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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande Linnea Hultmark (C), ej tjänstgörande ersättare 

Per-Erik Sondell (C), ej tjänstgörande ersättare 

Krister Stenestam (L), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 

Jörgen Fransson (S), ej tjänstgörande ersättare, §§ 3 p.7 - 17 

Christian Johansson (Sd), ej tjänstgörande ersättare 

Sten Björkdahl (Sd), ej tjänstgörande ersättare 

Julian Rittermann, säkerhetsstrateg, § 3 
Charlotte Paulsson, stadsarkitekt, § 3 
Lennart Andersson, ekonomichef, § 3 

Christer Svensson, kultur-, turism- och fritidschef, § 3 
Peter Jonsson, VNS-chef, § 3 
Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (20) 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Merja Wester (S) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 2 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föredragningspunkt: 

Information: Remissyttranden kring transportinfrastrukturen utgår, 

och att ny föredragningspunkt: 

Information: Preliminärt bokslut 2021- ekonomichef Lennart Andersson, tillkommer, 

samt att i övrigt fastställa dagordningen. 

Utdragsbcsryrkande 
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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

Kommunstyrelsen 

Ks § 3 

Föredragningar 

I. Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor: Antagande 
Information: Planering av arbetet med krisberedskap, civilt försvar m m 
Säkerhetsstrateg Julian Rittermann 

2. Plan- och bygglovtaxa: Revidering 
Stadsarkitekt Charlotte Paulsson 

3. Planuppdrag Tråkebo I :5 samt markanvisning och planuppdrag Söder 3:45 (Blåklinten) 
Stadsarkitekt Charlotte Paulsson 

4. Information: Bostadsmarknadsenkät 
Stadsarkitekt Charlotte Paulsson 

5. Information: Preliminärt bokslut 2021 
Ekonomichef Lennart Andersson 

6. Information: Demokratibokslut inkl Synpunkten 2021 
Kanslichef Thomas Lindberg 

7. Remissvar - Från kris till kraft. Återstart för kulturen 
Kultur-, turism- och fritidschef Christer Svensson 

8. Information: Informationssäkerhet 
VNS-chef Peter Jonsson 

9. Information: Verksamhetsplan 2022 
Kommundirektör Eva Ulfenborg 

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

6 (20) 

2021-150 

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor: Antagande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Hjo kommun-specifika delar ur 
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Sammanfattning 
Enligt 3 kap 3 och 8 §§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, ska en kommun ha ett hand
lingsprogram för förebyggande verksamhet och ett handlingsprogram för räddningstjänst. I hand
lingsprogrammet för den förebyggandeverksamheten ska det bland annat anges; målen för verk
samheten, de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, 
och hur verksamheten är ordnad och hur den planeras. 

De kommunala handlingsprogrammen syftar till att vara det övergripande politiska styrdokumen
tet för kommunens arbete med skydd mot olyckor och ska grunda sig i underliggande, mer de
taljerade arbeten. 

Enligt ändamålsparagrafen i förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg begränsas 
förbundets ansvar enligt lag om skydd mot olyckor till operativ räddningstjänst samt förebyg
gande verksamhet mot brand. Detta innebär att förebyggande verksamhet gällande övriga olycks
typer som omfattas av lagen åvilar respektive medlemskommun; ex. trafikolycka, olycka med far
liga ämnen, naturolycka, drunkning, fartygsolycka, osv. Arbetet med handlingsprogrammet har 
samordnats mellan förbundet och medlemskommunerna. Respektive medlemskommun har ge
nom säkerhetssamordnare eller motsvarande funktion skrivit de delar som ligger inom medlems
kommunernas ansvarsområde. 

Handlingsprogrammet har remitterats till berörda kommuner, myndigheter och övriga organisat
ioner, inkomna yttranden och bemötande av dessa beskrivs i Samrådsredogörelse gällande hand
lingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg och tillhörande medlemskommuner. 

Beslutsunderlag 
Säkerhetsstrategens skrivelse 2021-1 1-1 I. 
Hjo kommuns handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs samrådsredogörelse. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

Plan- och bygglovtaxa: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

7 (20) 

2020-247 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av befintlig taxa. 

Sammanfattning 
Med stöd av 12 kap I O § PBL samt med stöd av 2 kap 5 § kommunallagen föreslår byggnads
nämnden kommunfullmäktige att anta revidering av befintlig taxa. Revideringen avser dels en 
minskning av bygglovsavgifter, dels nya avgifter för vissa kart- och mättjänster som förvaltningen 
bistår kommuninvånarna. 

Bakgrunden till att vissa tjänster och produkter som tidigare varit kostnadsfria för invånarna av
giftsbeläggs är en ökad efterfrågan på dessa i kombination med krav på digitalisering och nya GIS
system. De nya avgifterna avser upprättande av enkel nybyggnadskarta, upprättande av enkel fas
tighetskarta, lägeskontroll samt gränsutvisning. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 89/21. 
Stadsarkitektens skrivelse 2021-12-08. 
Förslag till plan- och bygglovtaxa. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

8 (20) 

2022-24 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Ändring av förbundsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad förbundsordning 
för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har vid två tillfällen fat
tat beslut som kräver ändring av förbundsordning; ändrat ägande av fastigheter nyttjade av rädd
ningstjänstförbundet samt ny fördelningsnyckel avseende kostnadsfördelning mellan medlems
kommunerna. Nuvarande lydelse samt ny lydelse av§ I I Kostnadstäckning i förbundsordningen 
framgår i bifogat förslag till ändring av förbundsordningen. Den nya lydelsen har samverkats med 
förbundets jurist. 

Ändringar i förbundsordningen ska godkännas och antas av samtliga medlemskommuners full
mäktige innan förbundsordningen kan ändras. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs skrivelse 2022-01-31 med bilagor. 
Förslag till förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

I \ ~ 
Justerandes signat~r Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021: Slutredovisning 

Kommunstyrelsens beslut 

9 (20) 

2021-86 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av genomförda internkon
troller enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 . 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört momenten i kommunstyrelsens internkontrollplan 
för 2021. 

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 2022-01-17. 
Slutredovisning 2022-01-17 samt intern kontrollrapporter I - 13. 

Skickas till 
Revisorerna 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

lnternkontrollplan för Hjo kommun 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan 2022. 

Sammanfattning 

I 0 (20) 

2022-12 

Enligt kommunens handbok för intern kontroll ska nämnderna årligen ta fram en internkontroll
plan. 

2022 års arbete med intern kontroll inleddes med att förvaltningen genomförde en samlad 
"Kartläggning och analys av Hjo kommuns risker". I kartläggningen har samtliga verksamheter 
analyserat och värderat sina risker. Kartläggningen visar var det finns ekonomiska, juridiska, 
verksamhetsmässiga eller andra risker i verksamheten. Verksamheterna får samtidigt redovisa 
hur de arbetar med s.k. inbyggd internkontroll för att motverka dessa risker. Det kan handla om 
digitala kontroller, manuella rutiner, tydliga manualer etc som gör att riskerna har minimerats. 

Om den inbyggda kontrollen inte räcker, utan det finns en sannolik risk att kontrollen brister, 
samtidigt som detta skulle få åtminstone kännbara konsekvenser, finns det anledning att försöka 
minska riskerna. Ett sätt att göra detta är genom att undersöka området närmare vid en intern
kontroll. Genom att lyfta in risken i internkontrollplanen kan risken analyseras djupare och för
slag på förbättringsåtgärder tas fram. Ett annat sätt att minska risken är genom att direkt vidta 
åtgärder. I de fall där det redan står klart vari bristerna består och hur dessa bäst åtgärdas före
slås ingen ytterligare internkontroll utan förvaltningen vidtar istället en åtgärd inom ramen för 
sin verksamhetsplanering. 

I lnternkontrollplanen för 2022 kontrolleras alltså inte risker som redan motverkas på ett ade
kvat sätt av en fungerande, inbyggd kontroll i verksamheten. I internkontroll planen har förvalt
ningen inte heller tagit med risker där det redan finns en plan för att åtgärda bristen. I dessa fall 
hänvisas istället till förvaltningens verksamhetsplanering. 

De internkontrollmoment som valts ut av verksamheterna i årets internkontrollplan ska genom
föras före 2022-10-30. Förvaltningen ska redovisa resultatet av kontrollerna och presentera en 
åtgärdsplan. Syftet med internkontrollen är att öka kvaliteten och säkerheten samt få en mer 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2022-01-10. 
Förslag till internkontrollplan för Hjo kommun 2022. 

Skickas till 
Utsedda kontrollanter 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

Riktlinjer för arbete mot våld i nära relation: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

11 (20) 

2019-71 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till revidering av riktlinjer för arbete 
mot våld i nära relation . 

Sammanfattning 
Riktlinjerna har reviderats i enlighet med gällande lagstiftning. 5 kap I I a § Sol har lagts till vilket 
riktar sig mot arbete med våldsutövare. 4 kap 3 § Brb Barnfridsbrott har också lagts till. Vidare 
så har ett stycke som rör barn lagts till under särskilt utsatta/sårbara grupper. 

Beslutsunderlag 
Enhetschefen Vuxenenhetens skrivelse 2021-01-24. 
Förslag till revidering av riktlinjer för arbete mot våld i nära relation. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 

Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

Yttranden och svar på remiss gällande Karlsborgs flygplats 

Kommunstyrelsens beslut 

12 (20) 

2011-215 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttranden och remissvar. 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller tre delar; 

I. 2018 ansökte Försvarsmakten om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verk
samhet vid Karlsborgs flygplats. Länsstyrelsen i Västra Götalands län gav tillstånd till detta i 
februari 2019. Hjo kommun överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och Miljödomstolen i 
februari 2019. Mark- och miljödomstolen har i sin tur överlämnat ärendet till regeringen för 
prövning. Inför denna prövning har Hjo kommun getts tillfälle att yttra sig. 

2. Fortifikationsverket har ansökt hos Länsstyrelsen i Västra Götaland om dispens för och till
stånd till markavvattning inom Karlsborgs flygplats. Kommunstyrelsen i Hjo kommun beslu
tade i februari 2020 att överklaga Länsstyrelsens beslut till Mark- och Miljödomstolen. Ären
det är nu överlämnat till Regeringen för prövning. Inför denna prövning har Hjo kommun 
getts tillfälle att yttra sig. 

3. Fortifikationsverket har till Förvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) lämnat in en anmä
lan enligt miljöprövningsförordningen avseende utbyte bankantsdräneringen på Karlsborgs 
flygplats. FIHM önskar särskilt Hjo kommuns synpunkter kring hur denna prövning ska av
gränsas i förhållande till pågående tillståndsprövningar gällande befintlig och utökad verksam
het på flygplatsen samt dispens för och tillstånd till markavvattning. I denna del har förvalt
ningen även begärt in ett yttrande från Miljönämnden östra Skaraborg som bifogas Hjo kom
muns yttrande. 

Förvaltningens förslag till yttranden över de pågående ärendena kring tillstånd för befintlig och 
utökad verksamhet samt dispens för och tillstånd till markavvattning innehåller inga nya skäl eller 
argument utan hänvisar tillbaka till det Hjo kommun tidigare anfört i sina överklaganden. 

I förslaget till remissyttrandet över Fortifikationsverkets anmälan om bankantsdränering föreslår 
förvaltningen att Hjo kommuns ståndpunkt bör vara att FIHM ska avvisa Fortifikationsverkets 
anmälan om bankantsdränering. Skälet till detta är att de pågående ärendena kring tillstånd för 
och utökning av verksamheten, dispens för och tillstånd till markavvattning samt ansökan om 
bankantsdränering bör prövas i ett samlat sammanhang. 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkandc 

i;: 
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Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

Kanslichefens skrivelse 2022-02-10. 

13 (20) 

2011-215 

Förslag till yttrande 2022-02-10 i Miljödepartementets ärende dnr M 2020/0 I 082 avseende till
stånd enligt miljöbalken till Karlsborgs flygplats . 
Förslag till yttrande 2022-02-10 i Miljödepartementets ärende dnr M 2020/01750 om dispens för 
och tillstånd till markawattning inom Karlsborgs flygplats. 
Förslag till svar 2022-02-10 på remiss dnr FIHM 2019-536 gällande anmälan om ändring enligt I 
kap 11 § miljöprövningsförordningen avseende utbyte av bankantsdränering vid Karlsborgs flyg
plats. 
Miljösamverkan Östra Skaraborgs yttrande 2022-02-10 över "Remiss vattenverksamhet - Anmä
lan om ändring avseende utbyte av bankantsdränering" 

Skickas till 
Förvarsinspektören för hälsa och miljö 
Regeringskansliet, Miljödepartementet 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 
Kommundirektören 
Samhällsbyggnad 

Utdragsbestyrka nd e 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

14 (20) 

2021-261 

Svar på remiss SOU 2021 :77 Från kris till kraft. Återstart för kul
turen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till remissvar. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har av kulturdepartementet ombetts att avge remissvar på återstartsutredningens 
betänkande Från kris till kraft. Återstart för kulturen, SOU 2021 :77. 

Utredningen föreslår i sitt betänkande insatser som dels stärker förutsättningarna för kulturens 
återstart och utveckling under och efter pandemin, dels möjliggör ett starkt, hållbart och obero
ende kulturliv i alla delar av Sverige. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på remissvar. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-02-08. 
Kultur-, turism- och fritidschefens förslag till remissvar 2022-02-07. 

Skickas till 
Kulturdepartementet (ku.remissvar@regeringskansliet.se, ku.ko@regeringskansliet.se) 

justcrandes signatur Utdragsbestyrlrande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

15 (20) 

2022-37 

Planuppdrag: Upprättande av detaljplan för fastigheten Tråkebo 
I: 15 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för delar av 
fastigheten Tråkebo I: 15 för att möjliggöra för bostäder. 

Sammanfattning 
Fastighetsägaren har inkommit med ansökan om planbesked för delar av fastigheten Tråkebo 
I: 15. Syftet med ansökan uppges vara att möjliggöra för bostäder med en lantlig karaktär med 
lägenheter i varierande storlekar vid en befintlig gård . 

Det finns höga kultur- och naturvärden på platsen och ett begränsat område som skulle kunna 
vara lämpligt för bostäder. Detta område finns det förutsättningar att utreda i en planprocess. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 12/22 samt planarkitektens skrivelse 2022-01 - 1 I med bilaga. 

Skickas till 
Byggnadsnämnden 

Juncrandcs signat~r ~ 
-~ 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

Markanvisning och planuppdrag: Söder 3:43 (Blåklinten) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

ge Wätternära Fastigheter 75 AB markanvisning på del av Söder 3:43, samt 

ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan på del av Söder 3:43. 

Sammanfattning 

16 (20) 

2022-38 

En planprocess påbörjades 20 I I men avslutades efter att planen varit ute på samråd. Förslaget 
att inleda en ny planprocess och försöka få till en mer välplanerad bebyggelse än vad man plane
rade 2012 samt att utreda om det är lämpligt att ändra markanvändningen i den befintliga detalj
planen. 

Syftet med planuppdraget är att genom en ny detaljplan möjliggöra byggnation av bostäder i ett 
tidigare redan bebyggt område och att göra det via markanvisning till Wätternära Fastigheter 75 
AB. 

Kommunstyrelsen har möjlighet att besluta om markanvisning. Detta innebär bland annat möjlig
heten att till motsvarande marknadsmässigt värde och under vissa villkor avyttra kommunal 
mark direkt till intressent, så kallad direktanvisning. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 13/22 samt planarkitektens skrivelse 2022-01-14 med bilagor. 

Skickas till 
Byggnadsnämnden 

:\ 

Justcrandc.s signatu Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 

Aterbesättande av ledigblivna uppdrag efter Bodil Hedin (S) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- till ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott utse Merja Wester (S), 

- val av ersättare i kommunstyrelsens omvårdnadsutskott bordläggs, samt 

- val av ersättare i konst- och kulturrådet bordläggs. 

Sammanfattning 

17 (20) 

2021-277 

Bodil Hedin (S) entledigades av kommunfullmäktige, § I O I /21 från sina kommunala uppdrag. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utse ledamot i allmänna utskottet, ersättare i omvårdnadsut
skottet samt ersättare i konst- och kulturrådet. 

Skickas till 
Merja Wester 
Allmänna utskottet 
Omvårdnads utskottet 
Konst- och kulturrådet 
Personalenheten 

Justerandes signa+ ~ 
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Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-16 
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2021-290 

Aterbesättande av ledigblivet uppdrag efter Hasse Nörgård (Sd) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till ledamot i kommunstyrelsens omvårdnadsutskott utse Sten 
Björkdahl (Sd). 

Sammanfattning 
Hasse Nörgård (Sd) har entledigats från uppdraget som ledamot i omvårdnadsutskottet. 

Skickas till 
Sten Björkdahl 
Omvårdnadsutskottet 
Personalenheten 

Utdragsbcstyrk:a.nde 
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Kommunstyrelsen 
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Ks § 16 

Anmälningsärenden 

- Länsstyrelsen Västra Götaland: Beslut angående regional handlingsplan för friluftslivet i Västra 
Götaland (2020-298). 

- Avfallshantering Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2021-1 1-22. 

- Hjo Energi AB: Styrelseprotokoll 2021-1 1-24. 

- Hjo Energi Elhandel AB: Styrelseprotokoll 2021-11-24. 

- Samordningsförbundet Skaraborg: Protokoll 2021-11-23. 

- Kollektivtrafiknämnden: Protokoll 2021-1 1-22. 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2021-12-0 I. 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Beslut 2021-12-0 I, § 68 om tillsyns- och kontrollplan 2022 -
2024. 

- Vigselförrättarna i Hjo: Skrivelse 2021-12-08 angående borgerliga vigslar i Hjo kommun 
(2021-286). 

- Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Meddelande om genomförd likvidation av Samord
ningsförbundet Östra Skaraborg och att eget kapital är överfört till Samordningsförbundet 
Skaraborg (2020-42). 

- Miljödepartementet: Regeringsbeslut 2021-12-16 - Underrättelser från vattenmyndigheterna 
om möjlighet för regeringen att pröva förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021 - 2017 
(2021-79). 

- Förvaltningsrätten i Jönköping: Dom 2021-12-13 att överklagandet avslås (Laglighetsprövning 
enligt kommunallagen, av Kf-beslut 2021-05-20 om parkeringsavgifter i särskilt attraktiva lä
gen) (2021-122). 

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2021-12-16. 

- Hjo kommuns uppföljning 2021 av Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland (2017-108). 

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-01-28. 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2022-01-26. 

- Kollektivtrafiknämnden: Protokoll 2022-01-31. 

- Rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021 (2021-294) . 

Utdragsbestyrkande: 
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2022-32 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum 
2021-1 1-16 -
2022-02-08 
2021-11-22, 
2022-01-03 
2021-1 1-24 -
2022-01-19 
2021-11-24 
2021-11-24 

2021-11-29-
2022-01-17 
2021-12-01 

2021-12-03 -
2022-01-18 
2021-12-07 
2021-12-09 
2021-12-10 
2021-12-13 

2021-12-16 
2022-01-04 
2022-01-13 
2022-0 I - I 3 -
2202-02-04 

2022-0 1-18 -
2022-01-31 
2022-01-20 

{\ 

. . ign••tL;.,,, 
, .... oo .. ·~ 

Ärende 

Tillfällig markupplåtelse för marknad etc 

Ersättning för elever som ska ges modersmålsun-
dervisning eller deltar i lovskola 
Utfärdande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter 

Skolgång i annan kommun 
Ingå överenskommelse med annan kommun om att 
denna ska ta emot barn som av särskilda skäl öns-
kar gå i förskola i annan kommun 
Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl 

Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten, slu-
tet sällskap 
Beslut i ärenden så brådskande att kommunstyrel-
sens beslut inte kan inväntas 
I I I beslut november 2021 
283 beslut november 2021 
Beslut om tidigare skolstart 
Beslut om mottagande av elev från annan kommun 
p g a särskilda skäl 
Föreningsbidrag 
I 05 beslut december 2021 
309 beslut december 2021 
Beslut med anledning av Covid-19 fattade via direkt 
vidaredelegation från kommunstyrelsen (Ordforande-
beslut 220/ / I resp 220/ /8 dnr 2020-304) 

Beslut om skolskjuts vid växelvis boende 

Bidrag till vägsamfälligheter och vägföreningar enligt 
fastställda regler 

Utdragsbestyrkande 

Delegat 
Chef gata/park 

Rektor 

Gata/parkchef 

Skolchef 
Skolchef 

Trafikplanerare 

KsBu ordförande 

Kommunstyrelsens ordfö-
rande 
Resurs/bistånd 
Arbete och socialtjänst 
Rektor 
Skolchef 

KTF-chef 
Resurs/bistånd 
Arbete och socialtjänst 
Rektor 

Trafikplanerare 

Chef gata/park 


