att anta en reviderad version av Reglemente för krisledningsnämn
den . 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
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 enligt lag och överenskommelse samt upp
datera reglementet. 

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

Skickas till 
Kommunstyrelsens presidium 
Barn- och ungdomsutskottets ordförande 
Omvårdnadsutskottets ordförande 
Tekniska utskottets ordförande 
Byggnadsnämndens ordförande 
Säkerhetsstrateg 
Kansliet 

Justerandcs signatur • VJ / 

"· 
Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

Ledningsplan vid extraordinära händelser, revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

13 (24) 

2021 -233 

Kommunfullmäktige beslutar att anta en reviderad version av Ledningsplan vid extraordinära 
händelser. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
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 till 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 
Säkerhetsstrategens skrivelse 2021-10-25. 
Förslag till revidering av Ledningsplan vid extraordinära händelser. 

Skickas till 
Säkerhetsstrateg 

1,~'fl. .1 ---~l1sliet 
'\\\vJ -/:Jl' 

Ucdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 98 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

14 (24) 

2020-169 
2021-249 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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. 

I f , ' ) /) I 
Justerandcs signatur ~ Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 98 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2021-1 1-10. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

Förslag till revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. 
Skolverkets skrivelse 2021-1 1-30. 

Skickas till 
Barnomsorgs handläggare 
Kansliet 

Justerandes , ;gnotur ~l ' Utdragsbestyrkande 
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2020-169 
2021-249 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 99 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

16 (24) 

2021-127 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Yrkande 
Ewa F Thorstenson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

forts Kf § 99 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

17 (24) 

2021-127 

Behovet av lift varierar över tid . För närvarande har alla avdelningar egen golvlift som förvaras 
centralt och klarar upp till I 50 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. 

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 omvårdnads utskottets ordförande. 

Skickas till 
Bodil Hedin 
Omvårdnadsutskottets ordförande 

Utdragsbescyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-09 

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 

Kommunfullmäktiges beslut 

18 (24) 

2021-256 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
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 2021-1 1-15. 
Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Byggnadsnämnden 
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Entledigande från kommunala uppdrag - Bodil Hedin (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

entlediga Bodil Hedin (S) från uppdragen som: 
- ledamot i kommunfullmäktige 
- ledamot i kommunstyrelsen 
- ledamot i allmänna utskottet 
- ersättare i omvårdnadsutskottet 
- ersättare i kommunfullmäktiges arvodesberedning 
- ersättare för överförmyndaren 
- ersättare i konst- och kulturrådet 
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- ersättare i direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
- ersättare i direktionen för Miljösamverkan Östra Skaraborg 
- ersättare i förbundsfullmäktige i Skaraborgs kommunalförbund 
- ersättare i kollektivtrafiknämnden Hjo, Tibro och Karlsborg 
- styrelseledamot i Hjo Stadshus AB 
- styrelseersättare i Hjo Energi AB 
- styrelseersättare i Hjo Energi Elhandel AB, 

uppdra åt kanslienheten att hemställa hos länsstyrelsen att genomför ny rösträkning och 
utse ny ledamot i kommunfullmäktige, 

återbesättande av ledigblivna bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-03, 
samt 

uppdra åt kommunstyrelsen att utse: 
- ledamot i allmänna utskottet 
- ersättare i omvårdnadsutskottet 
- ersättare i konst- och kulturrådet. 

Sammanfattning 
Bodil Hedin (S) har begärt att få bli entledigad från sina kommunala uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-1 1-23 från Bodil Hedin (S). 
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Skickas till 
Bodil Hedin 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Personalenheten 
IT-enheten 
Kommunstyrelsen 
Allmänna utskottet 
Omvårdnads utskottet 
Kommunfullmäktiges arvodesberedning 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren i Samverkan 
Skaraborgs tingsrätt 
Konst- och kulturrådet 
Räddningstjänten Östra Skaraborg 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 
Skaraborgs kommunalförbund 
Kollektivtrafiknämnden 
Hjo Stadshus AB 
Hjo Energi AB 
Hjo Energi Elhandel AB 
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Entledigande och återbesättande av ledigblivet uppdrag - Bert
Ove Andersson (Sd) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- entlediga Bert-Ove Andersson (Sd) från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden, samt 

- till ny ledamot i byggnadsnämnden utse Kenny Åkerberg (Sd) . 

Sammanfattning 
Bert-Ove Andersson (Sd) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i byggnads
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-1 1-23 från Bert-Ove Andersson (Sd). 

Skickas till 
Bert-Ove Andersson 
Kenny Åkerberg 
Byggnadsnämnden 
Personalenheten 
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Entledigande och återbesättande av ledigblivet uppdrag - Kenny 
Åkerberg (Sd) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- entlediga Kenny Åkerberg (Sd) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, samt 

- till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Christian Johansson (Sd). 

Sammanfattning 
Kenny Åkerberg (Sd) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som ersättare i kommunsty
relsen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-1 1-23 från Kenny Åkerberg (Sd) . 

Skickas till 
Kenny Åkerberg 
Christian Johansson 
Kommunstyrelsen 
Personalenheten 
IT-enheten 

Utdrags bestyrkande 
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Entledigande och återbesättande av ledigblivna uppdrag - Eddie 
Wallin (Sd) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- entlediga Eddie Wallin (Sd) från uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i 
barn- och ungdomsutskottet, 

- till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Sten Björkdahl (Sd), samt 

- uppdra åt kommunstyrelsen att utse ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet. 

Sammanfattning 

Eddie Wallin (Sd) har begärt att få bli entledigad från uppdragen som ersättare i kommunstyrel
sen och ledamot i barn- och ungdomsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Kanslichefens skrivelse 2021-1 1-29. 

Skickas till 

Eddie Wallin 
Sten Björkdahl 
Kommunstyrelsen 
Personalenheten 
IT-enheten 
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- Länsstyrelsen Västra Götaland: Beslut 2021-1 1-25 där man meddelar att någon ny ledamot 
inte kunde utses efter Elena Bjärkvall (Sd) (2021-246). 

- Länsstyrelsen Västra Götaland: Beslut 2021-12-0 I om valdistriktsindelning för Hjo kommun 
(2021-259). 
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