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Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Tid: Torsdagen den 21 februari 2019, kl 18.30  
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret 
 
Mötet inleds klockan 18.00 med demokraticafé  
 
Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta växeln (0503-350 00 eller 
vaxeln@hjo.se) som kallar ersättare för tjänstgöring. 
 
Hjo 2019-02-13 
 
Michael Kihlström Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 
 
Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Upprop  

2. Val av protokollsjusterare och 
fastställande av tid för justering 

Christer Klang (M) och Sandra Lind (S) utses att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet. 
Ersättare: Richard Bengtsson (M) och Anders Karlsson (S). 
Justeringstid: Måndag 25 februari 2019, kl 16.00. 

3. Fastställande av dagordning  

4. Allmänhetens frågestund  

5. Frågestund  

Utdelning av priset ”Årets arbetsplats i Hjo kommun 2018” 
Föredragande: Kommundirektör Lisbeth Göthberg och personalchef Annika Hedberg 

Information: 

Skaraborgs kommunalförbund 
Föredragande: Förbundsdirektör Jan Malmgren 

Omvårdnadsutskottet 
Föredragande: Omvårdnadsutskottets ordförande Ewa F Thorstenson (M) 

6. Maxtaxa inom barnomsorgen 
Föredragande: Barn- och 
ungdomsutskottets ordförande Ann-
Christine Fredriksson (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
fastställa de nya avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola och 
fritidshem samt att i enlighet med de nya avgiftsnivåerna 
revidera kommunens riktlinjer och avgifter för förskola och 
fritidshem. De nya avgiftsnivåerna tillämpas från och med 1 
mars 2019. 
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Ärendelista (forts) 
 

 

7. Avgiftstaxa för Vård och omsorg: 
Revidering 
Föredragande: Omvårdnadsutskottets 
ordförande Ewa F Thorstenson (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra 
följande revidering i Avgiftstaxa för Vård och omsorg: 
 
Ändringar i taxan är markerade med kursiv text. Struken text 
markeras med överstrykning: 
4.4.2 Justering av minimibelopp 
Minimibeloppet för personer i särskilt boende justeras 
eftersom vissa poster ingår i boendet. Följande dras av från 
minimibeloppet i Särskilt boende: 
185 kr/år för möbler (15 kr/mån). 
200 kr/mån TV-licens, uppräknas årligen enligt Radiotjänst. 
Hushållsel om den ingår i hyran. 

Om den enskilde har merkostnader för mat som överstiger 
Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnad så görs en 
justering av minimibeloppet med mellanskillnaden.  

Minimibeloppet höjs med mellanskillnaden mellan den 
matkostnad som ingår i minimibeloppet och den faktiska 
matkostnaden. 2018 höjs minimibeloppet med 2 679 kr för 
personer i särskilt boende, så att det totala minimibeloppet för 
personer över 65 år i särskilt boende blir 7 600  
7 800 kr. 

8. Valärenden 
 

- Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfull-   
  mäktige, Fredrik Bellino (S) 
- Val av 1 revisor i Direktionen för kommunalförbundet för  
  Avfallshantering Östra Skaraborg 2019 – 2022 
- Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare i Riksbyggens 
  kooperativa hyresrättsförening Äldrehem i Hjo 2019 – 2022 
- Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare i styrelsen för Hjo  
  Stadshus AB valda från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess 
  ordinarie bolagsstämma hållits 2023 
- Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare i styrelsen för AB  
  Hjo Småindustrier valda från ordinarie bolagsstämma 2019  
  till dess ordinarie bolagsstämma hållits 2023 
- Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare i styrelsen för Hjo  
  Energi AB valda från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess  
  ordinarie bolagsstämma hållits 2023 
- Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare i styrelsen för Hjo  
  Energi Elhandel AB valda från ordinarie bolagsstämma 2019  
  till dess ordinarie bolagsstämma hållits 2023 
- Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare i kommunens  
  Donationsstiftelser 2019 – 2022  

9. Nya motioner att anmäla  

10. Anmälningsärenden  
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 Enhet 

Kansli 

Datum 

2019-01-23 

Dnr 

2019-5 

 Handläggare 

Maria Börjel 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-350 01www.hjo.se 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa de nya avgiftsnivåerna för 
maxtaxa inom förskola och fritidshem samt att i enlighet med de nya avgiftsnivåerna revidera 
kommunens riktlinjer och avgifter för förskola och fritidshem. De nya avgiftsnivåerna tillämpas från 
och med 1 mars 2019. 

 

Sammanfattning 

De nya avgiftsnivåerna gäller för perioden 1 januari 2019 till den 31 december 2019. Inkomsttaket 
höjs från 46 080 kr till 47 490 kr per månad. Ändringen innebär att kommunens avgiftsintäkter 
kommer att öka och därför minskas också stadsbidraget i motsvarande omfattning. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Skolverket 2018-11-29 

Skickas till 

Barnomsorgshandläggare 

 

 

 

Katarina Levenby 

Skolchef 
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 Enhet 

Vård och omsorg 

Datum 

2018-12-17 

Dnr 

Dnr 2017-366 

 Handläggare 

Klara de Boer 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-350 01www.hjo.se 

Korrigering av Avgiftstaxan för vård och omsorg då ny avgift ersätter radio 
och TV-avgiften 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att göra följande revidering i Avgiftstaxan 
för Vård och Omsorg: 

4.4.2 Justering av minimibelopp 

Minimibeloppet för personer i särskilt boende justeras eftersom vissa poster ingår i boendet. 

Följande dras av från minimibeloppet i Särskilt boende: 

185 kr/år för möbler (15 kr/mån) 

200 kr/mån TV‐licens, uppräknas årligen enligt Radiotjänst. 

Hushållsel om den ingår i hyran. 

Om den enskilde har merkostnader för mat som överstiger Konsumentverkets beräknade 
livsmedelskostnad så görs en justering av minimibeloppet med mellanskillnaden.  

Minimibeloppet höjs med mellanskillnaden mellan den matkostnad som ingår i minimibeloppet och 
den faktiska matkostnaden. 2018 höjs minimibeloppet med 2679 kr för personer i särskilt boende, 
så att det totala minimibeloppet för personer över 65 år i särskilt boende blir 7600 7800 kr. 

Sammanfattning 

Riksdagen har beslutat att radio- och TV-avgiften ska avskaffas och ersättas med en individuell 
public service-avgift som ska betalas av alla över 18 år som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. 
Även a-kassa, pension och sjukersättning är beskattningsbar förvärvsinkomst och personer med 
denna typ av inkomst kommer därför att betala en avgift. Det gäller även personer som bor på 
särskilda boenden. Avgiften kommer att vara 1 procent av den beskattningsbara inkomsten upp till 
ett tak. Taket kommer vid införandet att vara drygt 1 300 kronor per person och år. Den nya 
avgiften infördes 1 januari 2019. 

För att inte den enskilde ska missgynnas ekonomiskt korrigeras Vård och omsorgs avgiftstaxa från 

Ändringar i taxan är markerade med kursiv text. Struken text markeras med överstrykning: 
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och med 2019-01-01 för att ta hänsyn till att alla numera betalar en individuell public service avgift. 
Vård- och omsorgstaxan korrigeras genom att höja minimibeloppet för personer i särskilt boende 
till 7800 kr vilket resulterar i ett sänkt avgiftsutrymme för den enskilde, så att den enskilde inte ska 
behöva betala dubbelt för TV-avgiften. 

 

VÅRD OCH OMSORG 

 

 

Eva Ulfenborg 

Vård- och Omsorgschef 
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