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Plats och tid 

Beslutande 

Fullmäktigesalen, Stadshuset, kl 13.15 - 17.00 

Ledamöter 

Catrin Hulmarker (M), ordförande 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Ewa F Thorstenson (M) 

Richard Bengtsson (M) 

Stefan Swenson (M) 

Linnea Hultmark (C) 

Björn Bröne (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Tjänstgörande ersättare 

Sidan 

I (20) 

Pierre Robert Ryden (S), !! 17.19 P 1-s. 20-23, 33 

Annelie Johansson (S) 

Lars-Göran Svensson (S), §§ 19 p 6-7, 24-32 

Jörgen Fransson (S) 

Merja Wester (S) 

Sven Forsman (V) 

Hasse Nörgård (Sd) 

Bert Ove Andersson (Sd) Christian Johansson (Sd) 
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Kommunstyrelsen 

Ö vriga deltagande 

c# J/ 
Justerandes signatur t 

Malin Carlbom (M), ej tjänstgörande ersättare 

Maria Fredriksson (M), ej tjänstgörande ersättare 

Per-Erik Sondell (C), ej tjänstgörande ersättare 

Samuel Björgvinsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 

Lars-Göran Svensson (S), ej tjänstgörande ersättare,§§ 17-19 p 1-5, 20-23 , 33 

Azra Crnalic' (S), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell-Arne Green (S), ej tjänstgörande ersättare 

Annelie Nilsson (S) , ej tjänstgörande ersättare 

Johan-Erik Sundling (Sd), ej tjänstgörande ersättare 

Eva Guggenheim, regionchef Ung Företagsamhet Skaraborg, § 19 

Mari-Louise Brage, skolchef, § 19 

Jesper Uvesten, verksamhetsledare Leader Östra Skaraborg, § 19 

Anders Westermark, gata/parkchef, § 19 

Maria Börjel, verksamhetsutvecklare, § 19 

Annika Törner, vård- och omsorgschef, § 19 

Lina Johansson, enhetschef hemvården, § 19 

Sanja Galic, enhetschef hemvården, § 19 

Pål Duner, stadsarkitekt, § 19 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbcstyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (20) 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Annelie Johansson (S) att tillsammans med ordföranden ju
stera dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 18 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av: 

informationspunkten "Städernas utveckling", stadsarkitekt Pål Duner", 

ärendet "Representanter i Tillväxt- och näringslivsrådet 2023 - 2024", 

4 (20) 

initiativärende "Åtgärder för att förhindra skador på muren vid Hjo kyrka", Pierre Robert 
Ryden (S). 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 19 

Fö red ragn i ngar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 

I. Information: lmpact report från Ung Företagsamhet Skaraborg 
Regionchef Eva Guggenheim och sko/chef Mari-Louise Brage 

2. Information: Leader Östra Skaraborg 
Verksamhetsledare Jesper Uvesten 

3. Information: Kommunernas verksamhetsplan 2023 
Kommundirektör Eva U/fenborg 

4 . Information: Trafikverkets åtgärdsvalsstudie Korsbergavägen, väg nr 2879 
Gata/parkchef Anders Westermark 

5. Information: Synpunkter 2022 
Verksamhetsutvecklare Maria Börje/ 

5 (20) 

6. Information: Lägesrapport - Hemvården, uppdrag med fokus på produktivitet och kontinuitet 
Vård- och omsorgschef Annika Törner, enhetschef hemvården Lina Johansson och enhetschef hem
vården Sonja Galic 

7. Information: Städernas utveckling 
Stadsarkitekt På/ Duner 

Juscerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 20 

Arkivreglemente för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta förvaltningens förslag till arkivreglemente, samt 

upphäva tidigare reglemente, antaget av kommunfullmäktige 20 I 0-03-29, § 29, senast uppda
terat 2017-12-14. 

Sammanfattning 
Hjo kommuns nuvarande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige § 17/20 och reviderades 
§ 104/17. 

Arkivarien för kommunarkiven i Hjo, Tibro och Karlsborg har utarbetat ett förslag till ett nytt 
arkivreglemente. Motsvarande förslag till reglemente har även lämnats till Tibro och Karlsborg 
för beslut. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2023-02-0 I. 
Förslag till Arkivreglemente för Hjo kommun. 

I j 
J~sterandes signatur Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 

Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

7 (20) 

2022-258 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till revidering av delegationsord
ning för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har reviderat kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med det förslag som 
Tillståndsenheten i Samverkan, TiS, tagit fram. I avtalet om samverkan regleras tillstånds- och till
synshandläggning i fråga om alkohol, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter 
samt kontroll av receptfria läkemedel. Genom detta avtal ges anställda i värdkommunen (Lidkö
ping) i uppdrag att besluta för samarbetskommuns räkning i ärenden som omfattas av avtalet. 
Delegation av beslutanderätt regleras i en särskild delegationsordning som beslutas av respektive 
samarbetskommuns ansvariga nämnd. Det är önskvärt att samma delegationsordning som värd
kommunen har antas. Lidköpings kommun har nu gjort en översyn av delegationsordning med 
utifrån tydlighet - att det bara är beslut som behöver delegeras, inte verkställighet. 

Under avsnittet Barn och utbildning har tillägg gjorts i form av beslut om att vidta nödvändiga 
åtgärder till följd av brister i verksamheten och ta emot och utreda klagomål mot utbildningen 
samt återkoppla till den som lämnat klagomålet. I båda fall är delegat skolchef. 

Under Samhällsbyggnad punkt 6.1 ändras Markförvaltare till Plan- och byggchef. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2023-02-02. 
Förslag till Kommunstyrelsens delegationsordning. 

Skickas till 
Kommunledningsgruppen 

Utdrags-bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 

Riktlinjer Missbruk och beroende 

Kommunstyrelsens beslut 

8 (20) 

2022-206 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för missbruk och be
roende. 

Sammanfattning 
Riktlinjerna har tagits fram för att fungera som en vägledning för handläggare i arbetet med ut
redning och bedömning av behovet av bistånd enligt socialtjänstlagen (Sol) och LVM. 

Syftet med riktlinjerna är även att skapa rättssäkerhet och likabehandling när det gäller utred
ning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds inom området, i Hjo kommun. 

Beslutsunderlag 
Enhetschefens skrivelse 2022-009-29. 
Förslag till Riktlinjer Missbruk och beroende. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 

Riktlinjer Hemlöshet och bostadssocialt stöd 

Kommunstyrelsens beslut 

9 (20) 

202J-:-61 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för hemlöshet och 
bostadssocialt stöd. 

Sammanfattning 
Riktlinjerna har tagits fram för att tydliggöra socialtjänstens insatser och ansvar för bostadslösa. 

Syftet med riktlinjerna är även att skapa rättssäkerhet och likabehandling inom området, i Hjo 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Enhetschefens skrivelse 2023-02-08. 
Förslag till Riktlinjer hemlöshet och bostadssocialt stöd. 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 

' ~ Justcrandcs signatur Utdragsbcstyrka ndc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 

I 0 (20) 

2023- 62 

Avgiftstaxa Vård och omsorg - revidering med tillfällig justering av 
avgiftsår 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera avgiftstaxan för vård och om
sorg avseende avgiftsårets omfattning enligt nedan: 

tillfälligt revidera avgiftsåret för 2023: från I maj till 30 april, 

i samband med detta förlänga nuvarande gällande taxa t o m 30 april 2023, samt 

återgå till ordinarie avgiftsår: I april till 31 mars fr o m 2024. 

Sammanfattning 
Avgiftstaxan är konstruerad så att avgiftsåret sträcker sig från I april till 31 mars. Avgiften räknas 
om en gång per år. Omräkningen tillämpas vid debiteringen i april som avser mars. Nytt avgifts
beslut skickas ut i april eller vid förändringar som meddelats. 

I samband med införande av ett nytt verksamhetssystem för Vård och finns behov av att justera 
avgiftsåret för att möjliggöra den omfattande överföring av data som ske både genom överföring 
från ett system till ett annat samt genom inhämtning av uppgifter från brukarna. 

Då avgiftshandläggning i övrigt fungerar väl med det nuvarande avgiftsåret I april tom 31 mars 
föreslår förvaltningen att återgå till rådande ordning from 2024. 

Förvaltningen föreslår att: 

Tillfälligt revidera avgiftsåret för 2023: från I maj till 30 april. Och i samband med detta för
länga nuvarande gällande taxa tom 30 april. 

Att återgå till ordinarie avgiftsår: I april t ill 31 mars from 2024. 

Avgift Sol kontaktperson 
Vidare föreslås en mindre ändring avseende avgift för kontaktperson Sol. I taxan tas en månads
avgift ut av brukare för kontaktperson bevilja enligt Sol. Dock endast för brukare inom VoO. 
Förvaltningen föreslår att göra insatsen avgiftsfri. Antalet berörda brukare är färre än I Ost. 

Beslutsunderlag 
Enhetschefens skrivelse 2022-1 1-24. 
Förslag till revidering av Avgiftstaxa Vård och omsorg. 

Jus tcn.ndcs signatur Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 

Omfattning av kommunal parkeringsövervakning 

Kommunstyrelsens beslut 

11 (20) 

2023-33 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva punkten 4 i kommunfullmäk
tiges beslut 1996-05-30, § 33. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 1996-05-30 att införa kommunala parkeringsvakter i Hjo kom
mun, och gav dåvarande tekniska kontoret i uppdrag att verkställa parkeringsövervakningen. Det 
geografiska område som enligt beslutet omfattades av parkeringsövervakning överensstämmer 
inte med det geografiska område som nu kan omfattas av parkeringsövervakning. 

Tekniska utskottet beslutade 2023-02-07, § 5 i egenskap av delegerad trafiknämnd att kommunal 
parkeringsövervakning kan ske på samtliga allmänna platser i Hjo kommun där kommunen är hu
vudman. Parkeringsövervakningen på ovan område ska utföras av minst en parkeringsvakt. Med 
anledning av detta behöver kommunfullmäktige upphäva sitt beslut 1996-05-30, § 33, punkt 4. 

Beslutsunderlag 
Trafikingenjörens skrivelse 2023-01-25. 
Tekniska utskottets beslut 2023-02-07, § 5 
Kommunfullmäktiges beslut 1996-05-30, § 33. 

Utdragsbescyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 

12 (20) 

2023- 63 

Riktlinjer och regler för Hjo kommuns småbåtshamn, revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till revidering av Riktlinjer och regler för Hjo 
kommuns småbåtshamn. 

Sammanfattning 
Hjo kommuns småbåtshamn är en relativt liten hamn med begränsat utrymme mellan båtbryggor 
vilket innebär att Y-bommarna utmed bryggorna som längst är 8 meter. Av den anledningen ser 
förvaltningen ett behov av att förtydliga att båtar vars längd överstiger 12 meter inte kan bere
das plats utmed ordinarie bryggor. För att främja ett aktivt båtliv föreslår förvaltningen vidare att 
det inte ska vara möjligt att lägga stationära husbåtar i Hjo småbåtshamn. 

Revideringen innebär också ett förtydligande om att de elstolpar som finns utplacerade vid båt
bryggorna är avsedda att användas vid tillfälligt behov av el och inte för stadigvarande uppkopp
ling under flera dygn . 

Beslutsunderlag 
Gata/parkchefens skrivelse 2023-01-15. 
Förslag till revidering av Riktlinjer och regler för Hjo kommuns småbåtshamn. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 
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Kommunstyrelsen 

V I 

Ks § 27 2023- 64

Representanter i Tillväxt- och näringslivsrådet 2023 - 2024  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till representanter i Tillväxt- och 
näringslivsrådet 2023 - 2024. 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson (M) och Linnea Hultmark (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Sammanfattning 

Tillväxt- och näringslivsrådet är ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information 
mellan Hjo kommun, dess nämnder och näringslivet. Rådet ska verka för att skapa och bibehålla 
ett gott näringslivsklimat. Rådet ska vidare vara ett forum som möjliggör samsyn mellan 
kommunen och näringslivet i frågor som handlar om företagsklimat och näringslivsutveckling. 
Representanterna utses på två år. Rådet föreslås få följande sammansättning under åren 2023 - 
2024: 

Catrin Hulmarker 
Pierre Robert Ryden 
Christian Johansson 
Sebastian Sjöberg 
Lotta Persson 
Ewa Hjerpe 
Fredrik Berndt 
Malin lndebetou 
Martin Ekström 
Erik Eriksson 
Jesper Uvesten 
Bianca Gustafsson 
Tim Fäger 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförande 
Oppositionsråd 
Näringslivsutvecklare, Hjo kommun 
Näringslivsstrateg, Hjo kommun 
Besöksnäringsutvecklare, Hjo kommun 
Rektor Vuxenutbildningen, Hjo kommun 
Anva AB, Industri 
Munkebo Gård, Grön näring 
Hjo Bygg & Anläggning 
Wen nergrens, Fastighetsägare 
Leader Östra Skaraborg, Besöksnäring 
Delicatezza Bianca, Handel 
Biergarten, Restaurang 

Näringslivsutvecklarens skrivelse 2023-02-10. 

Skickas till 

Samhällsbyggnad/Näringslivsenheten 

Ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Justcnndcs signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 
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2023-6 

Kompletterande val: Val av 7 ledamöter i kommunstyrelsens all
männa utskott 2023 - 2026 samt ordförande, I :e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-18 att utse ledamöter i allmänna utskottet 2023 - 2026 
samt ordförande, I :e och 2:e vice ordförande. Sverigedemokraterna hade inget förslag till repre
sentant vid sammanträdet i januari utan skulle återkomma med förslag på kandidat. 

Skickas till 
Kansliet 

\/ I\ 
Öusterandes signa.tur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 

15 (20) 

2023-7 

Kompletterande val: Val av 7 ledamöter och 3 ersättare i kom
munstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2023 - 2026 samt 
ordförande, vice ordförande och insynsplatser 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-18 att utse ledamöter, ersättare och insynsplatser i barn
och utbildningsutskottet 2023 - 2026 samt ordförande och vice ordförande. Sverigedemokra
terna hade inget förslag till representant vid sammanträdet i januari utan skulle återkomma med 
förslag på kandidat. 

Skickas till 
Kansliet 

Utd ragsbcstyrkand c 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 

16 (20) 

2023-8 

Kompletterande val: Val av 7 ledamöter och 3 ersättare i kom
munstyrelsens sociala utskott 2023 - 2026 samt ordförande, vice 
ordförande och insynsplatser 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-18 att utse ledamöter, ersättare och insynsplatser i sociala 
utskottet 2023 - 2026 samt ordförande och vice ordförande. Sverigedemokraterna hade inget 
förslag till representant vid sammanträdet i januari utan skulle återkomma med förslag på kandi
dat. 

Skickas till 
Kansliet 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 

0 

Initiativärende kommunstyrelsen: Atgärder för att förhindra 
skador på muren vid Hjo kyrka 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

17 (20) 

2023-56 

överlämna ärendet till förvaltningen för bedömning av lämpliga åtgärder och i den mån det är 
möjligt att genomföra dessa, samt 

informera kommunstyrelsen om vidtagna åtgärder. 

Sammanfattning 
Pierre Robert Ryden (S) har inkommit med initiativärende rörande mur som avgränsar 
parkeringsplatser utmed Regeringsgatan och kyrkans fastighet. Muren skadas genom att fordon i 
samband med parkering kör emot muren så att denna rubbas . Detta medför dels en skaderisk 
för allmänhet, men även en kostnad för Svenska kyrkan att åtgärda eller reparera. 

Beslutsunderlag 
Pierre Robert Rydens initiativärende 2023-02-22. 

Skickas till 
Pierre Robert Ryden 
Samhällsbyggnadschef 
Chef Gata/Park 

Jlerande, signatur Utd ragsbestyrkand e 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 32 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 

18 (20) 

- Revisorerna: Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete genom utskott 
(2022-304). 

- Hjo Stadshus AB: Styrelseprotokoll 2022-12-07. 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2022-12-07. 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Tillsyns- och kontrollplan 2023 - 2025. 

- Kommunrevisionen: Stirrelser förvaltade av Hjo kommun (2022-318) . 

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-12-15. 

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

- Länsstyrelsen Västra Götaland: Förordnande av Pierre Robert Ryden som vigselförrättare 
2023-01-0 I - 2026-12-31 (2022-21 I). 

- Miljösamverkan Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-12-16. 

- Samordningsförbundet Skaraborg: Protokoll 2022-1 1-22. 

- Västra GötalandsregionenNästKom: Avtal om gymnasieutbildning inom Naturbruk (2022-74). 

- Samordningsförbundet Skaraborg: Protokoll 2022-12-21. 

- Räddningstjänsten Skaraborg: Budgetberedningsutskottets protokoll 2023-01-12. 

- Skaraborgs kommunalförbund: Beslut om Kulturplan Skaraborg 2030 (2022-126). 

- Polisen/Lokal polisområde Östra Skaraborg: Medborgarlöfte i Hjo 2023 - 2024 (2023-21 ). 

- Skaraborgs kommunalförbund: Direktionens protokoll 2023-01-13. 

- Hjo kommuns yttrande gällande kompletterande samråd enligt miljöbalken för solcellsanlägg-
ning i Hjo och Skövde kommuner (2022-136). 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2023-01-25. 

- Energikontor Väst: Kommunnätverket för hållbar utveckling - Verksamhetsplan 2023. cf Kol rafiknämnden, Protokoll 2023-02-06. 

JJerandes signatur Utd ragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 

- Skaraborgs kommunalförbund: Direktionens protokoll 2023-02-02. 

- Byggnadsnämnden: Revidering av byggnadsnämndens delegationsordning. 

~ I \) 
Jus randes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

19 (20) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-22 

Delegationsbeslut 2022/2023 

Kommunstyrelsens beslut 

20 (20) 

2022-32/2023-46 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 
2022-1 1-0 I - Erbjudande av plats/utbildning i förskola, familje- Barnomsorgs handläggare 
2022-11-30 hem, fritidshem 
2022-1 1-24 - Yttranden eller remissvar av rutinmässig karaktär i SB-chef 
2023-01-23 egen verksamhet Plan- och byggchef 
2022-1 1-28 - Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 
2022-12-21 
2022-12-0 I 256 beslut november 2022 Arbete och socialtjänst 
2022-12-02 I 32 beslut november 2022 Resurs/bistånd 
2022-12-08 - Beslut om tilläggsbeloppsersättning för assistent- Elevhälsochef 
2023-01-04 hjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordi-

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

2022-12-15 Föreningsbidrag enligt kommunstyrelsens "Riktlin- KTF-chef 
jer för föreningsbidrag" 

2023-01-11 Beslut om att person som ej uppfyller legitimat- Rektor 
ions/behörighetskrav får bedriva undervisning i mer 
än 6 mån upp till I år 

2023-01-11 Ombud för Hjo kommun vid förrättningar enligt SBC/Markförvaltare 
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, lednings-
rättslagen och enskilda väglagen 

2023-0 I - I 3 - Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Resp verksamhetschef 
2023-02-06 
2023-01-17 Beslut i ärende så brådskande att kommunstyrel- KS ordförande 

sens beslut inte kan inväntas 
2023-01-23 262 beslut december 2022 Arbete och socialtjänst 
2023-01-24 151 beslut december 2022 Resurs/bistånd 
2023-01-26 Beslut om mottagande av barn från annan kommun Skolchef 

p g a särskilda skäl 
2023-02-02 Beslut om placering av elever i kommunens skolor Rektor 
2023-02-02 Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2023-02-02 140 beslut januari 2023 Resurs/bistånd 
2023-02-07 289 beslut januari 2023 Arbete och socialtjänst 

f-L 
Jus randes signatur Utdrags bestyrkande 


