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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter 

Michael Kihlström (Kd), ordförande 
Catrin Hulmarker (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 Ryden (S) 
Bodil Hedin (S) 

Jörgen Fransson (S) 
Merja Wester (S) 
Kjell-Arne Green (S) 

Anders Karlsson (S) 
Lars-Göran Svensson (S) 
Birgitta Vester (S) 

Vakant (V) 
Vakant (V) 

Hasse Nörgård (Sd), §§ 85 - 93 
Lennart Larsson (Sd) 

Egon Kornell (Sd) 
Elena Bjärlcvall (Sd) 
Vakant (Sd) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Justerandes signatur 

Tjänstgörande ersättare 

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 (21) 

Ewa T Thorstenson (M) och Anders Karlsson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet. 

Till ersättare utses Christer Klang (M) och Lars-Göran Svensson (S). 

Justeringstid: Måndag 21 december 2020, kl 15.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 81 

Dagordning 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12- 17 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av informationspunkt. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

4 (21) 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 82 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

- Kommunfullmäktiges ordförande avtackar f d kommundirektören Lisbeth Göthberg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

5 (21) 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsrapport 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

6 (21) 

2020-256 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2020 för Räddn ingstjänsten Östra Ska
raborg. 

Yrkande 
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2020 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2020. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2020 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Justerandcs signatur Utdrags bestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Delårsrapport 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

7 (21) 

2020-257 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2020 för Miljösamverkan Östra Skara
borg. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2020 för Mil
jösamverkan Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2020. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2020 för Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ Uv\c .:f§I 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

8 (21) 

2020-222 

Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg fr o m 2021-01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till gemensamt färdtjänstreglemente för kommu
nerna i Skaraborg att gälla fr o m 2021-01-0 I. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till gemensamt färdtjänst
reglemente för kommunerna i Skaraborg att gälla fr o m 2021-01-0 I. 

Sammanfattning 
Kollektivtrafikrådet Skaraborg hanterar bland annat frågor som avser det för kommunerna i Ska
raborg gemensamma färdtjänstreglementet. Varje kommun beslutar själva om reglementet men 
kommunerna har sedan en lång tid tillbaka ett gemensamt vilket medför flera fördelar. 

Förslaget till nytt reglemente har tagits fram mot bakgrund av att den allmänna kollektivtrafiken 
får nya zoner och taxor den 4 november 2020. 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafiknämndens § 35/20. 
Förslag till gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde att gälla fr 
o m 2021-0 1-0 I. 

Skickas till 
Kollektivtrafiknämnden 

Justerandes signatur Utdragsbescyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 86 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

9 (21) 

2018-43 

Förlängning av möjlighet till sammanträdesarvoden under Covid-
19-pandemin 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

kanslichefen bemyndigas att efter samråd med respektive ansvarigt presidium bevilja ersätt
ningar hänförlig t ill förtroendevaldas sammanträden utöver det som anges i kommunens ar
vodesreglemente, samt 

bemyndigandet gäller till och med 2021-12-31. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) och Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

kanslichefen bemyndigas att efter samråd med respektive ansvarigt presidium bevilja ersätt
ningar hänförlig till förtroendevaldas sammanträden utöver det som anges i kommunens ar
vodesreglemente, samt 

bemyndigandet gäller till och med 2021-12-31 . 

Yrkande 
Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade under våren ett likartat beslut. Detta upphör vid årsskiftet. Det har 
nu framkommit att det dessvärre finns risk för att den politiska verksamheten även under näst
kommande år kommer att påverkas av pandemin. 

Mot bakgrund av detta finns anledning att kommunen alltjämt behöver ha en möjlighet att medge 
sammanträdesarvode och ersättning för förlorad ersättning utöver det som framgår av arvodes
regi em entet. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2020-1 1-04. 

Jusccrandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 86 

Skickas till 
Kanslienheten 
Personalenheten 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

I 0 (21) 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 87 

Partistöd 2021 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

partistöd för år 2021 ska utgå för respektive parti med: 

Moderaterna: 95 449 kronor 
Socialdemokraterna: 72 30 I kronor 
Sverigedemokraterna: 49 153 kronor 
Centerpartiet: 33 721 kronor 
Kristdemokraterna: 26 005 kronor 
Liberalerna: 26 005 kronor, samt 

I I (21) 

2014-68 

utbetalt partistöd för år 2021 ska återkrävas för den händelse att något parti inte uppfyller 
kraven för partistöd enligt § 3 Regler om partistöd i Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade den 27 februari 2014 regler om utbetalning av partistöd till partier 
representerade i Hjo kommunfullmäktige. Partistödet är uppdelat i ett grundstöd och ett man
datstöd. 

För att partistöd ska utgå ska mottagare av stödet lämna in en redovisning som utvisar att stödet 
har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin i enlighet med kommu
nallagen. Samtliga partier har inkommit med redovisningen i rätt tid (det vill säga senast 30 juni 
2020) avseende utbetalt partistöd för år 2019. 

Kommunfullmäktige har under innevarande mandatperiod och efter beslut om entledigande tre 
platser där länsstyrelsen inte kunnat utse någon ny ledamot. Av § 2 andra stycket i Regler om 
partistöd i Hjo kommun framgår motsatsvis att mandatstöd även utgår till parti för de "stolar" 
dit någon ny ledamot inte kunnat fastställas. Detta gäller så länge minst en ledamot finns kvar på 
partiets mandat. 

Grundstödet uppgår för år 2021 till I 0 5 73 kronor till varje parti medan mandatstödet utgörs av 
7 716 kronor per mandat i fullmäktige. 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

forts Kf § 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

12 (21) 

2014-68 

Partistödet bör räknas upp varje år i enlighet med riksdagsmannaarvodet. Detta uppgår dags 
dato till 68 400 kr vilket medför att en uppräkning sker med cirka 2,2 procent jämfört med före
gående år. 

Fastställda mandat och ledamöter i kommunfullmäktige per 31 december 2020 medför att parti
erna har rätt till följande partistöd för år 2020: 

Parti Mandat 

Moderaterna I I 
Socialdemokraterna 8 
Sverigedemokraterna 5 
Centerpartiet 3 
Kristdemokraterna 2 
Liberalerna 2 
Vänsterpartiet 2 

Summa: 33 

Beloppen anges i kronor. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2020-1 1-04. 

Skickas till 
Partigrupperna 
Ekonomienheten 

Justcrandcs signatur 

Grundstöd Mandatstöd Totalt stöd 

10 573 84 876 95 449 
10 573 61 728 72 301 
10 573 38 580 49 153 
10 573 23 148 33 721 
10 573 15 432 26 005 
10 573 15 432 26 005 

63 438 239 /96 302 634 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

Disposition av prognostiserat överskott för 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Yrkande 

13 (21) 

2020-276 

Catrin Hulmarker (M), Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (L) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

inom samtliga verksamhetsområden fortsätta att bedriva det långsiktiga arbetet med att 
komma i balans med budget som uppdragits till förvaltningen under året, 

merkostnaden för engångsersättningen till Kommunals medlemmar får belasta resultatet för 
2020 med ca 900 tkr utöver budget, 

tidigarelägga underhållsarbeten, inköp av korttidsinventarier samt vissa andra aktiviteter till 
återstoden av 2020 som annars var planerade att ske under 2021 till ett värde om max 
I 000 tkr utöver budget enligt nedan och att redovisning av dessa aktiviteter sker till kom
munfullmäktige i samband med avrapporteringen av 2020 års bokslut, 

ge ekonomichef delegation att i bokslutet för 2020 belasta resultatet med en partiell inlösen 
av pensionsåtagande om maximalt I O mnkr inklusive löneskatt, under förutsättning att årets 
resultat före partiell inlösen inte avviker väsentligt från augustiprognosen, samt 

i det fall årets resultat bedöms understiga augustiprognosen väsentligt delegeras också rät
ten parera det partiella inkösenbeloppet med senast framtagna resultatprognos så att resul
tatet efter samtliga ovanstående att-satser inte avviker väsentligt från budgeterade 8 mnkr. 

Sammanfattning 
Årets prognostiserade resultat enligt augustiuppföljningen uppgår till knappt 20 mnkr, vilket 
överstiger budget med ca 12 mnkr. Överskottet kan hänföras till framförallt extra statsbidrag för 
att stärka välfärden samt för att kompensera för Corona-effekter. 

Ett överskott i kommunal verksamhet är i grunden nödvändigt för att möjliggöra framtida inve
steringar och för att inte urholka värdet på kommunens tillgångar. Prognosen för 2020 visar 
dock på en kraftig positiv avvikelse mot budget och räkenskapsårets slutenhet innebär att medel 
inte kan föras över till nästkommande års driftsbudget. 

Av denna anledning föreslås nedanstående tre åtgärder som alla syftar till att jämna ut resultatet 
över åren och att därmed också minska framtida kostnader: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

forts Kf § 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

I) Hantering av engångsersättning till fackfbrbundet Kommunals medlemmar 

14 (21) 

2020-276 

Den centrala avtalsrörelsen för kommunals medlemmar som skulle hållits under våren 2020 
sköts på framtiden på grund av Covid 19-pandemin. Parterna kom överens under november må
nad och en del i överenskommelsen innebär att varje medlem ska erhålla en engångsersättning 
om 5 500 kr för perioden I maj - 31 oktober 2020 (6 månader). Denna ersättning uppgår till 
916 kr/månad och medarbetare vilket väsentligt överstiger ökningen av kommunens lönesumma 
som budgeterats för 2020. 

För att underlätta framtida kompetensförsörjning hade samtidigt förvaltningen inför årets avtals
rörelse en plan för hur strukturella omotiverade löneskillnader i vissa yrkesgrupper, jämfört med 
Skaraborgs övriga kommuner, successivt skulle elimineras. För att inte denna plan ska omkullkas
tas av att alltför stort utrymme tas i anspråk av engångsersättningen till Kommunals medlemmar 
föreslår förvaltningen att den "merkostnad" som engångsersättningen motsvarar jämfört med 
den nivå som förhandlades fram för perioden I november 2020 - 31 mars 2021, d v s 2,3 pro
cent får "tas ur det prognostiserade överskottet", dvs belasta årets resultat. 

Engångsersättningen utgår i proportion till tjänstgöringsgrad till Kommunals medlemmar samt till 
de oorganiserade medarbetare som arbetar inom samma avtalsområde. Då utfallet från förhand
lingarna blev känt sent har förvaltningen inte hunnit göra en exakt beräkning av merkostnaden, 
men vid ett antagande om ca 400 medarbetare med en genomsnittlig tjänstgöringsgrad om 80% 
och en medellön om 26 000 kr/månad blir merkostnaden ca 900 tkr inklusive PO-pålägg (400 x 
0,8 X (916 - (26 000 X 2,3%) X 1,433 X 6). 

2) Tidigareläggning av underhållsåtgärder och av vissa övriga aktiviteter 

Ytterligare en möjlig åtgärd för att jämna ut resultatet över åren och förbättra de ekonomiska 
förutsättningarna för framtiden, är att genomföra vissa åtgärder "i förtid". Det kan handla om 
underhållsåtgärder på våra fastigheter, inköp av korttidsinventarier, konsulttid för implemente
ring av IT-stöd, utbyte och komplettering av gammal utrustning som ändå behövs ske inom en 
snar framtid, eller andra smarta lösningar som medför lättnader inför framtiden. Åtgärderna och 
redovisningen av dessa måste dock ske i enlighet med "god redovisningssed" vilket bland annat 
innebär att det inte får handla om investeringar i redovisningsmässig mening, samt att eventuella 
tjänster ska ha utförts innan årsskiftet. 

Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige ger förvaltningen i delegation att utföra åtgärder 
som dessa till ett värde av maximalt I 000 tkr, och att redovisning av dessa sker i samband med 
rapporteringen av bokslutet för 2020. 

3) Partiell inlösen av pensionsskuld 

Bland kommunens finansiella åtaganden återfinns en ansvarsförbindelse som avser intjänade 
pensioner till och med 1997-12-31. Detta åtagande som per 2020-01-0 I uppgick till 154,7 mnkr 
redovisas enligt den s.k. blandmodellen vilket innebär att kostnaden för dessa pensionsutbetal
ningar uppkommer vid utbetalningstillfället till den anställde, inte vid intjäningstillfallet som är det 
normala för pensionskostnader. 

Justerandcs signatur Utdragsbcstyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 
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2020-276 

För att minska kommunens framtida kostnader finns en möjlighet att i förtid "lösa in" delar av 
detta pensionsåtagande, vilket också är förvaltningens rekommendation. Detta rekommenderas 
mot bakgrund av att såväl historisk som bedömd framtida avkastning på de förtidsinlösta belop
pen överstiger den nu låga räntesatsen på kommunens låneskulder. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 2020-1 1-03. 

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

Justcrandes signatur Utdragsbescyrkande 
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Kf § 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

Extra julgåva till kommunens medarbetare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

16 (21) 

2020-274 

tillskjuta medel som möjliggör för medarbetarna att få en extra julgåva om 250 kr per med
arbetare, samt 

medlen tas av resultatet för verksamhetsåret 2020. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M), Petter Jönsson (L), Britt-Marie Sjöberg (C) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att: 

tillskjuta medel som möjliggör för medarbetarna att få en extra julgåva om 250 kr per med
arbetare, samt 

medlen tas av resultatet för verksamhetsåret 2020. 

Yrkande 
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Sammanfattning 
År 2020 har på grund av pandemin medfört stora och extraordinära påfrestningar på kommu
nens medarbetare. Den har även inneburit svårigheter för vår lokala handel, exempelvis butiker 
och restauranger. 

Kommunen har tidigare erbjudit sina medarbetare julbord som julgåva. I år kommer personalen 
istället att få ett presentkort om 250 kr. Detta kommer att gälla i butiker och restauranger an
slutna till Hjo Handel. 

För att visa vår uppskattning för det arbete som utförts samt även stödja den lokala handeln fö
reslås därför att gåvan istället blir ett presentkort om 500 kr och omfattar de medarbetare som 
omfattas i förvaltningens urval, företrädesvis tillsvidareanställda men även andra kategorier uti
från vissa kriterier. 

Beslutet kommer belasta resultatet för år 2020 med cirka 200 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2020-1 1-17. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Skickas till 
Personalchef 

Justerandes signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

Utdragsbestyrkande 
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2020-274 



HJO 
Kom mu nfu 11 mäktige 

Kf § 90 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

Strategi för kompetensförsörjning 2021 - 2025 

Kommunfullmäktiges beslut 

18 (21) 

2019-354 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till Strategi för kompetensförsörjning 
2021 - 2025. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) Eva-Lott Gram (Kd) och Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till Strategi för 
kompetensförsörjning 2021 - 2025. 

Sammanfattning 
Hjo kommuns medarbetare är den viktigaste resursen vi har- det är deras engagemang och kom
petens som avgör kvaliten på våra välfärdstjänster. Hur väl vi lyckas attrahera, rekrytera, ut
veckla, behålla, och i vissa fall avveckla medarbetare har avgörande betydelse för hur väl vi klarar 
vårt välfärdsuppdrag och servicen till våra medborgare. 

För att klara kompetensförsörjningen behöver Hjo kommun arbeta systematiskt, samordnat och 
långsiktigt. Strategin syftar till att stödja och underlätta organisationens arbete och målsättningen 
är att säkra kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt. Ett systematiskt arbete med 
kompetensförsörjningen och en stark organisationskultur utifrån vår värdegrund "Det goda mö
tet" och vår ledarmodell är viktiga förutsättningar. 

Strategin bygger på den s k ARUBA- modellen och redovisar ett antal delstrategier inom följande 
områden: Attrahera, Rekrytera, Introducera, Utveckla, Behålla, Avsluta. 

Beslutsunderlag 
Personalchefens skrivelse 2020-1 1-04. 
Förslag till strategi för kompetensförsörjning 2021 - 2025. 

Skickas till 
Personalchef 
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2020-169 
2020-270 

Revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedago
gisk omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pe
dagogisk omsorg enligt förslag. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av avgifter för för
skola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg enligt förslag. 

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

Sammanfattning 
De nya avgiftsnivåerna för maxtaxan gäller för perioden I januari 2021 till den 31 december 
2021 . lnkomsttaket höjs från 49 280 kr till 50 340 kr per månad. Ändringen innebär att kommu
nens avgiftsintäkter kommer att öka och därför minskas också stadsbidraget i motsvarande om
fattning. 

Den reducerade avgiften som tidigare gällt för de barn som är under 3 år och går max 15 tim
mar/vecka tas bort. Ändringen kommer börja gälla från och med I mars 2021 och innebär att 
platsen för samtliga barn fram tills september det år de fyller 3 år är förenade med samma avgift 
vilken följer maxtaxan. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2020-1 1-10. 
Förslag till avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. 
Skolverkets skrivelse 2020-1 1-25. 

Skickas till 
Barnomsorgshandläggare 
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Tillfällig taxa Social aktivering för Vård och omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 

20 (21) 

2020-169 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tillfällig taxa Social aktivering för Vård och omsorg en
ligt upprättat förslag. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa tillfällig taxa Social aktivering 
för Vård och omsorg enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Sedan mars 2020, som en följd av pandemin av coronaviruset, har beslut om Dagverksamheten i 
Hjo kommun inte verkställts som tidigare med träffar i grupp. De brukare som har biståndsbe
slut om Dagverksamhet (enligt Sol, utan demensdiagnos) har erbjudits Social aktivering i indivi
duell form. Social aktivering innebär insatser i hemmet av särskilt utsedd hemvårdspersonal med 
möjlighet till social aktivering eller samvaro i liten grupp utomhus eller i anpassad lokal när detta 
är möjligt med tanke på pandemiläget. 

Då det fortsatt kommer att erbjudas dagverksamhet i form av Social aktivering, föreslår förvalt
ningen ett tillägg till avgiftstaxan för Vård och omsorg i enlighet med beslutsunderlaget. 

Avgiften för Social aktivering ersätter ordinarie avgift för Dagverksamhet i "Avgiftstaxa för Vård 
och omsorg". Den tillfälliga taxan gäller fr o m 2021-01-0 I t o m en eventuell inkludering av av
giften i "Avgiftstaxa för Vård och omsorg" eller längst t o m 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2020-10-23. 
Förslag till Tillfällig taxa - social aktivering för Vård och omsorg. 

Skickas till 
Vård- och omsorg, avgiftshandläggare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-12-17 

- Folkhälsorådet: Folkhälsoplan 2021 (2020-291 ). 

- Revisorerna/PwC: Granskning av IT- och informationssäkerhet (2020-287). 
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