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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

Kommunstyrelsen 

Övriga dclc,gande Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare, §§ 21-39 

Birgitta Vester (S), ej tjänstgörande ersättare, §§ 21-39 
Annelie Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare, §§ 21-39 
Julian Rittermann, säkerhetsstrateg, § 21 
Pauline du Puy, personalchef, § 24 

Jonas Sjölin, samhällsbyggnadschef, § 24 
Patrik lgelström, planarkitekt, § 24 

Annica Carter, kvalitets- och hållbarhetsstrateg, § 24 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 24 
Håkan Karlsson, VD Hjo Energi AB, § 24 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 
Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbcstyrkande 

2 (24) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 21 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

3 (24) 

Förmiddagen ägnas åt information/genomgång av kommunstyrelsens roll inom totalförsvarsar
betet. 
Säkerhetsstrateg Julian Rittermann 

:\ 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

4 (24) 

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

Justcrandes signatur Utd ragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 23 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

Justcr.rndcs signatur Utdragsbcstyrkande 

5 (24) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 24 

Fö red ragn i ngar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

I . Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Personalchef Pauline du Puy 

2. Information: Remissyttranden kring transportinfrastrukturen 
Samhällsbyggnadschef Jonas Sjölin 

3. Markanvisning Knäpplan Södra 
Samhällsbyggnadschef Jonas Sjölin och planarkitekt Patrik /ge/ström 

4. Information: Hållbarhetsredovisning 2021 
Kvalitets- och hållbarhetsstrateg Annica Carter 

5. Ombudgetering, ändringsbudget och årsredovisning 
Ekonomichef Lennart Andersson och Håkan Karlsson, VD Hjo Energi AB 

justcn.ndes signatur Utdragsbestyrkande 

6 (24) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

7 (24) 

2019-92 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning§ 37 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning 
över de motioner som inte är färdigberedda. 

Det finns i dagsläget inga inte färdigberedda motioner att redovisa. 

Beslutsunderlag 
Kanslisekreterarens skrivelse 2022-03-02. 

Utd ragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

8 (24) 

Ks § 26 2022-79 

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2021 till 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera investeringsprojekt från 2021 
till 2022 i enlighet med nedanstående sammanställning: 

Exploateringsprojekt 

Övriga projekt 

Totalt 

Sammanfattning 

Budget 

I 500 000 

143 609 289 

145 I 09 289 

Nedlagt Netto 

- 6 948 393 - 5 448 393 

-116037521 27571768 

- 122 985 914 22 123 3 75 

I likhet med tidigare år finns ett antal investeringsprojekt som pågick över årsskiftet 2021-2022. 
Budgetmedel har avsatts för 2021 eller tidigare men av olika anledningar har projekten inte på
börjats eller slutförts. 

Förvaltningen ser därför årligen över dessa projekt och gör en ny planering för det fortsatta ar
betet. Ekonomienheten har sammanställt verksamheternas önskemål om ombudgetering av inve
steringsmedel från 2021 till 2022. 

Beträffande exploateringsprojekt budgeteras dessa i investeringsbudgeten det år då huvudparten 
av exploateringsområdet beräknas vara avyttrat. Detta innebär att kostnaderna läggs ned i för
väg, vilket i sin tur föranleder negativ ombudgetering. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2022-03-07 med bilaga. 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkand e 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 27 

Ändringsbudget 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

9 (24) 

2021-141 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 2022 års budget genom att: 

omdisponera delar av ramförstärkningen för ökade personalkostnader i 2022 års budget en
ligt sammanställning I, 

höja budgeterade skatteintäkter med 2 500 tkr och fördela dessa med I 500 tkr till vård och 
omsorg för särskild lönesatsning till undersköterskor, 900 tkr till arbete och socialtjänst för att 
kunna möta ökad arbetsbelastning, samt I 00 tkr till kultur, turism och fritid för att kunna bibe
hålla skollovsaktiviteter, samt 

omfördela vissa övriga medel mellan politikområdena enligt sammanställning 2. 

Sammanfattning 
Kartläggningen av lönenivåerna i Hjo kommun visar att dessa är generellt sett låga i förhållande 
till övriga Skaraborgskommuner och inom vissa yrkesgrupper ligger Hjo kommun lägst i Skara
borg. Då den ursprungliga fördelningen av budgetmedel har skett schablonmässigt jämnt över 
politikområdena krävs en omdisposition av dessa medel för att förstärka de politikområden dit 
de aktuella yrkesgrupperna hör. För att få någon märkbar effekt på löneläget för gruppen under
sköterskor utan att övriga yrkesgrupper påverkas negativt behövs ett större ekonomiskt ut
rymme. 

Inom Arbete och socialtjänst kan konstateras att det ökade inflödet och mer komplexa ärenden 
medfört längre utredningstider vilket gett till följd att befintliga resurser inte räcker till. Det finns 
inte tillräckligt många socialsekreterare som kan hantera den ärendemängd som måste tas om 
hand. Dessutom kräver komplexiteten i ärenden i mycket i större utsträckning än tidigare en 
nära arbetsledning som kan stödja socialsekreterarna både enskilt och i grupp. Mot bakgrund av 
detta ser förvaltningen att mer resurser krävs om vi ska klara av vårt uppdrag. Både i form av 
socialsekreterare och i form av resurs som kan avlasta chef samt arbeta som metodstöd för att 
se över metoder och arbetssätt i syfte att förenkla och förkorta processer och arbetsgång. 

Hjo kommun har tidigare kunnat rekvirera statligt bidrag för skollovsaktiviteter. Detta har möj
liggjort breda och välbesökta lovaktiviteter som samordnats av Kultur-, turism- och fritid under 
dessa år och det finns ett behov av att kunna presentera program med aktiviteter för kommande 
skollov även i år. Än så länge har inga besked kommit från regeringen som indikerar att det 
kommer finnas möjlighet att rekvirera medel i år. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 2022-03-21. 

Utdragsbesryrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

0 

Kollektivtrafiknämnden: Arsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

I 0 (24) 

2022-40 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2021 för 
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg. 

Sammanfattning 
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg har upprättat årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafiknämndens § 3/22 samt årsredovisning 2021. 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 29 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

Arsredovisning 2021 för Hjo kommun och dess bolag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

fastställa årets resultat, samt 

i övrigt godkänna årsredovisning 2021 för Hjo kommun och dess bolag. 

Sammanfattning 

11 (24) 

2022-1 

Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2021 för Hjo kommun och dess bolag. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2022-03-21. 
Hjo kommuns årsredovisning 2021. 

Justcrandes signatur Utdragsbcstyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

12 (24) 

2022-61 

Upphävande av beslut och fastställande av ny Plan- och bygglovs
taxa 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

upphäva kommunfullmäktiges beslut 2022-03-03, § 6 om att anta revidering av befintlig taxa, 

upphäva befintlig Plan- och bygglovstaxa, fastställd av Kf 2020-11-12, § 75, dnr 2020-247, 
fr o m 2022-04-30, samt 

fastställa ny Plan- och bygglovstaxa, dnr 2022-61, att gälla från och med 2022-05-0 I. 

Sammanfattning 
Vid senaste kommunfullmäktige antogs revidering av taxa innebärande bland annat dels en 
minskning av vissa bygglovsavgifter och dels nya avgifter för vissa kart- och mättjänster. Kort in
nan kommunfullmäktiges revidering hade byggnadsnämnden reviderat samma Plan- och bygglovs
taxa avseende avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) i enlighet med prisindex för kom
munal verksamhet (PKV). De nya avgiftsbeloppen var dock inte inarbetade i det underlag som 
fullmäktige fattade beslut om. Detta innebär att byggnadsnämnden beslut inte torde gälla i och 
med att fullmäktige i tid efteråt gjort en revidering av hela taxan med de gamla avgiftsbeloppen 
angivna. 

För att tydliggöra vilken taxa och vilka avgifter som ska gälla föreslår förvaltningen att fullmäktige 
upphäver sitt beslut om nya avgifter samt att den nuvarande (gamla) taxan gäller fram till 30 april. 
Därefter fastställer fullmäktige en ny Plan- och bygglovstaxa att gälla från om med I maj med så
väl de uppräknade avgifterna som de nya avgifterna. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-03-10. 
Plan- och bygglovstaxa. 
Kommunfullmäktiges beslut§ 6/22. 
Byggnadsnämndens beslut§ 7/22. 

'\ 

Utdragsbestyrkand e 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

Riktlinje för sponsring för Hjo kommun: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

13 (24) 

2019-249 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revidering av riktlinjer för sponsring för Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Förvaltningen tog tidigare fram ett utkast till ny riktlinje för sponsring. Under beredningsproces
sen framkom att den borde tydligare klargöra om och i så fall i vilken omfattning även politiska 
eller religiösa föreningar kan sponsras. 

I förslaget har detta tydliggjorts. Exempelvis skulle en scoutrörelse som organisatoriskt tillhör 
ett trossamfund kunna erhålla sponsring för vissa aktiviteter inom ramen för sin scoutverksam
het om dessa är till huvudsak betingade av andra omständigheter än religiösa. Vidare krävs att 
aktiviteterna inte strider mot kommunens värdegrund eller mänskliga rättigheter etc. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-03-0 I. 
Riktlinje för sponsring, revidering. 

Skickas till 
Näringslivsstrateg 
Kulturstrateg 
Besöksnäringsutvecklare 
Fritidsutvecklare 
Kultursamordnare 
Kommunikationsstrateg 
Kansliet 

Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

Kvalitetsberättelse för Arbete och socialtjänst 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

14 (24) 

2022-53 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kvalitetsberättelse för Arbete och socialtjänst 2021. 

Sammanfattning 
2012 antog kommunstyrelsen ett ledningssystem för kvalitet inom Vård och omsorg och Individ
och Familjeomsorg. Utifrån detta ska verksamheten arbeta systematiskt med kvaliteten i verk
samheten, dokumentera arbetet samt redovisa arbetet årligen till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstchefens skrivelse 2022-03-09. 
Kvalitetsberättelse Arbete och socialtjänst 2021. 

Skickas till 

Arbete och socialtjänst 

Utd ragsbcstyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

15 (24) 

2022-54 

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska 
insats i Hjo för kalenderåret 2021 . 

Sammanfattning 
Elevhälsan har upprättat ett förslag till patientsäkerhetsberättelse för 2021 . Enligt Patientsäker
hetslagen (20 I 0:659) ska vårdgivare senast den I mars varje år upprätta en patientsäkerhetsbe
rättelse som beskriver hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
Elevhälsochefens skrivelse 2022-03-09. 
Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2021 . 

Skickas till 
Elevhälsan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

Ledningssystem för Elevhälsans medicinska insats 

Kommunstyrelsens beslut 

16 (24) 

2022-66 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats, EMI. 

Sammanfattning 
Elevhälsan Ledningssystemet gäller elevhälsans medicinska insats som är en egen verksamhets
gren inom elevhälsan som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) samt Socialsty
relsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
20 I I :9). Den medicinska insatsen av elevhälsan, EMI, styrs både av skollagen (20 I 0:800) och 
hälso- och sjukvårdslagen. Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den till
godoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet (HSL 
2017:30). Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och främst arbeta häl
sofrämjande och förebyggande. Skollagen ställer krav på att elevhälsans verksamhet ska vara av 
god kvalitet och säkerställa likvärdigt stöd (SFS 20 I 0:800). Kravet på ledningssystem innebär att 
det ska finnas tydlig ansvarsfördelning, dokumenterade processer, identifierade rutiner samt ruti
ner för uppföljning (SOSFS 20 I I :9). 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till ledningssystem för kommunstyrelsens verksamhet 
inom elevhälsans medicinska insats, EMI. 

Beslutsunderlag 
Elevhälsochefens skrivelse 2022-03-18. 
Ledningssystem för Elevhälsans medicinska insats, EMI. 

Skickas till 
Elevhälsan 

(j___ 
Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

Kvalitetsberättelse för Vård och omsorg 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kvalitetsberättelse för Vård och omsorg 2021. 

Sammanfattning 

17 (24) 

2022-55 

2012 antog kommunstyrelsen ett ledningssystem för kvalitet inom Vård och omsorg och Individ
och Familjeomsorg. Utifrån detta ska verksamheten arbeta systematiskt med kvaliteten i verk
samheten, dokumentera arbetet samt redovisa arbetet årligen till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgschefens skrivelse 2022-03-10. 
Kvalitetsberättelse Vård och omsorg 2021. 

Skickas till 

Vård och omsorg 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

Patientsäkerhetsberättelse för Vård och omsorg 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

18 (24) 

2022-58 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för Vård och omsorg 2021. 

Sammanfattning 
Den I januari 20 I I började patientsäkerhetslagen (20 I 0:659) att gälla. Enl igt lagen skall vårdgiva
ren varje år redovisa en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur vårdgivaren arbetat med 
patientsäkerhet fö regående år. Vård och Omsorg har upprättat ett förslag till patientsäkerhets
berättelse. 

Beslutsunderlag 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas skrivelse 2022-03-10. 
Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg 2021. 

Skickas till 

Vård och omsorg 

Justerandcs signatur Utdragsbestyrka ndc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

Markanvisning Knäpplan Södra 

Kommunstyrelsens beslut 

19 (24) 

2021-282 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela markanvisningen för Knäpplan Södra, del av Söder 3:43, till 
GBJ Bygg AB (arg.nr. 556938-7318). 

Protokollsanteckning 
Kommunstyrelsen uppmanar förvaltningen att besvara Kiselstaden AB:s skrivelse daterad 29 
mars 2022 ställd till förvaltningen och kommunstyrelsens ledamöter. 

Sammanfattning 
Den 16 december 2021, § 163 fattade kommunstyrelsen i Hjo kommun beslut om ett markanvis
ningsförfarande inför den fortsatta utvecklingen av Knäpplan Söder. 

Av kommunens riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal framgår bland annat att 
kommunen föreslår vilken typ och omfattning av bebyggelse som är aktuell. Ett antal byggherrar 
erbjuds att komma in med förslag och skisser på byggnadsvolymer och gestaltningsideer samt 
andra förutsättningar som kommunen ser som viktiga i exploateringen. Samhällsbyggnadsavdel
ningen utvärderar sedan de inkomna förslagen och föreslår kommunstyrelsen att tilldela markan
visningen. 

Kort efter att kommunstyrelsen fattat beslutet bjöd samhällsbyggnadskontoret in till deltagande i 
jämförelseförfarande inför direktanvisning för rad- och/eller kedjehusbebyggelse inom två kvarter 
på Knäpplan Södra, del av fastigheten Söder 3:43. Inbjudan lades upp på kommunens hemsida 
och låg sedan tillgänglig i drygt sju veckor. Sista datum för att lämna in förslag till kommunen var 
den 18 februari 2022 och den 24 februari 2022 fick samtliga deltagare möjlighet att presentera 
sina ideer för en utvald grupp av politiker och tjänstepersoner. 

Totalt inkom fem olika förslag för byggnation på Knäpplan Södra. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2022-03-19. 
Inkomna förslag från Fagnes/Gullmanders, GBJ Bygg och Studio Ekberg, Kiselstaden, Trivsel
hus/Karaten Bygg samt Arkö Bygg. 

Skickas till 
GBJ Bygg AB 
Fagnes/Gullmanders 
Kiselstaden 
Trivselhus/Karaten Bygg 
Arkö Bygg 
Plan och bygg 

Juscerandes signatur Utdngsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

Återbesättande av ledigblivna uppdrag efter Bodil Hedin (S) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- till ersättare i kommunstyrelsens omvårdnadsutskott utse Annelie Nilsson (S), samt 

- till ersättare i konst- och kulturrådet utse Annelie Nilsson (S) . 

Sammanfattning 

20 (24) 

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 
Annelie Nilsson 
Omvårdnadsutskottet 
Konst- och kulturrådet 
Personalenheten 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 39 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

- Avfall & Återvinning Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-01-31. 

- Polisområde Östra Skaraborg: Medborgarlöfte i Hjo 2022 (2022-18) . 

21 (24) 

- Regeringskansliet/Näringsdepartementet: Om långsiktigt skydd av Vättern - svar på skrivelse 
till regeringen angående långsiktigt skydd av Vätterns vatten (2021-70). 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2022-02-23. 

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-02-25. 

- Naturvårdsverket: Beslut 2022-02-25 angående bidrag för installation av laddningspunkter för 
elfordon (2022-23). 

- Miljösamverkan Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-03-04. 

- Samordningsförbundet Skaraborg: Protokoll 2022-02-15. 

- Kommunrevisionen: Stiftelser förvaltade av Hjo kommun - granskning av räkenskapsåret 
2020 (2022-68). 

- Avfall & Återvinning Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-03-21. 

- Miljösamverkan Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-03-08. 

Justcrandes signatur 

lf - -
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 40 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

22 (24) 

2022-32 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 
2021-1 1-16 - Tillfällig markupplåtelse för marknad etc Chef gata/park 
2022-02-08 
2021-11-22, Ersättning för elever som ska ges modersmålsun- Rektor 
2022-01-03 dervisning eller deltar i lovskola 
2021-1 1-24 - Utfärdande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter Gata/parkchef 
2022-01-19 
2021-11-24 Skolgång i annan kommun Skolchef 
2021-11-24 Ingå överenskommelse med annan kommun om att Skolchef 

denna ska ta emot barn som av särskilda skäl öns-
kar gå i förskola i annan kommun 

2021-11-29- Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 
2022-01-17 
2021-12-0 I Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten, slu- KsBu ordförande 

tet sällskap 
2021-12-03 - Beslut i ärenden så brådskande att kommunstyrel- Kommunstyrelsens ordfö-
2022-01-18 sens beslut inte kan inväntas rande 
2021-12-07 I I I beslut november 2021 Resurs/bistånd 
2021-12-09 283 beslut november 2021 Arbete och socialtjänst 
2021-12-10 Beslut om tidigare skolstart Rektor 
2021-12-13 Beslut om mottagande av elev från annan kommun Skolchef 

p g a särskilda skäl 
2021-12-16 Föreningsbidrag KTF-chef 
2022-01-04 I 05 beslut december 2021 Resurs/bistånd 
2022-01-13 309 beslut december 2021 Arbete och socialtjänst 
2022-01-13 - Beslut med anledning av Covid-19 fattade via direkt Rektor 
2202-02-04 vidaredelegation från kommunstyrelsen (Ordfarande-

beslut 220 I I I resp 220 I I 8 dnr 2020-304) 

2022-0 1-18 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2022-01-31 
2022-01-20 Bidrag till vägsamfälligheter och vägföreningar enligt Chef gata/park 

fastställda regler 

Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 41 

Sekretessärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

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

Justcrandes signatur~ V 
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2022-16 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 42 

Sekretessärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-30 

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

Utdragsbescyrkande 
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2022-16 


