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Protokollet tas ned 2022-06-04 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

2 (24) 

Kommunstyrelsen 

Övriga delraga nde 

'\ 

Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare, §§ 43 - 63 

Linnea Hultmark (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 43 - 63 

Per-Erik Sondell (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 43 - 63 

Birgitta Vester (S), ej tjänstgörande ersättare, §§ 43 - 63 

Kristofer Svensson, förbundsdirektör Skaraborgs kommunalförbund, § 45 

Christina von Tell, folkhälsostrateg,§ 45 

Klara de Boer, verksamhetsutvecklare, § 45 

Charlotte Warling, socialtjänstchef, § 45 

Christer Svensson , kultur-, turism- och fritidschef, § 45 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 45 

Per-Olof Ekholm (S), ordförande revisionen 

Eva Ulfenborg, kommundirektör, §§ 43 - 45 p I 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbesryrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (24) 

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

Justc/,indcs signatu~ I. \ ·, / 

~ ' 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 44 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg om föredragningspunkt: 

Information: Rapport från SmåKom 
Pierre Robert Ryden (S) och Petter Jönsson (L) 

Utdragsbestyrkandc 

4 (24) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 45 

Fö red ragn i ngar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

I. Information: Rapport från SmåKom 
Pierre Robert Ryden (S) och Petter Jönsson (L) 

2. Information: Ny förbundsdirektör för Skaraborgs kommunalförbund 
Kristofer Svensson 

3. Information: Lokal aktivitetsplan psykisk hälsa och suicidprevention 
Folkhälsostrateg Christina von Tel/ 

4. Redovisning av uppdrag: Utreda förslag till förändrad utskottsstruktur 
Verksamhetsutvecklare Klara de Boer och socialtjänstchef Charlotte Warling 

5. Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Färdplan - gemensam strategi för God och nära vård 
Verksamhetsutvecklare Klara de Boer och socialtjänstchef Charlotte Warling 

5 (24) 

6. Redovisning av uppdrag: Utveckling av Hjo kommuns förebyggande ungdomsverksamhet 
Kultur-, turism- och fritidschef Christer Svensson 

7. Budgetuppföljning I, januari - mars 2022 
Samverkansavtal rörande gemensamt ekonomisystem 
Ekonomichef Lennart Andersson 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

Samverkansavtal rörande gemensamt ekonomisystem 

Kommunstyrelsens beslut 

6 (24) 

2021-222 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen rätt att ingå samverkansavtal med Skövde kom
mun rörande gemensamt ekonomisystem. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Hjo kommuns avtal med nuvarande leverantör av ekonomisystem, Unit 4, löper ut under 2023. 
Då andra kommuner i Skaraborg var i samma situation inleddes redan 2018 ett samarbete som 
går ut på att upphandla och driftsätta ett gemensamt system. Samverkan omfattar Skaraborgs 9 
östligaste kommuner (Skövde, Mariestad, Töreboda, Gullspång, Tidaholm, Falköping, Hjo, Tibro 
och Karlsborg). Upphandlingen är i princip slutförd men avtal har ännu ej tecknats med den 
tänkta leverantören. 

Återstår gör också att sätta upp en förvaltningsorganisation kring detta. Skövde kommun har 
åtagit sig att vara värd för, och bemanna denna organisation. För att Skövde kommun ska kunna 
teckna avtal med den valda leverantören krävs först att ett samverkansavtal mellan, å ena sidan 
Skövde kommun och, å andra sidan, övriga åtta kommuner träffas. 

Kostnaderna för det nya systemet kommer, under år I, att överstiga nuvarande kostnader med 
ca 500 tkr. Kostnadsökningen beror bland annat på att avskrivningstiden för vårt gamla system 
har löpt ut och kapitaltjänstkostnaden för det nya systemet uppgår till ca 170 tkr, 2023 är dessu
tom ett år med en hel del initialkostnader, som upphör redan under 2024. Förvaltningen har i 
pågående budgetprocess inför 2023 äskat medel för detta och beslut om finansieringen kommer 
ske då vårbudgeten antas. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2022-04-26. 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 

Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

.. 0 

Avfallshantering Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

7 (24) 

2022-81 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2021 för Av
fallshantering Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Avfall & Återvinning Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 
Avfall & Återvinning Skaraborg, direktionens § 15/22 samt årsredovisning 2021. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

•• 0 

Miljösamverkan Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

8 (24) 

2022-75 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2021 för Mil
jösamverkan Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § I /22 samt årsredovisning 2021. 

Utdragsbcstyrka.nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

• • 0 

Räddningstjänsten Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

9 (24) 

2022-88 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2021 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § I /22 samt årsredovisning 2021. 

Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsen 

Ks § 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

0 

Samordningsförbundet Skaraborg: Arsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

I 0 (24) 

2022-82 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2021 för 
Samordningsförbundet Skaraborg. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundet Skaraborgs årsredovisning 2021. 

'""; " ''""; \v 
\ ~ 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

0 

Skaraborgs kommunalförbund: Arsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

11 (24) 

2022-76 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2021 för 
Skaraborgs kommunalförbund. 

Sammanfattning 
Skaraborgs kommunalförbund har upprättat årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens § 2/22 samt årsredovisning 2021. 

Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 52 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

Tolkförmedling Väst: Arsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

12 (24) 

2022-84 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2021 för 
T olkförmedling Väst. 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning för 2021 . 

Beslutsunderlag 
T olkförmedling Väst, direktionens § 468/22 samt årsredovisning 2021. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

13 (24) 

2021-226 

Redovisning av uppdrag: Utreda förslag till förändrad utskotts
struktur 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med motiveringen: 

I förvaltningens beredning av ärendet ska 

synpunkter inhämtas från verksamheten barn- och utbildning för att bedöma eventuell på
verkan på andra verksamheter, 

förslag lämnas vid vilket utskott beslut enligt alkohollagstiftning ska fattas, samt 

återkomma med förnyad bedömning av antal ledamöter samt sammansättning av dessa i in
dividutskottet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2021-10-27, § 129 gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar 
och möjligheter att samla ärenden och frågor som rör både Arbete och Socialtjänst och Vård 
och Omsorg i ett gemensamt utskott. Detta för att utreda om ett gemensamt utskott ger ökade 
möjligheter till ett tydligare fokus på frågor som rör brukarens behov över verksamhetsgrän
serna, tydligare samverkan både intern och externt och effektivare ärendehantering. 

De båda verksamhetsområdena delar både en delvis gemensam lagstiftning och brukare med be
hov av insatser över verksamhetsgränserna. Genom att samla information och ärenden som rör 
AoS och VoO i ett gemensamt utskott ser förvaltningen möjligheter att få en effektivare ärende
hantering och ett tydligare fokus på frågor som rör brukarens behov över verksamhetsgrän
serna. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens och vård- och omsorgschefens skrivelser 2022-02-07 och 2022-03-28 
Kommunstyrelsens § 129/21. 

Skickas till 
Vård och omsorg 
Arbete och socialtjänst 
Kansliet 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

14 (24) 

2022-47 

Svar på revisionsrapport: Granskning av uppföljning av placerade 
barn och unga 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

godkänna förvaltningens förslag till svar, samt 

arbetet med uppföljning av placerade barn och unga sker genom hel- och delårsbokslut, 
verksamhetsberättelsen samt kvalitetsberättelsen. 

Sammanfattning 
Revisorerna i Hjo kommun har genom sakkunnigt biträde genomfört en granskning av uppfölj
ningen av placerade barn och unga. I syfte att utveckla granskningsområdet lämnades följande re
kommendation till Kommunstyrelsen: följa upp förvaltningens ambitioner inom området place
rade barn och unga. 

I verksamhetschefens skrivelse 2022-03-28 beskrivs: 

Hur arbetet bedrivs for att tillgodose barnets behov 
Arbetet med nätverk och samverkan 
Förutsättningarna i dagsläget 
Kvalitetsarbete och information/marknadsforing i sy~e att öka graden av egna familjehem 
Arbete med att systematisera utbildningen av familjehemmen 

Med ovanstående beskrivning avseende ambitioner och arbetssätt på området förslår förvalt
ningen att kommunstyrelse följer upp arbetet genom hel- och delårsbokslut, verksamhetsberät
telsen samt kvalitetsberättelsen. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens skrivelser 2022-03-28. 
Revisorernas skrivelse 2022-02-23 samt granskningsrapport från PwC. 

Skickas till 
Revisorerna 
Arbete och socialtjänst 

Justcrandcs signatur 

~ 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

15 (24) 

2022-95 

0 

Budgetuppföljning I, perioden januari-mars 2022 - Atgärder med 
anledning av budgetuppföljning I, 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen att: 

inom samtliga politikområden agera med återhållsamhet i allmänhet, samt 

söka effektiviseringar och bespararingar inom politikområdet som inte hämmar den långsik
tiga utvecklingen. Detta för att minska den sammanlagda budgetavvikelsen 2022 samt att 
förbättra förutsättningarna för budgetföljsamhet under 2023. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har redovisat budgetuppföljning nr I, vilken baseras på utfallet under årets första 
tre månader. Uppföljningen mynnade ut i en prognos för helåret 2021 som utvisar ett prognosti
serat överskott med 8,6 mnkr, vilket kan jämföras med ett budgeterat överskott om 11,0 mnkr. 
Då underskottet i huvudsak beror på extra kostnader för placeringar etc. vilka förvaltningen har 
svårt att påverka på kort sikt ges förvaltningen inte några uppdrag om åtgärdsplaner utan istället 
att verka för en långsiktig budgetföljsamhet. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2022-04-20 samt budgetuppföljning nr I 2022 i sammandrag. 

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

Justerandes signatur 

I · 

Utdrags bestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

16 (24) 

Kommunstyrelsen 

Ks § 56 2022-4 

Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Hälso- och sjukvårdsav
tal med tillhörande överenskommelser att gälla under perioden 2023-01-0 I - 2026-12-31 . 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar sam
verkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). 

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats 
och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med kopp
ling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 
överenskommelse, också reviderats. I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal 
och överenskommelser mellan kommunerna i länet och VGR är kopplade till varandra. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2022-03-28. 
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens § 6/22 och skrivelse samt förslag till Hälso- och sjuk
vårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Justcrandes signatur 

~~\~ 
Utdragsbcstyrkandc 

' 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Kommunstyrelsens beslut 

17 (24) 

2022-3 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta "Färdplan - länsgemensam stra
tegi för god och nära vård". 

Sammanfattning 
Skaraborgs Kommunalförbund beslutar på sitt direktionsmöte 2022-03-1 I att rekommendera 
kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Göta
lands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innova
tiva och ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och ut
veckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Den ska beakta barnkonvent
ionens mål samt de länsgemensamma mål som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS). 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvud
männen. 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande strategi som 
ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de 
områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade 
arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära 
vård behöver öka fram till 2030. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2022-03-28. 
Skaraborgs kommunalförbund , direktionens § 7/22 och skrivelse samt förslag till Färdplan - läns
gemensam strategi för god och nära vård. 

Justerandes signa ur \ / \ ::f I. ~\ . 

Utdngsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

18 (24) 

Kommunstyrelsen 

Ks § 58 2017-366 

Avgiftstaxa för Vård och omsorg: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra revideringar i Avgiftstaxa för 
Vård och omsorg enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Avgiftstaxan för Vård och omsorg har varit i bruk sedan april 2018. Det finns behov av vissa 
smärre justeringar och förtydliganden. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2022-03-28. 
Förslag till revidering av Avgiftstaxa för Vård och omsorg. 

Justcrandes signatur 

.J 
Utd ragsbestyrkande 

~ 



HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

19 (24) 

Ks § 59 2021-210 

Redovisning av uppdrag: Utveckling av Hjo kommuns förebyg
gande ungdomsverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

godkänna "Utveckling av Hjo kommuns förebyggande ungdomsverksamhet - delrapport, 
samt 

förvaltningen redovisar en plan för att utveckla den öppna ungdomsverksamheten i samver
kan med andra verksamheter i kommunen med redovisning till kommunstyrelsen hösten 
2022. 

Sammanfattning 
I oktober 2021 fick förvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en plan för att ut
veckla Hjo kommuns förebyggande ungdomsverksamhet och återkomma med en redovisning till 
kommunstyrelsen senast i maj 2022. Uppdraget gavs i samband med redogörelsen för kultur-, 
turism- och fritidschefens skrivelse till kommunstyrelsen 2021-09-28. Skrivelsen belyste bland 
annat resultatet från LUPP-enkäten, som står för Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken och in
nehåller frågor om fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och framtid samt de 
fördjupade dialoger som genomfördes som en förlängning av enkäten. 

Förvaltningens samlade bild av dessa undersökningar och dialoger visade på ett behov av att se 
över hur kommunens förebyggande ungdomsverksamhet bedrivs så att de gemensamma resur
ser som finns till förfogande används på bästa sätt för att möta nuvarande och framtida behov. 

Beslutsunderlag 
Kultur-, turism- och fritidschefens skrivelse 2022-04-26 samt Delrapport - Utveckling av Hjo 
kommuns förebyggande ungdomsverksamhet. 
Kommunstyrelsens § I 19/21. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 
Barn och utbildning 
Kultur-, turism- och fritid 
Kansliet 

Utd ragsbestyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-04 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

20 (24) 

2022-99 

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

Sammanfattning 
Delegationsordningen har reviderats i enlighet med gällande lagstiftning. 

Placering barn/ungdom/vuxen: här föreslås att delegat för beslut om placering ändras så att Kslu 
fattar alla initiala beslut om placeringar. Tidigare låg beslut om placering kortare än tre månader 
på Enhetschef. När ett behov om placering föreligger är det ofta för en period längre än 3 måna
der så för den samlade bedömning i ärendet bör beslutet ligga på Kslu oavsett längd. Enhetschef 
förslås få delegation på beslut om omplaceringar. 

Barnomsorg och utbildning: Beslut om placering i förskoleklass delegeras till rektor istället för skol
chef i enhetligt med beslut om placering i övriga årskurser inom grundskolan. Delegat för beslut 
om tilläggsbelopp inom grundskola är idag skolchef och rektor. I förslaget kommer den del i be
slut om tilläggsbelopp som fattas av skolchef att övergå till Elevhälsochef. Enligt nedan. Vidare 
kommer beslut om tilläggsbelopp även att gälla grundsärskola och gymnasieskola med samma de
legater. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-04-25. 
Förslag till revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning, 

Skickas till 
Kansliet 
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Aterbesättande av ledigblivna uppdrag efter Michael Wennerberg 
(S) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- till ledamot i kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott utse Torkel Rundqvist (S), samt 

- till ersättare i idrottsrådet utse Anders Karlsson (S). 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att: 

- till ny ersättare i barn- och ungdomsutskottet efter Torkel Rundqvist (S) utse Kjell-Arne 
Green (S). 

Sammanfattning 
Michael Wennerberg (S) entledigades av kommunfullmäktige, § 22/22 från sina kommunala upp
drag. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utse ledamot i barn- och ungdomsutskottet och ersät
tare i idrottsrådet. 

Då ersättare utsågs till ny ledamot beslutade kommunstyrelsen att efter förslag av Socialdemo
kraterna att även utse ny ersättare i barn- och ungdomsutskottet. 

Skickas till 
T orkel Rundqvist 
Anders Karlsson 
Kjell-Arne Green 
Barn- och ungdomsutskottet 
ldrottsrådet 
Personalenheten 
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Anmälningsärenden 

- Hjo Energi AB: Styrelseprotokoll 2022-03-17. 

- Hjo Energi Elhandel AB: Styrelseprotokoll 2022-03-17. 

- AB Hjo Småindustrier: Styrelseprotokoll 2022-03-09. 

- Hjo Stadshus AB: Styrelseprotokoll 2022-03-21. 

- Tolkförmedling Väst: Återbetalning av eget kapital. 

- Svar på brev angående markanvisning Knäpplan södra (2021-282). 

- Samordningsförbundet Skaraborg: Medlemssamråd 2022-04-08. 

- Kollektivtrafiknämnden: Protokoll 2022-04-25. 

- Rapport från SmåKom i Rättvik 2022-04-27 - 29 - Pierre Robert Ryden (S) och Petter 
Jönsson (L). 
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Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 
2022-03-10 Beslut om mottagande av elev från annan kommun Skolchef 

p g a särskilda skäl 
2022-03-21 Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Vård- och omsorgschef 
2022-03-22 - Beslut om att undervisningen för en elev ska upp- Rektor 
2022-03-24 höra, samt att på nytt bereda en elev utbildning 
2022-03-24 Yttranden angående antagande av hemvärnsmän, Socialtjänstchef 

samt yttrande i samband med hävande av hemvärn-
skontrakt 

2022-03-24 - Tillfällig markupplåtelse för marknad etc Chef gata/park 
2022-04-26 
2022-03-28 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2022-04-26 
2022-03-30 Utfärdande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter Chef gata/park 
2022-04-04 366 beslut mars 2022 Arbete och socialtjänst 
2022-04-06 Mottagande av elev i grundsärskolan Rektor 
2022-04-06 Beslut om eleven huvudsakligen ska läsa ämnen el- Skolchef 

ler ämnesområden 
2022-04-07 123 beslut mars 2022 Resurs/bistånd 
2022-04-08 Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 
2022-03-10 Beslut om mottagande av elev från annan kommun Skolchef 

p g a särskilda skäl 
2022-03-21 Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Vård- och omsorgschef 
2022-03-22 - Beslut om att undervisningen för en elev ska upp- Rektor 
2022-03-24 höra, samt att på nytt bereda en elev utbildning 
2022-03-24 Yttranden angående antagande av hemvärnsmän, Socialtjänstchef 

samt yttrande i samband med hävande av hemvärn-
skontrakt 

2022-03-24 - Tillfällig markupplåtelse för marknad etc Chef gata/park 
2022-04-26 
2022-03-28 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2022-04-25 
2022-05-03 256 beslut april 2022 Arbete och socialtjänst 
2022-05-04 164 beslut april 2022 Resurs/bistånd 
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