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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-21 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter 

Michael Kihlström (Kd), ordförande 

Catrin HuJmarker (M) 
Knut lndebetou (M), 

Ann-Christine Fredriksson (M) 
Ewa F Thorstenson (M) 
Lars Glad (M) 

Christer Klang (M) 

Richard Bengtsson (M) 

Kerstin Strandbergh Hermansson (M) 
Anders Beckman (M) 

Anette Klang (M) 
Siba Nasser (M) 

Britt-Marie Sjöberg (C) 

Linnea Hultmark (C) 
Berit Henriksson (C) 
Petter Jönsson (L) 
Björn Bröne (L) 
Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Rydim (S) 
Bodil Hedin (S) 

Jörgen Fransson (S) 
Merja Wester (S) 
Kjell-Arne Green (S) 
Sandra Lind (S) 
Anders Karlsson (S) 

Fowziya Abdelmoniem Abbas (S) 
Malin Eriksson (V) 
Johan Eriksson (V) 
Hasse I"Jörgård (S) 
Thomas Karlsson (Sd) 
Lornalyn Karlsson (Sd) 

Egon Kornell (Sd) 
Elena Bjärkvall (Sd) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Tjänstgörande ersättare 

Malin Carlbom (M) 

Göran Linder (Sd) 

Lennart Larsson (Sd) 

2 (17) 

Elisabeth Samuelsson (M), Anita Bergman (M), Per-Erik Sondeli (C), Lars-Göran Svensson (S) 

och Christina Milton (Sd) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ el ~\ 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 75 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2019-02-21 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 ( 17) 

Christer Klang (M) och Sandra Lind (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokol
let. 

Till ersättare utses Richard Bengtsson (M) och Anders Karlsson (S). 

Justeringstid: måndag 25 februari 20 19, kl. 16.00. 

Justerandes signatur 

m-Ol: tt~ 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 76 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen med tillägg att punkten information 
Skaraborgs kommunalförbund utgår. 

Justerandes signatur /7

1 
~ 

<61.- (fl- Ull 
Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 77 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-21 

- Utdelning av priset "Årets arbetsplats i Hjo kommun 20 18" 

s ( 17) 

Kommunfullmäktiges ordforande Michael Kihlström (Kd), kommundirektör Lisbeth Göthberg och per
sonalchef Annika Hedberg samt personal från Fågelås skola i Gate 

- Omvårdnadsutskottet 
Omvårdnadsutskottets ordförande Ewa F Thorstenson (M) 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-21 

Maxtaxa inom barnomsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 

6 (17) 

2019-5 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa de nya avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola och 
fritidshem samt att i enlighet med de nya avgiftsnivåerna revidera kommunens riktlinjer och av
gifter för förskola och fritidshem. De nya avgiftsnivåerna tillämpas från och med l mars 20 19. 

Yrkande 

Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
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 l mars 2019. 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
De nya avgiftsnivåerna gäller för perioden l januari 2019 till den 31 december 20 19. Inkomstta
ket höjs från 46 080 kr till 47 490 kr per månad. Ändringen innebär att kommunens avgiftsintäk
ter kommer att öka och därför minskas också stadsbidraget i motsvarande omfattning. 

Beslutsunderlag 
skolchefens skrivelse, 20 19-0 1-23 
Skrivelse från Skolverket 20 18-1 1-29 

Skickas till 
Barnomsorgshandläggare 

Justerandes signatur 

å)_~ l~~ 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 79 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2019-02-21 

Avgiftstaxa för Vård och omsorg: Revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

7 (17) 

2017-366 

Kommunfullmäktige beslutar 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 livs
medelskostnad så görs en justering av minimibeloppet med mellanskillnaden. 

Minimibeloppet höjs med mellanskillnaden mellan den matkostnad som ingår i minimibeloppet 
och den faktiska matkostnaden. 20 18 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. 

Yrkande 

Ewa F Thorstenson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
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 livs
medelskostnad så görs en justering av minimibeloppet med mellanskillnaden. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf§ 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-21 
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2017-366 

Minimibeloppet höjs med mellanskillnaden mellan den matkostnad som ingår i minimibeloppet 
och den faktiska matkostnaden. 20 18 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---eOO 
7 800 kr. 

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

För att inte den enskilde ska missgynnas ekonomiskt korrigeras Vård och omsorgs avgiftstaxa 
från och med 20 19-0 1-0 l för att ta hänsyn till att alla numera betalar en individuell public ser
viceavgift. Vård- och omsorgstaxan korrigeras genom att höja minimibeloppet för personer i sär
skilt boende till 7 800 kr vilket resulterar i ett sänkt avgiftsutrymme för den enskilde, så att den 
enskilde inte ska behöva betala dubbelt för TV-avgiften. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgschefens skrivelse 20 18-12-17. 

Skickas till 
Vård och omsorg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf§ 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-21 
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2019-13 

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Fredrik Bellino (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

entlediga Fredrik Bellino (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, samt 

uppdra åt kanslienheten att hemställa hos länsstyrelsen att genomföra ny rösträkning och 
utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Fredrik Bellino (S). 

Sammanfattning 
Fredrik Bellino (S) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Skickas till 
Fredrik Bellino 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf§ 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-21 
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2018-283 

Val av revisor i Direktionen för kommunalförbundet för Avfalls
hantering Östra skaraborg 20 19 - 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Per-Olof Ekholm (S) som revisor. 

Skickas till 
Per-Olof Ekholm 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Justerandes signatur 

~dz fM 
Utdragsbestyrkande 
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Kf§ 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-21 

Il ( 17) 

2018-292 

Val av l revisor och l revisorsersättare i Riksbyggens kooperativa 
hyresrättsförening Äldrehem i Hjo 20 19 - 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som revisor utse Jan Kello (M) och som revisorsersättare Owe 
Brännberg (Sd). 

Skickas till 
Jaan Kello 
Owe Brännberg 
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Äldrehem i Hjo c/o Riksbyggen Skaraborg, Skövde 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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2018-293 

Val av l revisor och l revisorsersättare i Hjo Stadshus AB valda 
från ordinarie bolagsstämma 20 19 till dess ordinarie bolagsstämma 
hållits 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som revisor utse Per-Olof Ekholm (S) och som revisorsersät
tare Anne-Marie Fredriksson (M). 

Skickas till 
Per-Olof Ekholm 
Anne-Marie Fredriksson 
Hjo Stadshus AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-21 
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2018-294 

Val av l revisor och l revisorsersättare i AB Hjo Småindustrier 
valda från ordinarie bolagsstämma 20 19 till dess ordinarie bolags
stämma hållits 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som revisor utse Anne-Marie Fredriksson (M) och som revis
orsersättare Jaan Kello (M). 

Skickas till 
Anne-Marie Fredriksson 
Jaan Kello 
AB Hjo Småindustrier 

J··~····~ (M Utdragsbestyrkande 
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2019-02-21 
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2018-295 

Val av l revisor och l revisorsersättare i Hjo Energi AB valda från 
ordinarie bolagsstämma 20 19 till dess ordinarie bolagsstämma hål
lits 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som revisor utse Per-Olof Ekholm (S) och som revisorsersät
tare Anne-Marie Fredriksson (M). 

Skickas till 
Per-Olof Ekholm 
Anne-Marie Fredriksson 
Hjo Energi AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-21 

15 ( 17) 

2018-296 

Val av l revisor och l revisorsersättare i Hjo Energi Elhandel AB 
valda från ordinarie bolagsstämma 20 19 till dess ordinarie bolags
stämma hållits 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som revisor utse Per-Olof Ekholm (S) och som revisorsersät
tare Anne-Marie Fredriksson (M). 

Skickas till 
Per-Olof Ekholm 
Anne-Marie Fredriksson 
Hjo Energi Elhandel AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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2018-303 

Val av l revisor och l revisorsersättare i kommunens Donations
stiftelser 20 19 - 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som revisor utse Anne-Marie Fredriksson (M) och som revisor
sersättare Owe Brännberg (Sd) 

till (oljande donationsstifte/ser: 

Flickskolefonden 
Erik och Marie-Louise T engstrands frisäng 
Wallin-Aimbergska fonden 
A Johansson, H Hjort m fl samfond 

Skickas till 
Anne-Marie Fredriksson 
Owe Brännberg 
Ekonomienheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
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Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-21 
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l. Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2018 till Inspektionen för vård och omsorg 
(20 18-48). 

2. Förvaltningsrätten i Jönköping, beslut 20 19-0 1-29 i målnummer 414-19 angående överkla
gande av kommunfullmäktiges beslut 20 18-12-20 om partistöd (20 19-40). 

3. Länsstyrelsen beslut 2019-02-08 där Elena Bjärkvall (Sd) utsetts till ny ledamot i kommunfull
mäktige och Göran Linder (Sd) till ny ersättare (20 18-316). 

4. Hjo kommunfullmäktiges årsplanering för 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


