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Kommunstyrelsens ordförande har ordet!

Budgetarbetet i våras var svårare än på många år och föga anade vi väl att det skulle bli än värre på höstkanten. 
När skatteprognosen i kombination med utfallet av det nya fördelningssystemet kom, visade det sig att Hjo 
kommun inte var en av vinnarna. Vi tappade nästa fyra miljoner kronor. Att vi är en av givarna i systemet visar 
dock på att Hjo inte på långt när har så stora problem som många andra av Sveriges kommuner. Den budget vi 
nu presenterar innebär att vi fortsätter det tuffa arbetet med att se över vad vi gör, när vi gör det, hur vi gör 
det och om vi över huvud taget ska göra det! Vi tror att det är nyttigt med denna typ av storstädning emel-
lanåt. Det låter sig inte göras i goda tider utan bara när snaran dras åt och vi måste förändra för att klara verk-
samheten inom givna ramar. Allt är inte pengar, inte ens i detta läge. Jag är övertygad om att vi kan anpassa vår 
verksamhet till budget utan att vare sig försämra kvalité för våra invånare eller arbetsmiljön för våra anställda. 
Vi har gett uppdrag i budgeten som syftar till att öppna upp för smarta lösningar i den dagliga verksamheten, 
som ger möjlighet att plocka ur betungande, onödiga arbetsuppgifter och ”måsten” ur ryggsäcken samt pre-
sentera eventuella investeringar som är arbetsbesparande och kloka över tid. De uppdragen utförs bäst av dem 
som är mitt i verksamheten dagligdags.

Det effektiviseringskrav om 1,5% som lades i vårbudgeten har återkopplats av förvaltningen under hösten och 
en rad åtgärder presenterats som vi till fullo ställer oss bakom. Nu går arbetet vidare för att säkra vår verk-
samhet de kommande åren.  Vår ambition är liksom andra år att skapa en balanserad ekonomisk och verksam-
hetsmässig framfart som innebär att de beslut vi tar är ordentligt genomtänkta och förankrade för att få bästa 
effekt. Därför fokuseras nu arbetet på att inrätta oss i de ramar som vi ser framför oss de kommande åren och 
som kommer att innebära ytterligare effektiviseringsarbete. Ett nytt uppdrag, om 1%, är lagt centralt i förvalt-
ningen för att vi nu ska nyttja styrkan i att vara en förvaltning som hjälps åt i stramare tider – ”tillsammansska-
pet” kommer med andra ord att testas! Under tidigt 2020 kommer budgeten revideras utefter vilka åtgärder 
vi enas om att vidta. Under 2020 ska arbetet med att sänka sjuktalen intensifieras, talet ska ner med minst en 
procent under året. Vi behöver alla våra medarbetare och deras breda kompetens och vi måste ständigt arbeta 
med förbättringar som gör att fler väljer Hjo kommun som arbetsgivare.

Utmaningarna är många men möjligheterna ännu fler! Vi har trots allt ökade medel inför 2020 och samman-
taget drygt en halv miljard kronor att göra verkstad för. Vi lämnar utrymme för löneutveckling för kommunens 
medarbetare och avsätter också för viss generell kostnadsutveckling. Omställningen till minskade barngrupper 
inom förskolan fortsätter. Äldreomsorgen utökas med nybyggnation och fler platser på Sigghusberg ett mer än-
damålsenligt demenscenter samt förstärkning inom Hemvården. Arbetet med ökad digitalisering tillskjuts också 
medel inom flera olika verksamhetsområden. 

Hjo växer och vi blir fler Hjobor vilket är fantastiskt roligt! Vi blir fler äldre men också fler barn och unga. I in-
vesteringsbudgeten blir detta tydligt då vi fortsätter med den relativt höga investeringstakt som vi haft ett antal 
år nu. Ny skola i centrala Hjo kommer att stå klar våren 2022 och skolenheten i Korsberga kommer att byggas 
om och byggas till för att inrymma allt från förskola till grundskola och skolbarnomsorg. 

Vi tror på Hjo, nu och i framtiden, och med vår budget vill vi signalera att vi håller ut och håller i arbetet med 
att tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för ett enkelt och väl fungerande liv för alla som vill leva, ver-
ka, bo och etablera sig i Hjo!

Catrin Hulmarker (m)
     Kommunalråd
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Sammanfattning av kommunstyrelsens beslut 
2019-10-30

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Driftbudget för 2020 fastställs på politikområdesnivå samt för 2021-2022 på   
 nämndnivå enligt föreliggande förslag till budget,

- Investeringsbudget 2020 samt investeringsplan för perioden 2021-2024   
 fastställs enligt föreliggande förslag till budget på sidan 34,

- Resultatbudget för 2020 samt preliminär resultatbudget för perioden   
 2021-2022 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

- Kassaflödesbudget 2020 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden  
 2021-2022 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

- Balansbudget 2020 samt preliminär balansbudget för perioden 2021-2022  
 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

- Kommunstyrelsen äger rätt att under 2020 nyupplåna, d.v.s. öka kommun ens 
 låneskulder med totalt 60 mnkr, 

- I budgeten angivna 20 prioriterade mål för fullmäktige fastställs,

- Nuvarande skattesats 21:57 bibehålls
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Förutsättningar för årets 
budgetarbete...

Här redovisas förändringar i omvärlden och hur det    
påverkar Hjo kommuns budget de kommande åren.1
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Omvärldbeskrivning

Omvärldsanalysen belyser hur faktorer i omvärlden 
påverkar Hjo kommun på kort och lång sikt och 
därmed vår budget för kommande år.

Bevakningen skapar en gemensam lägesbild i hela or-
ganisationen och bidrar till en förbättrad planering i 
kommunen.

I SKLs ekonomirapport av oktober 2019 beskrivs kom-
munernas ekonomiska situation och förutsättningar samt 
den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. 
Innehållet i denna signalerar att vi befinner oss i början 
av en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn 
kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller 
bemanna den om inget förändras. Att konjunkturen börjar 
vika kommer att innebära ett dramatiskt omslag för kom-
muner och regioner och redan nu signalerar ett antal kom-
muner att man kommer att behöva höja skatten.

Omvärldsbeskrivning 
I SKLs ekonomirapport av oktober 2019 beskrivs kommunernas ekonomiska situation och 
förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Innehållet i denna 
signalerar att vi befinner oss i början av en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn 
kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den om inget förändras. Att 
konjunkturen börjar vika kommer att innebära ett dramatiskt omslag för kommuner och regioner och 
redan nu signalerar redan ett antal kommuner att man kommer att behöva höja skatten 

I diagram 1 nedan visas SKLs ”Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter” 

 

 

Bilden visar en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten från toppen 2017 och SKL 
prognostiserar att högkonjunkturen innan 2020 års utgång övergår i en mild lågkonjunktur, vilket 
betyder att antalet arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget dämpas i viss mån av att 
löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens förslag om förbättrat grundskydd för 
pensionärerna, men tillväxttakten under 2020 förväntas bli den lägsta sedan 2010. Under 2021 
förväntas konjunkturen vara i balans och tillväxttakten ökar då något till följd av att lönesumman 
ökar mer änn året innan. När den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans 2022-2023 ökar 
sysselsättningen åter, vilket är främsta skälet till att skatteunderlagstillväxten tilltar och närmar sig en 
historiskt genomsnittlig takt 

Utöver konjunkturutvecklingen så innebär den demografiska situationen ytterligare påfrestningar på 
kommunsektorn. Barn, unga och äldre ökar i en snabbare takt än gruppen som är i yrkesverksam 
ålder 

Diagramet nedan visar en tydlig inbromsning av skatteun-
derlagstillväxten från 2017 och SKL prognostiserar att 
högkonjunkturen innan 2020 års utgång övergår i en mild 
lågkonjunktur, vilket betyder att antalet arbetade timmar 
minskar. Effekten på skatteunderlaget dämpas i viss mån av 
att löneökningarna blir något högre och budgetproposition-
ens förslag om förbättrat grundskydd för pensionärerna, 
men tillväxttakten under 2020 förväntas bli den lägsta se-
dan 2010. Under 2021 förväntas konjunkturen vara i balans 
och tillväxttakten ökar då något till följd av att lönesumman 
ökar mer än året innan. När den svenska ekonomin utveck-
las i konjunkturell balans 2022-2023 ökar sysselsättningen 
åter, vilket är främsta skälet till att skatteunderlagstillväxten 
tilltar och närmar sig en historiskt genomsnittlig takt.

Utöver konjunkturutvecklingen så innebär den demografis-
ka situationen ytterligare påfrestningar på kommunsektorn. 
Barn, unga och äldre ökar i en snabbare takt än gruppen 
som är i yrkesverksam ålder.
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Påverkan på Hjo kommun

För Hjos del påverkar den demografiska utvecklingen såväl 
barn och utbildning som vård och omsorg.

Utbyggnaden av  Sigghusbergs vårdboende, med inriktning 
på demenssjukdom, pågår. Utbyggnaden kommer att tas i 
drift under våren 2020 och av den anledningen har poli-
tikområdet tilldelats väsentliga belopp för att möta detta. 
Under 2021 kommer dock ytterligare medel behöva till-
skjutas då verksamheten kommer att vara i full gång och 
kostnaderna får helårseffekt.

Inom barn och utbildning pågår projekteringen av en ny F-6 
skola i Lundbyområdet. Investeringen är bland de största i 
Hjo kommuns historia och kommer att behöva finansieras 
med såväl egna medel som genom ökad skuldsättning. 
Driftskostnader i form av ränta, avskrivningar, underhåll 
samt framförallt personalkostnader kommer att öka av-
sevärt med början under slutet av 2021.

Vidare visar en jämförelse, mellan å ena sidan SKLs prog-
nos över Hjo kommuns skatter och generella statsbidrag 
för 2020 och å andra sidan budgeten för 2018, att Hjo har 
tappat ca 10 mnkr i kostnads- och LSS-utjämningssystemen. 
Istället för att ha varit en bidragsmottagare är vi nu istället 
en bidragsgivare. Detta har självklart inneburit ytterligare 
belastning under budgetarbetet, samtidigt som det är en 
signal på att utmaningarna i vår kommun ändå är mindre än 
i genomsnittskommunen.

Befolkningsutveckling

Hjo kommuns invånarantal har ökat  med i genomsnitt 74 
personer under de senaste 5 åren. Ökningen fortsätter 
även under 2019, dock i en något lägre takt. Vid årets in-
gång uppgick invånarantalet till 9 176 och i skrivande stund 
(okt 2019) är antalet invånare 9 218. 

Vid en jämförelse med övriga kommuner i Skaraborg samt 
med kommunerna i vår kategori ”Pendlingskommuner till 
mindre tätort” så står vi oss ganska väl i tillväxttal.

Vi ser en trend i att ungdomar mellan 20-24 flyttar ut för 
att studera och arbeta i större städer under en period för 
att sedan återvända när man har bildat familj. Kommunen 
har liksom de flesta mindre orterna också en högre gen-
omsnittsålder än de större städerna.

Antal invånare totalt
Val: Hjo, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Nyckeltals-IDTitel Nyckeltalsbeskrivning 2009 2010
N01951 Invånare  totalt, antalAntal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. 8 859 8 841
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Personal & kompetensförsörjning

Personalen är den viktigaste resursen i kommunen. 
Man brukar säga att cirka 70% av kommunens kost-
nader kan härledas till personalen. Det är därför cen-
tralt att kommunen tar hand om sin personal och är 
en attraktiv arbetsgivare. 

Kompetensförsörjning

Konkurrensen om arbetskraften är hård och Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) har prognosticerat en stor eft-
erfrågan av arbetskraft till den offentliga sektorn framöver. 
Den arbetsföra delen av befolkningen ökar inte i samma 
takt som den yngre och äldre befolkningen. Behovet av 
välfärdstjänster kommer att öka för varje år, och framförallt 
inom skola och vård- och omsorg.

Kompetensförsörjningsplan

För att möta kommande kompetensbehov kommer för-
valtningen att fortsätta påbörjat arbete med att ta fram en 
komplett kompetensförsörjningsplan för kommunen. Planen 
kommer att identifierat bristyrken och vilka framtida behov 
Hjo kommun har. För att möta kompetensbehovet kommer 
det att krävas att förvaltningen noga analyserar vad vi ska 
göra, vem som ska göra det och vilken kompetens som 
krävs för att göra det inom respektive verksamhetsområde.

Utifrån lagkrav och andra krav på viss kompetens kommer 
förvaltningen att få göra vissa kompetenshöjande insatser 
för att nå dessa krav. Kompetensförsörjningsprocessen 
utgår ifrån ARUBA – attrahera, rekrytera, utveckla, behålla 
och avveckla.

I kompetensförsörjningsplanen ingår att vara en attraktiv 
arbetsgivare; vad behöver vi göra för att locka fler att kom-
ma till oss? Vad behöver vi göra för att våra medarbetare 
ska vilja stanna och utvecklas i vår kommun? En del av des-
sa frågor kommer att kräva satsningar i att vara en attraktiv 
arbetsgivare genom aktiviteter inom områdena attrahera, 
utveckla och behålla.

Heltid som norm

I huvudöverenskommelsen mellan SKL och Kommunal har 
parterna gemensamt uttalat att målsättningen ska vara att 
tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm vid nyan-
ställningar och att redan anställda medarbetare i högre 
utsträckning ska arbeta heltid. Heltidsfrågan är inte bara 
ett avtal mellan centrala parter utan även en kompetens-
försörjningsfråga. Tillgången av timvikarier minskar i Hjo 
liksom i övriga Sverige. Det innebär att vi behöver fler 
ordinarie medarbetare som jobbar mer för att vi ska kunna 
lösa bemanningssituationen både nu och på lång sikt. 

Under 2019 har förvaltningen förberett sig inför arbetet 
med att införa heltid som norm. Under 2020 kommer en 
projektplan tas fram framförallt för Vård och omsorg. För 
att lyckas med detta behöver förvaltningen investera i IT-
stöd och i utveckling av våra bemanningsprocesser. 

En av förutsättningarna är att bemanningsprocesserna 
förbättras, detta för att hjälpa cheferna att lyckas med en 
hållbar bemanning enligt framtagna riklinjer för att införa 
“heltid som norm”.  Detta berör framför allt cheferna 
inom vård och omsorg. 

Arbetsmiljö och hälsa

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett fokusområde 
och kommer alltid att vara det. Genom att utbilda våra 
chefer och skyddsombud tillsammans ger vi organisationen 
goda förutsättningar för att lyckas med arbetsmiljöar-
betet. De kommande åren ska Personalenheten utveckla 
förutsättningarna för att alla chefer ska lyckas med sitt 
arbetsmiljöarbete genom att ta fram olika utbildningar och 
verktyg. Samverkansavtalet mellan förvaltningen och de 
fackliga parterna ska ses över tillsammans för att ta fram 
ett nytt gemensamt avtal. För att lyckas med arbetsmiljöar-
betet är det viktigt att vi har en väl fungerande samverkan 
med fackliga parter.

Sjuktalen i kommunen är relativt höga jämfört med 
Skaraborgs kommuner och framförallt inom Vård och 
omsorg. Samarbete med Försäkringskassan, Närhälsan och 
vår företagshälsovård ska utökas. Målet med samarbetet 
är att minska korttidssjukskrivningarna och förhindra långa 
sjukskrivningar. För att främja att medarbetare kommer 
tillbaka tidigare från sjukskrivning till arbetsplatsen ska 
alla arbetsplatser identifiera arbetsuppgifter som medar-
betare kan göra trots att man har en sjukskrivning. För att 
underlätta arbetet för cheferna med både kort- och lång-
tidssjukskrivna införs ett systemstöd från 2020. I samband 
med detta ändras rutinerna för hur man som medarbetare 
sjukskriver sig och dessutom kommer chefens ansvar för-
tydligas. Som medarbetare är du betydelsefull och svår att 
ersätta.
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Friskvårdsarbetet i förvaltningen har utvecklats och kom-
mer att fortsätta att arbetas med. Friskvård är en invester-
ing i våra medarbetare och även en del i att vara en at-
traktiv arbetsgivare. För att tillgodose verksamheters olika 
förutsättningar till friskvård arbetar förvaltningen med 
valmöjligheter; friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.

Lönebildning

Hjo kommun har låga lönenivåer jämfört med övriga kom-
muner i Skaraborg inom de stora avtalsområdena, medan 
vi har konkurrenskraftiga löner inom de mindre områdena. 
De kommande åren kommer vi att få göra prioriteringar 
utifrån löneanalyser vilket kommer innebära att vissa yrke-
skategorier får stå tillbaka för andra yrkeskategorier. För 
att underlätta detta arbete behöver löneprocessen utveck-
las och kopplas samman med budgetprocessen och därmed 
ge förutsättningar till en god lönebildning.

Jämställdhet och mångfald

Löneanalyser utifrån jämställda löner görs varje år och 
hittills har förvaltningen inte behövt göra några insatser 
utifrån osakliga skillnader mellan könen.

Heltid som norm är även en jämställdhetsfråga, då det är 
mer norm inom kvinnodominerade yrken att jobba deltid. 
Genom att ge fler möjlighet att kunna försörja sig på sin 
lön genom heltidsarbete, bidrar vi som kommun till ett 
mer jämställt samhälle.

Mångfald berikar vår organisation vilket innebär att vi i 
rekryteringar noggrant ska analysera vad verksamheten be-
höver för att lyckas med uppdraget. Nyckeln till framgång 
är att göra kravprofiler för att säkerställa att rätt person 
anställs på rätt plats.

Ekonomiska beslut i budget 2020 kopplat till arbets-
givarpolitiken

Kommunstyrelsen har i politikområdenas ekonomiska ra-
mar gjort en generell tilldelning om ca 10,4 mnkr baserat 
på personalkostnaderna i 2019 års budget, vilket utgör en 
övervägande del av 2020 års totala utökade budgetutrym-
me.

Som en konsekvens av målsättningen att minska sjukfrån-
varon med minst 1 procentenhet, samt av ovan beskrivna 
åtgärder har sedan ramarna nedjusterats med 1 mnkr i 
proportion till politikområdets andel av kommunens direkta 
sjuklönekostnader.

Under 2020 avsätts vidare 600 tkr i investeringsbudgeten 
riktat mot arbetsmiljöhöjande insatser som uppkommer i 
samband med kommunens årliga skyddsronder. Beslut om 
fördelning av resursen tas av kommundirektör efter bered-
ning i kommunledningsgruppen. 

 

Vi utgår från 
uppdraget 

och skapar en 
gemensam 
förståelse.

Vi vet att vårt 
eget beteende 
är avgörande 

för andras 
engagemang.

Vi visar tillit 
och ger 

förtroenden.

Vi ger stöd 
och 

återkoppling 
som bidrar till 

utveckling.
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Skatteintäkter och generella statsbidrag

Beräkning av ekonomiskt utrymme 2020-2022 

I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2020-2022 har följande antaganden gjorts:

• Antalet invånare uppgår till 9 220 under 2020, 9 280 under 2021 samt 9 340 under 2022, d v s  
en beräknad ökning med 60 invånare per år.

• Skattesatsen är oförändrad under hela perioden, d v s 21:57.

• Bidrag och avgifter till de kommunalekonomiska utjämningssystemen beräknas i enlighet med  SKLs 
prognos enligt cirkulär 19:40 av den 1 oktober 2019.

• Intäkterna från fastighetsavgifter är beräknade enligt SCBs prognoser.

Skatteintäkter m.m (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 Prognos 2021 Prognos 2022

Skatteintäkter 410,6 410,2 416,3 429,3 444,8

Inkomstutjämningsbidrag 98,5 98,8 103,1 105,4 109,8

Kostnadsutjämningsavgift/-bidrag -2,7 -3,2 -5,4 -5,4 -5,4

Regleringsbidrag 4,0 6,4 9,6 11,2 9,6

LSS-utjämning -1,1 -1,0 -1,9 -1,9 -1,9

Fastighetsavgift 19,9 20,3 20,6 20,6 20,6

Del av välfärdsmiljarder 3,1 2,9 1,7 0,0 0,0

Summa skatter och bidrag 532,3 534,4 544,0 559,2 577,5

Avgår budgeterat räntenetto -1,2 -0,7 -1,2 -1,6 -2,0

Avgår budgeterat resultat -8,0 -7,2 -8,0 -8,0 -8,0

Utrymme för ramar till verksamheterna 523,1 526,5 534,8 549,6 567,5

Skatteintäkter

Skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Land-
stings (SKL) prognos (cirk 19:40) över skatteunderlagets 
utveckling. Skatteintäktsprognosen är beräknad utifrån en 
egen prognos över invånarantalet och en oförändrad kom-
munalskatt om 21:57.

Inkomstutjämningen

Inkomstutjämningen garanterar kommunerna ett utjämn-
ingsbidrag motsvarande 115 % av medelskattekraften i 
riket. Kommuner vars beskattningsbara inkomster översti-
ger denna nivå ska betala en avgift till staten. Hjo kommun 
har en medelskattekraft som understiger nivån och er-
håller därför ett bidrag från utjämningen. 

Kostnadsutjämningen

I kostnadsutjämningen fastställs en så kallad standard-
kostnad för olika verksamheter, såsom barnomsorg, skola, 
äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Standard-
kostnaden är enkelt uttryckt, den kostnad kommunen bör 
ha med hänsyn till demografisk (befolkningsmässig) och 
geografisk struktur. Har en kommun högre standardkost-
nader än riket i genomsnitt erhålls ett bidrag och har kom-
munen en lägre standardkostnad än riket betalas istället en 
avgift.

Eftersom utfallet för den enskilda kommunen är beroende 
av utvecklingen i riket, är det svårt att göra detaljerade 
prognoser för den enskilda kommunen. I denna budget an-
tas i enlighet med SKLs prognos att Hjo får betala en avgift 
om 5,4 mnkr årligen under hela planperioden. Som framgår 
av tabellen är detta en försämring för Hjos del med 2,2 
mnkr jämfört med prognosen för 2019. 
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Regleringsbidrag/-avgift

Staten har behov av att kunna påverka kommunsektorns 
samhällsekonomiska utrymme och statsfinanserna. Även 
förändringar i ansvaret mellan kommunsektorn och staten 
måste kunna regleras på något sätt. Därför finns en regler-
ingspost i utjämningssystemet.

Regleringsposten i utjämningssystemet fungerar så att om 
summan av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna 
blir lägre än det belopp staten beslutat tillföra kommuner-
na, får alla kommuner ett regleringsbidrag som motsvarar 
mellanskillnaden. Regleringsbidraget beräknas som ett en-
hetligt belopp per invånare. Om summan av samtliga bidrag 
minus de inbetalda avgifterna i stället blir högre än det 
belopp staten beslutat tillföra, ska mellanskillnaden tas ut i 
form av en regleringsavgift från kommunerna. Som framgår 
av tabellen ovan prognostiseras bidraget att öka under åren 
2020 och 2021 för att sedan falla tillbaka något under 2022.  
Den huvudsakliga förklaringen till detta är regeringen “fyllt 
på” systemet för att möjliggöra för kommunerna att möta 
de kraftiga utmaningarna man står inför i form av den de-
mografiska utvecklingen. 

Lss-utjämning

Lss-utjämningssystemet tillkom som ett led i att försöka 
utjämna de stora kostnadsskillnaderna avseende LSS verk-
samheten som finns mellan kommunerna. Alla kommuner 
ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att kunna 
bedriva denna verksamhet.

Systemet är skilt från det ordinarie kostnadsutjämningssys-
temet för kommunerna. Skälet är att underlagen inte på 
samma sätt som i det ordinarie systemet kan anses uppfylla 
kriteriet att vara opåverkbara för den enskilda kommunen. 
Precis som i det ordinarie kostnadsutjämningssystemet 
beräknas en standardkostnad för varje kommun.

Denna standardkostnad är baserad på antalet verkställda 
beslut för tio olika LSS-insatser som viktas med en riksgen-
omsnittlig kostnad per insats. Dessutom beaktas skillnader i 
vårdtyngd och stordriftsfördelar i verksamheten. Beroende 
på hur kommunens beräknade standardkostnad avviker från 
den genomsnittliga standardkostnaden i landet får kom-
munen antingen ett bidrag eller betala en avgift.

För budgetperioden 2019-2021 är avgiften för Hjo kom-
mun beräknad till ca 1,9 mnkr årligen. I och med att prog-
noserna är beroende av i vilken utsträckning kostnaderna 
i Hjo förändras i förhållande till genomsnittet i riket är det 
svårt att med säkerhet bedöma i framtidsberäkningarna.

Fastighetsavgift

Avgiften utgör i statsrättslig mening en skatt, där riksda-
gen beslutar om underlag och storlek av fastighetsavgiften. 
Avgiften tillfaller dock kommunerna. Från och med 2009 
anlitar SKL Statistiska centralbyrån (SCB) för prognoser av 
avgiften till landets kommuner. För Hjo kommun har av-
giften beräknats till 20,6 mnkr per år under planperioden.

Del av välfärdsmiljarder

För år 2017-2021 har ett tillfälligt stöd till kommuner 
och landsting beslutats om ca 10 miljarder kronor årligen. 
Bidraget fördelas dels efter invånarantal och dels efter 
en fördelningsnyckel som tar hänsyn till asylsökande och 
nyanlända. För 2020 utgår ca 33 procent av bidraget utifrån 
antalet asylsökande och nyanlända, och 67 procent utifrån 
antal invånare. För Hjo kommuns del innebär detta ett 
preliminärt bidrag om totalt ca 6,1 mnkr, varav delen som 
utgår i förhållande till invånarantalet uppgår till 4,4 mnkr 
(ingår i regleringsposten i SKLs skatteunderlagsprognos) 
och 1,7 mnkr baserat på antalet asylsökande och nyanlända. 
Under 2020 fasas delen som baseras på flyktingvariabler 
ut för att 2021 helt ersättas av delen som baseras på in-
vånarantalet.

Specificering av vissa statsbidrag åren 2016-2020

De statsbidrag som utgår till kommunerna har olika kon-
struktion. Vissa specifika statsbidrag ingår i anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning och finns med i de generel-
la statsbidragen, medan andra är riktade och kan sökas i 
särskild ordning. Dessa sökbara statsbidrag är ofta kop-
plade till att kommunen ska påvisa att kommunen haft en 
kostnad eller utfört en prestation. Information om statens 
motiv och intentioner med dessa statsbidrag presenteras 
oftast i samband med budgetpropositionen. Sveriges kom-
muner och landsting informerar också löpande om dessa 
bidrag i sina cirkulär.

De bidrag som är generella är ofta angivna i kronor per 
invånare för att underlätta beräkningen av hur stor andel av 
det totala statsbidraget som tillfaller respektive kommun. 
I budgetprocessen i Hjo kommun är principen för för-
delningen av dessa bidrag att de ingår i det totala utrymme 
som finns att fördela och att förvaltningen äskar medel för 
specifika ändamål som antas medföra ökat åtagande.

Listan över specifika statsbidrag som har haft och even-
tuellt kommer att få betydelse för Hjo kommuns intäkter 
under 2020 – 2022 är omfattande. Av denna anledning 
redovisas inte dessa i detta dokument. Den intresserade 
hänvisas istället till SKLs hemsida www.skl.se
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     .

Målmodell och prioriterade mål.
Här beskrivs hur verksamheterna arbetar med Hjo 
kommuns vision “Tillsammans skapar vi framtidens 
Hjo”.2
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Hjo Kommuns vision 

Kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten genom den vision och tillhörande utvecklingsområden som finns antagna 
sedan 2013. Orden i vår visionsformulering "Tillsammans skapar vi framtidens Hjo" är utvalda eftersom budskapet i dem är cen-
trala. Bakom varje ord finns en tanke: 

Tillsammans - Vi kan bara göra  
detta tillsammans. Hjo and me. Vår 
metod är att samarbeta. Det betyder 
inte att vi är överens om allt. Bara 
att vi är överens om att vi har ett 
gemensamt ansvar för den plats vi 
bor på. Goda möten och ett välkom-
nande förhållningssätt är nyckeln till 
framgång.

skapar vi - Vi skapar framtidens 
Hjo genom att utveckla den unika 
potential som finns i Hjo. För att ly-
ckas behöver vi vara öppna för nya 
möjligheter. Verkligheten är inte färdig 
en gång för alla, framtidens Hjo skapar 
vi varje dag.  Och alla bidrar med sitt. 
För vi är inte bara kommunen. Eller 
näringslivet. Eller föreningarna. Vi är 
alla. Tillsammans är vi ett starkt lag 
som med både planering och kreativi-
tet skapar ett bättre Hjo.

framtidens Hjo - I framtidens 
Hjo samarbetar vi över gränserna för 
att bättre ta till vara vår potential. Hjo 
är en välkomnande och levande stad 
med ett rikt utbud av meningsfulla ak-
tiviteter för alla åldrar. Hjoborna lever 
på ett hållbart sätt och tar till vara 
den lilla stadens fördelar. Kommunika-
tionerna är goda och det är nära mel-
lan både människor och platser. At-
traktiva boenden och idylliska miljöer 
drar till sig nya invånare och besökare. 
Tack vare att vi blir fler kan vi möta 
framtidens utmaningar och hålla hög 
kvalitet i skola, barnomsorg och äld-
reomsorg. Det är enkelt, vackert och 
roligt i framtidens Hjo.

UTVECKLINGSOMRÅ-
DEN

Vi valde ut sex områden som 
vi skulle satsa lite extra på för 
att nå visionen. På följande si-
dor kan du se ett axplock av 

vad som hänt på de sex 
utvecklingsom

Hjo kommuns 
utvecklingsområden
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God ekonomisk hushållning och balanskrav 

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. 
I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten 
som är av betydelse för detta krav.

För Hjo kommun innebär det att visionens utveckling-
sområden med tillhörande prioriterade mål är styrande. 
I budgeten ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa 
förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla 
visionen. 

För att våra verksamheter utifrån tillgängliga resurser ska 
utvecklas i riktning mot att uppfylla de prioriterade målen i 
visionen är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas 
i hela organisationen. Decentraliseringen är ändamålsenlig 
samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Hel-
hetssyn är nödvändig så att fler dimensioner än kärnverk-
samhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt 
och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompe-
tens tas tillvara i organisationens olika delar. Processen ska 
ge utrymme för dialog, delaktighet och ansvarstagande.

För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkter-
na överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunalla-
gen i form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att 
kommunens resultat måste vara positivt vilket är den lägsta 
godtagbara nivån för kommunens resultat på kort sikt. På 
lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den lång-
siktiga kapaciteten. Ett årligt överskott krävs för att kunna 
finansiera investeringar och värdesäkra Eget kapital.



16

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2020-2022

Hjo Kommuns målmodell

Utifrån visionen finns en målmodell som syftar till att 
omsätta visionen i praktisk handling i alla verksamheter. 
Enligt målmodellen till höger ska kommunfullmäktige, med 
visionen och utvecklingsområdena som grund, besluta om 
ett antal prioriterade mål. 

De prioriterade målen är ett begränsat antal övergripande 
och långsiktiga mål som är nyckelfaktorer i arbetet med att 
uppnå visionen. Dessa prioriterade mål finns med i detta 
budgetdokument. De flesta mål är knutna till en indikator. 
Indikatorerna är vägvisare för kommunfullmäktige för att 
se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. 
Vid måluppföljningen görs en sammantagen bedömning 
av mätbara (indikatorer) och icke mätbara resultat. Sam-
mantaget ska man utifrån uppföljningen kunna bedöma 
om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Kom-
munfullmäktiges prioriterade mål hittar du på kommande 
sidor. Det finns också möjlighet för kommunstyrelsen (samt 
Byggnadsnämnden) att utöver de prioriterade målen kom-
plettera med egna uppdrag för att styra sin verksamhet. 
Dessa mål finns inte med i budgetdokumentet. Det finns 
också möjlighet att styra verksamheten i en tydlig riktning 
med hjälp av politiskt antagna styrdokument. Ett exempel 
är Hållbarhets-strategin och ett annat är Folkhälsoplanen.

I nästkommande avsnitt redovisas Kommunfullmäktiges 
20 prioriterade mål sorterat efter utvecklingsområde. Av 
målen är 17 s.k. verksamhetsmål och tre stycken finansiella 
mål. Vissa av målen har uppdaterats och reviderats i årets 
budget, men inriktningen på arbetet är fortfarande detsam-
ma. Utifrån dessa mål och övrig styrning så kommer för-
valtningen att utarbeta en verksamhetsplan.
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Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge. Det ska vi ta vara på och göra ännu mer 
av. I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt att få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda kommunikationer 
och en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamheter som riktar sig till barn 
och unga.

Utvecklingsområde 1: Boende

Mål 1:  Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med  
 positiv befolkningsutveckling.

 Indikator: 
 Antal invånare. Betygsindex för Hjo kommun som  
 en plats att bo och leva på (Nöjd-region-index),  
 SCB

Mål 2:  Det ska vara lätt att välja hållbara trafikslag som  
 gång, cykel och kollektivtrafik i Hjo kommun. Hjo  
 kommun fokuserar särskilt på att upprätthålla god  
 kollektivtrafik till Skövde. 

 Indikator: 
 SCB medborgarundersökning: Betygsindex för  
 kommunikationer (gång- och cykel-vägar, kollektiv- 
 trafik).

Mål 3:  Hjoborna ska känna sig trygga med att här er 
 bjuds vård och omsorg samt socialt stöd av god  
 kvalitet i livets olika faser.

 Indikator: 
•  Andel nöjda och trygga brukare inom Hemtjänst,  

 SÄBO (SoS nationella brukarundersökning).
•  Andel brukare inom Funktionsvariation som     

 känner sig trygga med insatsen (Pictostat)
•  Andel klienter inom Socialtjänst som är nöjda  

 med insatsen (egen enkät). 

Mål 4:  Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i  
 bredbandsstrategi för Sverige.

 Indikator: 
 Post- och telestyrelsen Andel av befolkningen  
 i Hjo kommun som har tillgång till bredband om  
 minst 100Mbit/s, Antal nätanslutna kunder.

Mål 5:  Eleverna i Hjo kommun ska nå ökade kunskaps- 
 resultat tack vare en skola präglad av lustfyllt       
 lärande, studiero och trygghet.

 Indikator: 
 Andel elever som uppnår målen i sv, eng, ma i  
 åk 6 och som har behörighet att söka gymnasium.  
 Andel elever som upplever trygghet i skolan       
 enligt elevhälsans årliga enkät i åk 7 samt   
 Skolverkets enkät vartannat år i åk 5 och 9.

Mål 6:  Hjo kommun stödjer varje individ, utifrån dennes  
 unika resurser, på vägen till en egen försörjning  
 och ett eget arbete eller studier.

 Indikator: 
•  Fullföljda gymnasiestudier inom 3 år (4 år)
•  Invånare 17-24 som varken arbetar eller studerar,  

 andel (%)
•  Andel personer som är i behov av försörjnings- 

 stöd. Statistik arbetslöshet 18-64 år.

Mål 7:  Det ska vara enkelt att få plats på förskolan i Hjo  
 kommun.

 Indikator: 
•  Andel barn som har fått plats inom platsgarantin. 
•  Andel barn som har fått plats på önskat   

 placeringsdatum. 
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I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och göra vår vision verklig. Vi satsar medvetet på goda möten mellan människor, 
gott samarbete i näringslivet och god samverkan mellan Hjo och andra kommuner. Vi är kända som det enkla, lättillgängliga och 
välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med.

Utvecklingsområde 2: Tillsammans

Mål 8:  Hjo kommun ska använda smart teknik och  
 digitaliseringens möjligheter för att underlätta  
 arbetet och öka servicen för våra kommun-  
 invånare och besökare. 

 Indikator: 
 Redovisning av pågående insatser.

Mål 9:  I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat. 

 Indikator: 
•  SKLs mätning Insikt på områdena Miljö-, Hälso-    

 skydd och Livsmedelskontroll
•  Sv. Näringslivsranking avseende kommunens        

 service till företagare
•  Egen enkät avseende bygglovhantering för företag.

Mål 10:  I Hjo kommuns alla verksamheter ska man få ett  
 gott bemötande och uppleva att det är enkelt att  
 kontakta kommunen.

 Indikator: 
 SCB medborgarundersökning. Betygsindex för  
 bemötande och tillgänglighet

Mål 11:  I Hjo ska man kunna vara med och påverka           
 kommunen.

 Indikator: 
•  SCB medborgarundersökning. 
•  Vad tycker medborgarna i Hjo kommun om      

 inflytandet i kommunen? (Nöjd-inflytande-index:  
 NII).
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Framtidens Hjo är en levande stad. För alla åldrar och året runt. Här finns de funktioner som gör en plats till en egen stad. Ett 
levande centrum. Och ett brett utbud av idrotts- och kulturaktiviteter som gör livet gott att leva. I Hjo kan människor mötas, växa, 
vara kreativa och inspireras av andras kreativitet.

Utvecklingsområde 3: Levande Hjo

Utvecklingsområde 4: Hållbarhet och natur

I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma naturresurser. Genom vår småskalighet har 
Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka.

Mål 12: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet. 

 Indikator: 
 SCB medborgarundersökning. Betygsindex för  
 fritidsmöjligheter.

Mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet.

 Indikator: 
 SCB medborgarundersökning. Betygsindex för  
 kulturen.

Mål 14: Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv  
 handelsutveckling.

 Indikator: 
•  SCB medborgarundersökning. Betygsindex för  

 kommersiellt utbud. 
•  HUI. Försäljningsindex i sällanvaruhandeln/daglig 

 varuhandeln.

Mål 15: Hjo ska vara fossiloberoende 2030. Detta            
 innebär att hela Hjo ska ha minskat sina växthus-      
 gasutsläpp med 80% jämfört med år 1990. 

 Indikator: 
•  RUS (Regional utveckling och samverkan i miljö 

 målssystemet) 
•  Nationella emissionsdatabasen (Kolada N00401)  

 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser,  
 ton CO2-ekv/inv.
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I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid Vättern. Vi använder det för att berika livet för alla Hjobor och för att locka 
fler boende och besökare.

Utvecklingsområde 6: Vättern

Utvecklingsområde 5: Besökare

Hjo har en stark attraktionskraft. I framtidens Hjo tar vi vara på vår potential och är ett välbesökt resmål. Besöksnäringen är till 
nytta för alla Hjobor eftersom den skapar arbeten och en levande stad och landsbygd. Ett gott bemötande och en välkomnande 
atmosfär får gäster att längta tillbaka hit.

Mål 16: Hjo ska få fler besökare. 

 Indikator: 
 Redovisning av pågående arbete.

Mål 17: Hjo kommun ska arbeta för att skydda   
 Vättern mot föroreningar.

 Indikator: 
 Redovisning av pågående arbete.
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Finansiella mål

För att skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet med hög och jämn kvalitet över tiden krävs en god och stabil 
ekonomi. För att uppnå detta har Hjo kommun formulerat nedanstående finansiella mål som anses återspegla god ekono-
misk hushållning. 

Mål 18: Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr.
Ett överskott i verksamheterna skapar ett politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta 
satsningar och nyinvesteringar. Målet om 8 mnkr i resultat motsvarar ca. 1,5 procent. av värdet av skatter 
och bidrag vilket är något lågt i förhållande till praxis och rekommendationer från SKL. Den främsta anled-
ningen till det relativt lågt satta målet är att Hjo kommun under de senaste två åren tappat ca 10 mnkr i              
utjämningssystemet, vilket har varit svårt att hantera utan att försämra möjligheterna att nå övriga mål.

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 19: Investeringarna ska till 70 % finansieras med egna medel under mandatperioden 2019-2022.

Målet är satt utifrån investeringsbehov och resultatprognoser för de kommande åren och innebär att 30  
procent av kommunens investeringar finansieras av befintliga likvida medel i kombination med nyupplåning. 

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 20: Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska bibehållas eller öka under mandatperioden.

Soliditeten uttrycker hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. En hög 
soliditet innebär att både handlingsfrihet och förmågan att hantera svängningar i resultatutveckligen ökar. 
Hjo kommuns nuvarande soliditet uppgår enligt årsredovisningen för 2018 till 22 %, vilket är i nivå med det  
ovägda medeltalet för Sveriges kommuner.

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Bolagens mål (fastställda i ägardirektiven)

Mål 21: Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1 % per år från och med år 2015 och senast 
år 2025 uppgå till minst 25 %.
Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 22: Soliditeten i AB Hjo Småindustrier ska uppgå till minst 30 %.

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 23: Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo Energi AB bör ligga under regiongenomsnittet.

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.



2222

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2020-2022



23

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2020-2022

23

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2020-2022

     

Prioriteringar och uppdrag 
i budget 2020 

Här förklaras hur budgeten växt fram, vilka uppdrag 
som delats ut och hur ekonomin prioriterats.3
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Hur budgeten för 2020 växte fram

Så här har budgeten växt fram..
I likhet med föregående års budgetprocess indikerade SK-
L:s skatteunderlagsprognoser redan i våras att det ekono-
miska utrymmet inför 2020 skulle bli lågt jämfört med de 
”goda” åren fram till 2018.

Tillkommande utrymme uppgick endast till 15,5 mnkr 
vilket bland annat berodde på låg beräknad tillväxt i beskat-
tningsunderlaget men också sämre utfall i utjämningssyste-
men för Hjo kommuns del (se bild 1 nedan)

Utöver ovanstående 15,5 mnkr frigjordes ytterligare medel 
i form av förändrad princip för redovisning av schablon-
ersättning från Migrationsverket, vilket leder till en engång-
sintäkt om 4 mnkr.

Ovanstående ökning av medel disponerades så att ram-
tilldelning gjordes för ökade personalkostnader, index-
uppräkningar och tillkommande avskrivningar med totalt 
ca 13,0 mnkr. Utöver detta tilldelades också medel för 
ökade behov inom verksamheterna med ca 13,5 mnkr. Av 
dessa gick bland annat 9,5 mnkr till vård och omsorg samt 
2,5 mnkr till barn och utbildning. Inom vård och omsorg 
kommer de tillskapade nya platserna på demensvården på 
Sigghusberg att färdigställas under våren 2020 och för detta 
tilldelades politikområdet 8,0 mnkr.

För att möjliggöra dessa tilldelningar fick förvaltningen i 
uppdrag att bedöma möjligheten i och utvärdera effekterna 
av ett effektiviseringsbeting om ca 7 mnkr vilket motsvarar 
1,5 procent av de kostnader som är påverkbara på kort 
och/eller medellång sikt. Redovisning av detta sker längre 
fram i detta dokument.

När sedan oktober månads skatteunderlagsprognos kom, 
visade den på en sämre prognos. Bland annat sjönk de 
prognosticerade skatteintäkterna med nästan 1,3 mnkr, 
vilket framförallt beror på att grundavdraget för pensioner 
höjs inför 2020, vilket i sin tur leder till lägre kommunal-
skatt. Utöver detta tappar Hjo kommun dessutom ca 2,7 
mnkr i kostnadsutjämningssystemet och regleringsbidrag. 
En väsentlig del av detta är en effekt av införandet av en ny 
fördelningsmodell. Trots att den utredning som presenter-
ats och gått ut på remiss visade att Hjo kommun skulle få 
en positiv effekt av den nya modellen, blev det tvärtom en 
försämring.

tkr
Vårbudget Oktober-

prognos
Skillnad

Skatteintäkter och inkomstutj. 520 570 520 671 101

prel. skatteavräkning 2020 0 -1 291 -1 291

Kostnadsutjämning -3 282 -5 375 -2 093

Regleringsbidrag 10 189 9 569 -620

Avgift LSS-utjämning -2 007 -1 910 97

Fastighetsavgift 20 604 20 604 0

Flyktingdelen av första välfärds-
miljarderna

1 717 1 717 0

Summa skatter och stats-
bidrag

547 791 543 985 -3 806

I höstprocessen tillkom sedan ett antal äskanden från de 
stora politikområdena Barn och utbildning och Vård och 
omsorg. Tillsammans med ovanstående intäktsminskning 
om 3,8 mnkr innebar dessa att budgeten var underfinan-
sierad med 6 mnkr. Med anledning av detta har kommun-
ledningsgruppen fått i uppgift att se över alla verksamheter 
i syfte att förändra och effektivisera arbetssätt samt att 
avveckla aktiviteter som inte är nödvändiga. För att tydlig-
göra att detta är ett gemensamt ansvar ”på tvären” över 
alla verksamheter har effektiviseringsbetinget ålagts kom-
munledningskontoret med 5 mnkr. När lämpliga åtgärder är 
identifierade sker ombudgetering till de politikområden där 
åtgärderna hör hemma.

tkr

Budget
2019

Maj prognos 
2020 vid 
9220 inv.

Förändring

Skatteintäkter 410 582 416 412 5 830

Inkomstutjämningsbidrag 98 479 104 158 5 679

Kostnadsutjämning -2 675 -3 282 -607

Regleringsbidrag 4 027 10 189 6 162

Avgift LSS-utjämning -1 133 -2 007 -874

Fastighetsavgift 19 923 20 604 681

Flyktingdelen av första välfärds-
miljarderna

3 059 1 717 -1 342

Summa skatter och stats-
bidrag

532 262 547 791 15 529
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Ekonomiska prioriteringar i budget 2020

Särskilda medel har avsatts i årets budget för att      
prioritera följande områden.

Politikområde/Prioritering (tkr) Tilldelning

Demokrati
- Revisionskostnader 100

Delsumma 100

Kommunledningskontoret
- Avgift Räddningstjänst Östra Skaraborg
- Ökade kostnader GDPR
- Kostnader för Arkiv
- IT-stöd personalenheten

500

Delsumma 500

Plan och bygg 0

Kultur, turism och fritid
-Ökad bemanning Kulturkvarteret 150

Barn och utbildning

- Kostnader för nationell IT strategi
- Minskade barngrupper i förskolan
- Elevförändring grundskolan
- Förstärkning Kulturskolan
- Elevförändring gymnasieskolan
- Ökat barnantal fritids
- Förstärkning köket i Gate

400
1 100

500
500

1 710
70

240

Delsumma 4 520

Arbete och socialtjänst
- Förstärkning Socialsekreterare
-Digitalisering familjerättshantering

620
89

Delsumma 709

Vård och omsorg

- Ökade kostnader Sigghusberg
- Ökade kostnader för elevhem LSS
- Förstärkning Smedjan
- Förstärkning boendestöd
- Förändring personlig assistans
- Volymökning inom hemvården
- Ökade kostnader för placeringar

8 000
440
250
250
185

1 000
230

Delsumma 10 355

Teknisk service 0

Delsumma 16 334

Finansenheten

- Återföring av integrationsmedel
- Utjämning

-4 000
13

Totalsumma 12 347

Demokrati

Området omfattar kommunens politiska verksamhet, dvs. kom-
munfullmäktige, revision, valnämnd, miljö- och bygglovsnämnd 
samt kommunstyrelsen med utskott. Inom politikområdet 
ingår förutom arvoden m.m. till politiker även kostnader för 
sakkunniga biträden till revisionen, partistöd och överförmyndar 
verksamhet. Under kommunfullmäktige finns en beredning för 
utvecklingsfrågor.

• Politiska prioriteringar

Under 2019 så har upphandling av sakkunniga revisorer 
gjorts och nytt avtal börjar gälla under 2020. Resultatet från 
upphandlingen medförde att kostnaderna för sakkunnigas 
biträde kommer att öka jämfört med 2019. Politikområdet 
ser ett behov att tillskjuta ytterligare medel för att hantera 
kostnadsökningen och tilldelas därmed 100 tkr i 2020 års 
budget.

• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

I 2020 års budget har förvaltningen ålagts ett effektivi-
tetsbeting om 1,5 procent av den totala kostnadsmassan. 
För Demokratis del innebär detta 92 tkr. Politikområdets 
åtgärdsplan för att hantera effektiviseringsbetinget består 
i att löpande under verksamhetsåret se över ärende- och 
mötesplanering i syfte att upprätthålla ett effektivare ären-
deflöde. Därmed skapas mindre behov av extra möten etc. 
Sammantaget bedöms åtgärderna innebära att budgeten 
hålls. 
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Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret svarar för ledning, styrning, uppföljning 
och kontroll av den samlade verksamheten i Hjo kommun. Kom-
munledningen inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och 
service till politiken och förvaltningen, samt säkerställer att fatta-
de beslut genomförs. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, 
kansli, personal och kommunikation. Utöver detta finns även 
projekt för utveckling, internationella frågor, säkerhetsarbete 
samt näringsliv och handel.

• Politiska prioriteringar

Kommunledningskontoret har lyft ett flertal behov inför 
2020. Dessa består av:

176 tkr för höjd medlemsavgift till Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg. 

220 tkr för kostnader till följd av GDPR för dataskyddsom-
bud och informationssäkerhetsprogram där KLK idag är 
underfinansierade.

100 tkr i ökade kostnader för att höja kvaliteten för Hjo, Ti-
bro och Karlsborgs gemensamma arkiv i form av utökning 
av tjänst. 

226 tkr för tre olika IT-system med koppling till personal. 
Lönekartläggningssystem, IT-stöd för sjukfrånvaro och reha-
bilitering samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kommunledningskontoret totala behov uppgår till 722 tkr. 
För att täcka behoven tilldelas politikområdet 500 tkr i 
2020 års budget.

• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

I 2020 års budget har förvaltningen ålagts ett effektivitets-
beting om 1,5 procent av den totala kostnadsmassan. För 
Kommunledningskontorets del innebär detta 583 tkr. Politi-
kområdets åtgärdsplan för att hantera effektivitetsbetinget 
består av ett flertal åtgärder varav en del består i att omal-
lokera personal inom KLK och därmed spara ca 270. Övri-
ga åtgärder består bl.a. av att göra en översyn och rensning 
av användarkonton inom IT. Det medför att kommunen kan 
minska kostnaderna för licenser samt service och support, 
vilket medför en besparing om ca 100 tkr. Nya upphandling-
ar av pensionsadministration och telefoni under 2019 har 
varit gynnsamma för Hjo kommun och kommer medföra 
lägre årliga kostnader inom KLK med drygt 100 tkr. Vidare 
finns ett flertal åtgärder av mindre karaktär till följd av 
översyn av befintliga avtal inom KLK gällande administrativa 
tjänster och IT-system. Politikområdets effektiviseringsåt-
gärder införs med helårseffekt 2020. Konsekvensen av 
åtgärderna bedöms inte ha någon större inverkan på verk-
samheter, anställda eller brukare.

Plan och Bygg

Plan och Bygg ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning enligt 
Plan- och Bygglagen samt för tillsyn av strandskydd. Området 
omfattar också kart- och mätverksamhet samt fysisk planering. 
Plan och Byggenheten arbetar gentemot Byggnadsnämnden och 
i vissa frågor mot KS.

• Politiska prioriteringar

Plan och bygg har inte tilldelats några extra medel till några 
speciella prioriteringar i årets budget

• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

Effektivitetsbetinget om 80 tkr kommer att mötas genom 
att minska inköpen av konsulttjänster och i större ut-
sträckning utföra arbetet själva.

ga verksamheten inom kommunen, och möjliggör även en 
ökad samverkan inom HjoTiBorg. 
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Barn och utbildning

Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn 
och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnad-
er för verksamheten så som ledningsorganisation och facklig 
verksamhet. Barnomsorg omfattar förskole- dagbarnvårdar- 
samt fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. förskoleklass 
omfattar även kommunens grundsärskola, elevhälsa samt 
stödorganisation och skoladministration. Gymnasie- och vuxenut-
bildningen inklusive SFI – svenska för invandrare.

• Politiska prioriteringar

Barn och utbildning har totalt tilldelats medel motsvarande  
4,5 mnkr och är fördelade enligt nedan:

Skolverket presenterade 2016 en nationell strategi för sko-
lans digitalisering vilket innebär att alla elever i grundsko-
lans årskurser 1-9 har tillgång till ett personligt digitalt 
verktyg samt att barn/elever i förskolan och förskoleklass 
har minst ett verktyg på fem barn/elever. Eleverna i vuxe-
nutbildning ska ha tillgång till digitala verktyg i lämplig om-
fattning. Detta ställer även ökade krav på IT-infrastrukturen  
i skolbyggnaderna, vilket medför ökande kostnader. För att 
kunna möta dessa krav tilldelas Barn och utbildning ytterlig-
are 400 tkr.

Från och med höstterminen 2019 beslutades att barngrup-
pernas storlek inom förskolan minskas från 20 barn/avdeln-
ing till 18 barn/avdelning i snitt. Hösten 2019 hanteras detta 
genom att den nybyggda avdelningen på Orrelyckans för-
skola öppnas samt att trycket inom verksamheten generellt 
är lägre under hösten. För att verksamheten ska kunna 
uppfylla beslutet om i snitt 18 barn/avdelning även under 
vårterminen 2020, tilldelas Barn och utbildning ytterligare 
1,1 mnkr.

Antalet elever inom grundskolan ökar och enligt dagens till-
delningssystem, där varje elev genererar en fast lärarresurs 
innebär detta en förstärkning om ytterligare 0,75 tjänst (då 
har ingen hänsyn tagit till in/utflyttning, uppgiften är baserad 
på idag kända uppgifter). Utifrån detta tilldelas barn och 
utbildning 0,5 mnkr. 

Kulturskolan i Hjo har förnärvarande kö till framför allt 
gitarr och pianoundervisningen. Verksamheten har även 
under ht18/vt19 erbjudit dansundervisning, vilket varit en 
lyckad satsning som finansierats via medel från kulturrådet. 

Politiken har beslutat tilldela Kulturskolan 0,5 mnkr för 
att kulturskolan även i fortsättningen ska kunna erbjuda 
dans som en del av kulturskolans ordinarie utbud samt att 
kötiderna ska minskas och fler elever erbjudas plats på kul-
turskolan. 

Vårterminen 2019 slutade 95 elever årskurs 9 och samman-
lagt 78 elever tog studenten. Detta innebär en ökning av 
antalet elever vid gymnasieskolan med 17 elever. För detta 
tilldelas Barn och utbildning motsvarande 1,7 mnkr. 

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever från 6 
års ålder till och med vårterminen det år då fyller 13 år. 
Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas 
sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras 
kunskaper och erfarenheter. Generellt vistas barnen längre 
tider på fritids och antalet barn på morgonfritids har de 
senaste åren ökat markant. Då antalet barn i kommunens 
fritidsverksamhet ökar, tilldelas Barn och utbildning ytterlig-
are 70 tkr enligt gällande fördelningsmodell.

Antalet barn vid förskolan “Fågelbo” i Gate samt antalet 
elever vid “Fågelåsskola” i Gate har de senaste åren ökat. 
Detta medför att verksamheten tilldelas ett extra tillskott 
med 250 tkr vilket motsvarar en förstärkning med 0,5 tjänst 
Detta för att klara den utökning av antalet portioner.

• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

Effektiviseringsbetinget för Barn och utbildning motsvarar 
2,4 mnkr.  Verksamheten har setts över och en åtgärdslista 
med effektiviseringsåtgärder har tagits fram. Barnomsorg på 
obekväm arbetstid kommer att avvecklas från och med den 
1 januari 2020. Anledningen är att kommunen inte lagligen 
är skyldiga att tillhandahålla detta, dessutom har nyttjande-
graden under åren varit mycket låg under de år då servicen 
tillhandahållits.  Vuxenutbildningen har under året utretts 
bland annat utifrån att delar av verksamheten inryms i 
inhyrda paviljonger i anslutning till Folkhögskolans lokaler. 
Detta är ett dyrt alternativ, varpå dessa ska sägas upp och 
verksamheten inrymmas i andra lokaler. Då Folkhögskolan 
är trångbodd utreds en alternativ placering av kommunens 
samlade vuxenutbilning. Utöver detta pågår en översyn av 
assistentorganisationen, för att få till effektivare lösningar 
där bland annat elever i behov av särskilt stöd ingår i s.k. 
“flexgrupper”. Detta för att få stöd/handledning av personal 
med pedagogisk kompetens.  Arbetet drivs av kommunens 
elevhälsa som ansvarar för elevers specifika behov av stö-
dinsatser. Barn och utbildning redovisar ett underskott på 
personalkostnadssidan framför allt inom grundskolans om-
råde, därför kommer uppkomna vakanser behovsprövas, för 
att se om alternativa lösningar är möjliga. 
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Arbete och socialtjänst

Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, 
öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integration och flykting-
mottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom 
bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen. 
Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för samordning 
av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun 
ansvarar för.  AME utför bl.a. arbetslivsinriktade rehabiliter-
ingsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, 
Primärvården och Arbetsförmedlingen. Vidare ansvaras för tjän-
ster som utförs i samverkan med andra kommuner t ex alkohol-
handläggning och tillsyn, familjerådgivning, konsumentrådgivning, 
skuldsanering och social jour. 

• Politiska prioriteringar

Antalet inkomna orosanmälningar ökar, både vad gäller 
vuxna och barn, och verksamheten har idag fler placeringar 
överlag jmf tidigare år. Det finns också en stor ökning av 
antalet anmälningar gällande vuxna med missbruk. Drog-
situationen och tillgången till narkotika är för närvarande 
illavarslande och påverkar arbetet med vuxna missbrukare.  
Arbete och socialtjänst tilldelas i vårbudgeten 0,6 mnkr för 
ytterligare en socialsekreterartjänst.  Under höstprocessen 
har delar av denna summa återtagits. Verksamheten får 
behålla 0,2 mnkr för att genomföra samverkan avseende 
familjehem som beskrivs enligt nedan.

Arbete och socialtjänst köper i dag familjehemsplaceringar 
via Humana, där bland annat stöd, handledning och utbild-
ning erbjuds under hela placeringen. Detta är för kom-
munen ett kostsamt alternativ och verksamheten utreder 
idag ett eventuell samarbete med kringliggande kommuner 
där motsvarande kan erbjudas. 

Arbete och socialtjänst arbetar med att öka graden av 
digitalisering, detta för att få en effektivare och snabbare 
handläggning av ärenden. För handläggarna innebär detta en 
förbättrad arbetsmiljö och mer tid för det klientnära ar-
betet.  Arbete och socialtjänst tilldelas 89 tkr för att införa 
ny programvara gällande familjerättshandläggning. 

• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

För Arbete och socialtjänst motsvarar ett effektivitetsbet-
ing om 1,5% ca 0,4 mnkr, vilket motsvarar den del av tjänst 
som beskrivs i stycket politiska prioriteringar enligt ovan.

Vård och omsorg

Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres 
och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och 
sjukvård i eget och särskilt boende. Äldreomsorgen omfattar 
hemvård i ordinärt boende, korttidsvård, dagverksamhet, särskilt 
boende, kommunal hälso- och sjukvård. Hemvård kan bland 
annat vara städning, inköp, tvätt, klädvård, tillsyn, personlig 
omvårdnad, matdistribution och trygghetslarm. Verksamheten 
till funktionshindrade handlar främst om insatserna enligt 
LSS-lagen: personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, kort-
tidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med 
särskild service.

• Politiska prioriteringar

Sigghusberg

En utbyggnad av Sigghusbergs äldreboende beräknas vara 
färdig för inflyttning april 2020. Utbyggnaden kommer att 
inrymma en korttidsavdelning och en boendeavdelning för 
personer med demenssjukdom samt förbättrade lokaler 
för den dagverksamhet som bedrivs på Sigghusberg. Per-
sonal på korttidsavdelning och dagverksamhet kommer att 
samordnas för att öka flexibiliteten och använda resurserna 
optimalt. 

Tanken är också att samla demensomsorgens olika delar 
på Sigghusberg och skapa ett demenscentrum dit personer 
med demenssjukdom och deras anhöriga kan komma för 
att delta i dagverksamhet, korttidsvård eller i generella in-
formationsträffar och samlingar.

Förvaltningen bedömer att personal behöver vara på plats 
fr o m 15 mars för att starta upp verksamheten på de nya 
avdelningarna för att brukare ska kunna flytta in fr o m 
april. 

Hyran för gemensamma utrymmen i de nya delarna 
beräknas till 2 300 tkr för helt år och till 1 800 tkr för 9,5 
månader 2020.

Vård och omsorg tilldelas 8 000 tkr för att täcka kostnaden 
för löner, förbrukningsmaterial, hyra m.m. för de nya avdeln-
ingarna. 
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Elevhem LSS

Under 2019 har förändringar skett i antal elever som har 
beslut om elevhem med stöd av LSS och detta innebär en 
ökad kostnad om 440 tkr för 2020 som tilldelas Vård och 
omsorg. 

Smedjan

Smedjan är en dagverksamhet för äldre och personer med 
funktionsnedsättning som inte har möjlighet att vara lika 
aktiva som tidigare. Syftet med Smedjans dagverksamhet är 
att ge aktivering och sysselsättning i gemenskap med andra. 
Verksamheten skapar en möjlighet för gästerna att må   
bättre och öka sin livskvalitet genom:

• En bra aktivering och rehabilitering

• Social samvaro

• Att förebygga isolering

• Avlastning för den som vårdar en anhörig

Behovet av verksamheten är stort och ökande. Dessa 
behov tillgodoses idag inte någon annanstans för denna 
målgrupp. De har inte samma möjlighet som andra att delta 
i civilsamhällets erbjudanden, då de ofta inte kan ta sig dit 
och behöver stöd och hjälp med basala behov under tiden 
de är ute.

Smedjan har under en längre tid haft ett ökat inflöde av 
beslut (fördubbling på 3 år). Under 2019 har man ca 19 
gäster inskrivna och 2 årsarbetare personal samt en per-
son anställd på extratjänst. Den anställningen upphörde 
dock 190815. Det fysiska tillståndet för de gäster som är 
inskrivna har försämrats. I dagsläget har flertalet stora vård-
behov, tex är 6 rullstolsburna och flera behöver hjälp med 
toalettbesök. Personalen upplever idag ett mycket högt 
arbetstempo, utan möjlighet till rast. Vidare tvingas de lämna 
gästerna ensamma i lokalen längre stunder då 2 personal 
behövs vid tex toalettbesök. 

Samarbete med demensdagvårdens personal har skett och 
när det är möjligt går de in och jobbar på Smedjan när de 
har lägre beläggning. Detta har varit en kortsiktig lösning 
som varit möjlig på grund av tillfälligt lägre beläggning på 
Regnbågens demensdagvård. För att kunna erbjuda en bra 
dagverksamhet för det antal gäster som är inskrivna idag 
behöver personalen utökas. Vård och omsorg tilldelas 250 
tkr för 2020 för att bemanningen ska kunna utökas. 

Boendestöd

Den psykiska ohälsan ökar, vilket har inneburit att behovet 
av boendestöd har ökat kontinuerligt och antalet brukare 
har fördubblats på de senaste tre åren. Detta innebär att 
arbetsbelastningen har ökat för boendestöd och det finns 
risk för att insatser inte verkställs på ett kvalitativt, än-
damålsenligt och säkert sätt för brukarna. Boendestöd för 

personer med psykisk ohälsa är av den karaktären att det 
inte går att utföra under tidspress med krav på omedelbara 
resultat, det handlar mer om ett stödjande förhållningssätt 
för att uppnå förbättring eller för att förhindra ökad psyki-
sk ohälsa vilket kan leda till mer omfattande insatser. 

Boendestöd bemannas idag med 3,1 åa och har 44 st bru-
kare. Detta kan jämföras med t ex Karlsborgs kommun 
som har 25 st brukare och bemannar med 3,5 åa. Vård och 
omsorg tilldelas 250 tkr för att kunna utöka bemanningen 
under 2020. 

Personlig assistans

Förändringar inom personlig assistans innebär att kost-
naden beräknas öka med 185 tkr under 2020 och Vård och 
omsorgs budgetram ökas därför med detta belopp. 

Hemvården

Förvaltningen konstaterar en volymökning under de första 
nio månaderna av 2019 jämfört med 2018 med i gen-
omsnitt 383 utförda timmar per månad. Det är troligt att 
denna ökning kvarstår eller ökar i antal timmar, det finns 
inget som tyder på motsatsen. 

Intäkter i form av avgifter från brukare har ökat i samband 
med att en ny avgiftstaxa infördes. Även högre antal utförda 
timmar innebär en ökning av hemvårdens intäkter. Med 
anledning av avgiftsreducering är det svårt att beräkna i 
hur stor utsträckning intäkterna kommer att öka.  Vård 
och omsorg tilldelas 1 000 tkr för att täcka kostnaden för 
volymökningar under 2020. 

Köp av extern plats

Köp av ny extern boendeplats då behovet inte kan tillgo-
doses inom kommunen har påbörjats under hösten 2019. 
Ansökan om bidrag för del av kostnaden kommer att ske 
hos Migrationsverket. Nettokostnad efter bidrag beräknas 
till 230 tkr för 2020 och detta tilldelas Vård och omsorg. 
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• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

För Vård och omsorgs del innebär ett effektiviseringsbeting 
om 1,5 procent 2 750 tkr.

För närvarande finns tomma platser på ”Boende-somatik”, 
främst på Sjöryd (9 st i oktober 2019) men även någon på 
Villa Rosell. Alla som har behov av ”Boende-somatik”, har 
erbjudits plats. Samtidigt har vi dock kö till demensboende 
på Sigghusberg. 

Förvaltningen planerar därför att stänga en avdelning för 
särskilt boende somatik på Sjöryd.  I samband med detta 
har man även för avsikt att flytta Smedjans verksamhet 
till de lokaler som då blir lediga för att kunna samordna 
personalresurser.  Minskade kostnader till följd av dessa 
åtgärder beräknas till ca 2 800 tkr.

Kultur, turism och fritid

Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, 
kulturarrangemang, kulturturism/turism, biograf, utställningsverk-
samhet samt övrig kulturverksamhet i kommunen, fritidsgård, 
fritidsanläggningar, föreningssamverkan och föreningsbidrag, 
simskola, utomhusbad, uthyrning av lokaler m.m.

• Politiska prioriteringar

I samband med att Park invigdes hösten 2017 stod hela 
Kulturkvarteret färdigt att användas. Detta medförde behov 
av att se över hur Kultur, turism och fritid skulle möta de 
nya förutsättningarna med målsättningen att erbjuda en hög 
kvalitet på service och att kunna bemanna efter de behov 
som uppstår. Sedan 2018 har arbete pågått för att inom 
ram kunna erbjuda ett mer tillgängligt Kulturkvarter och i 
april 2019 införde Kulturkvarteret nya öppettider. Förän-
dringen kommer även att innebära nya arbetsrutiner för 
personalen med ett ökat fokus på service och värdskap. 

 Kultur, turism och fritid har, inom befintlig budget, svårt 
att bemanna efter de nya behov som uppstått och den nya 
tekniken på Park kräver mer arbete i form av genomgång 
med bokare, service m.m. Personaltätheten sett till alla 
olika delar i verksamheten är relativt sett låg. Kultur, turism 
och fritid tilldelas därför 150 tkr i budget inför 2020 för 
att kunna förbättra servicen och värdskapet på Kultur-    
kvarteret.

• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

I 2020 års budget har förvaltningen ålagts ett effektivitets-
beting om 1,5 procent av den totala kostnadsmassan. För 
Kultur, turism och fritids del innebär detta 150 tkr. Politi-
kområdets åtgärdsplan för att hantera effektiviseringsbetin-
get består dels av att lägga ut Guldkroksbadets kioskförsäl-
jning på entreprenad. Åtgärden innebär att Kultur, turism 
och fritid kan minska ner med en personal under säsongen. 
Åtgärden medför även att kringkostnader minskas samt att 
den provision kommunen får för försäljningen försvinner. 
Netto medför åtgärden en besparing om ca 80 tkr årligen 
och införs säsongen 2020. Det ska inte påverka verksam-
heten eller besökarna då samma utbud och öppettider ska 
erbjudas som idag, vilket kommer regleras i avtal. Övriga åt-
gärder innefattar att det årliga skötselavtalet på Högaliden 
minskas genom nytt avtal. Åtgärden får full effekt först vid 
halvårsskiftet 2020 och helårseffekt 2021, vilket medför en 
besparing om 25 tkr 2020 och 50 tkr 2021. Åtgärden ska 
inte medföra några negativa konsekvenser på skötseln och 
det blir mer likt övriga skötselavtal. Vidare åtgärder han-
teras genom översyn av befintliga kostnader.

Teknisk service

 Teknisk Service omfattar Fastighetsförvaltningen inkl lokalvård 
och vaktmästeri, Måltidsenhet och Gata/Park/Hamn. Fastighets-
förvaltningen omfattar förvaltning, administration, drift, tillsyn, 
vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens samtliga 
fastigheter, egna som förhyrda. Måltidsenheten tillhandahåller 
mat till äldreomsorgen, barnomsorgen och grundskolan, samt 
ansvarar för leverans av mat till serveringen på Rödingen. Gata/
Park/Hamn omfattar drift och underhåll av gator, vägar, gång- 
och cykelvägar, hamn, VA-nät, parker och grönytor. I uppdraget 
ingår även skötsel av kommunens skog samt naturreservatet 
Hjoåns dalgång.

• Politiska prioriteringar

Teknisk service har inte tilldelats några extra medel till 
några speciella prioriteringar i årets budget

• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

För Teknisk service motsvarar 1,5 procents effektiviser-
ingsbeting, 728 tkr. Förvaltningen föreslår att detta sker 
genom översyn av köp av tjänster och konsulter inom 
trafiksäkerhetsområdet, neddragning inom FoG (Fiske och 
gemenskap), minskning av slåtter i diken, reduktion av ut- 
rymme för oförutsedda underhållsåtgärder samt restrik-  
tivitet i medverkande/sponsring av diverse arrangemang.
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Särskilda uppdrag till förvaltningen

Utöver de ekonomiska prioriteringarna på föregående 
sidor ger Kommunstyrelsen förvaltningen nedan-
stående särskilda uppdrag. Uppdragen är indelade i 
två kategorier och inleds med generella uppdrag som 
ska genomsyra verksamheten, varpå sedan följer ett 
antal specifika uppdrag som ges i denna budget eller 
som getts tidigare men ännu inte avrapporterats.

Uppdrag

1. Ekonomisk delaktighet, ökad förståelse för och 
medverkan från kommunens medarbetare

Målet med detta uppdrag är att vi ska utveckla och förbät-
tra vår dialog och kommunikation med kommunens alla 
medarbetare. Syftet är att ta vara på engagemang, goda 
idéer från de medarbetare som arbetar i ”första ledet” 
med brukare, invånare och kunder. Ett viktigt led i detta är 
att kommunens ledning och ekonomienhet ska medverka 
på arbetsplatsträffar etc och finnas tillgängliga för frågor, 
synpunkter och ideér

2. Administration/förvaltning/remissvar/enkäter 
etc

Dokumentationskraven inom offentlig sektor ökar ständigt. 
Vid sidan av detta ökar också arbetet med att svara på 
remisser, enkäter, undersökningar etc. Förvaltningen får 
därför i uppdrag att i vardagen aktivt ifrågasätta vad som är 
lagstadgat, nödvändigt och/eller önskvärt att Hjo som liten 
kommun ska lägga arbete på. Syftet med uppdraget är att 
öka fokuseringen på det som är viktigast för Hjo kommun, 
servicen till dess invånare, och därmed också säkra att vi 
använder kommunens medarbetare ultimat utifrån den 
kompetens som de besitter och det uppdrag de har.  

3. Smarta lösningar i den dagliga driften

Uppdraget innebär att förvaltningen får i uppdrag att skapa 
bredare delaktighet i att finna lösningar och insatser (även 
om det kan innebära investeringar initialt) i stort och smått 
som syftar till att ge hållbar, mindre eller enklare drift och 
skötsel över tid inom de områden som är kommunens 
ansvar.  

4. Socioekonomiskt tänkande och agerande

Att utveckla och fördjupa samarbete och utbyte mellan 
politikområden och andra aktörer, såsom Arbetsförmedlin-
gen, Försäkringskassan mfl, enligt socioekonomiska princi-
per där det bästa för helheten går före enskilda verksam-
hetsmål.

5. Lokaler

Att kontinuerligt pröva behovet av externt hyrda lokaler, 
inventera kommunägda lokaler samt att se över nyttjande-
graden av de samma. Målet är att säkerställa att vi minime-
rar användandet av förhyrda lokaler i de fall då vi har egna 
som fyller funktion och ändamål samt att undvika innehav 
av ett större lokalbestånd än de kommunens verksam-
heterna kräver.

Specifika uppdrag

6. Översyn av Vuxenutbildningen/Särvux/IM/SFI

Förvaltningen har presenterat en översyn av vuxenutbild-
ningen som ger en bra bild av de behov, möjligheter och 
utmaningar vi står inför om vi ska säkra tillgänglighet, utbud 
och kompetensförsörjning inom området. Förvaltningen 
får i uppdrag att säga upp och avyttra de paviljonger som 
idag används som skollokaler. Fortsatt får förvaltningen i 
uppdrag att skyndsamt se över möjligheterna att flytta den 
samlade verksamheten till centralt belägna lokaler som ägs 
av kommunen och som är långsiktigt funktionella och håll-
bara över tid. 

7. Fritidsklubb

Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda 
förutsättningarna för att inrätta Fritidsklubb som komple-
ment till den Skolbarnomsorg som idag bedrivs. Utred-
ningen ska se över möjligheten att samarbeta med den 
personal  och de resurser som idag finns knutna till Fritids-
gården samt möjligheten att nyttja lokaler som finns både 
inom skol-, kultur- och fritidsområdet. 

8. Guldkroksområdet

Guldkroksområdet är redan idag ett naturligt nav för in-
omhus- och utomhusidrotter i vår kommun. Förvaltningen 
får i uppdrag att under 2020, i samarbete med föreningsliv 
och andra intressenter, fördjupa utredningen av behov och 
möjligheter i området samt att ta fram en plan för den 
fortsatta utvecklingen av området. Arbetet ska ha fokus 
på tillgänglighet för utövare och åskådare, flexibelt och 
maximalt nyttjande av olika faciliteter samt möjligheter till 
samordning av verksamheter.
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9. Egen lagad kyld mat inom hemtjänsten

I vårbudgeten inför 2020 fick förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten att kyla ned mat som tillagas i Cen-
tralköket för att sedan distribuera denna till brukaren vid 
ett fåtal tillfällen i veckan. Utredningen pågår men är inte 
slutförd varför Kommunstyrelsen uppmanar förvaltningen 
att intensifiera detta arbete och återkomma med förslag på 
hantering och eventuella investeringar för ändamålet. 

10. Båtuppställningsplatsen Kofoten

Båtuppställningsplatser är en service som kan hanteras av 
privata aktörer. Förvaltningen får i uppdraga att undersöka 
möjligheten att avyttra den kommunala  uppställningsplats 
för båtar som kommunen äger och driver idag. Om det 
inte låter sig göras bör verksamheten drivas vidare med full 
kostnadstäckning och avgifter etc anpassas efter detta.
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Utgångspunkten för investeringsbudget är den femårsplan 
som antogs i vårbudget 2020. Denna har förändrats under 
höstarbetet med tillägg av anslag för renovering av broar 
med 250 tkr årligen fr o m 2020, anslag för nybyggnad av 
Korsberga förskola har ändrats till om- och tillbyggnad av 
Korsberga skola, från 16 mnkr 2020, till 5,0 mnkr år 2020 
samt 5,0 mnkr 2021. VA-verksamhetens anslag för VA-led-
ningar utökas även 2021 med 1,0 mnkr, till 3,0 mnkr för att 
sedan återigen sänkas till 2,0 mnkr fr.o. m. 2022.

Under åren 2018-2019 avsattes totalt 4,5 mnkr för ombygg-
nationer i Stadshuset. Behov fanns att förbättra ventilationen 
i 30- och 50-talsdelarna, vilket slutförts våren 2019.  

I årets investeringsbudget finns totalt 120 mnkr avsatta för 
en ny F-6 skola. Skolan som kommer att uppföras i Lund-
byområdet är dimensionerad för enparallellig verksamhet 
(7 klasser) samt utrymme för särskole- och fritidsverk-
samhet. Vidare ingår tillagningskök och skolmatsal samt en 
idrottshall med innemåtten 18 x 24 m med 7 meters tak- 
höjd.

Området är också förberett för en utbyggnad till tvåpar-
allelig skola samt förskola. Projektering pågår och upphan-
dling kommer att ske under hösten/vintern 2019-2020.

Guldkroksskolan ombyggnad B-huset: 2018 fanns 28 mnkr 
avsatta för renovering och ombyggnad av B-huset. Loka-
lerna stod färdiga inför vårterminen 2019. Statsbidrag har 
beviljats från Boverket för vissa delar av renoveringen.

I vårbudgeten inför 2020 återfanns objektet Förskola Kors-
berga upptagen till 16 000 tkr, vilken för övrigt ombudget-
erats från 2019. Under höstprocessen har denna post än-
drats till ”Om- och tillbyggnad av skolan i Korsberga” och 
beloppet sänkts till 10 000 tkr. Bakgrunden är att i nuläget 
bedrivs skolverksamheten i egenägda permanenta lokaler 
medan förskoleverksamheten bedrivs i en hyrd paviljong, 
vilket inte är en bra lösning på längre sikt. Vidare fick under 
2018 förvaltningen i uppdrag att se över den framtida skol-
organisationen, inkluderande en översyn av lämplig fördeln-
ing av årsklasser mellan kommunens skolor. Utredningen 
föreslår att nuvarande fördelning av årsklasser mellan våra 
skolor ska bibehållas, vilket i sin tur leder till rekommen-

Investeringsbudget

Investeringsbudget och 5-årsplan 2020-2024:

Rubricering KF-anslag 2019 Prognos 
ombudget från 

2018-2019

Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Tekniskt övergripande 600 54 654 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Fastigheter övergripande 4 300 13 032 17 332 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Skolfastigheter 9 100 29 100 38 200 50 200 60 200 200 200 200

Barnomsorgsfastigheter 0 6 000 6 000 5 000 5 000 0 0 0

Kultur och fritidsfastigheter 250 0 250 250 250 250 250 250

Gator, vägar, infrastruktur 9 850 5 550 15 400 5 900 5 900 4 700 4 700 4 700

Exploateringsfastigheter 2 500 4 000 6 500 0 0 0 0 0

Hamnen 0 0 0 4 000 0 0 0 0

Markinköp/nya händelser: 1 000 575 1 575 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

KS förvaltning inventarier: 3 800 1 144 4 944 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Skattefinansierad verk-
samhet

31 400 59 455 90 855 71 150 77 150 10 950 10 950 10 950

Avgiftsfinansierad verksam-
het

3 900 0 3 900 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000

Summa investeringar 35 300 59 455 94 755 74 150 80 150 12 950 12 950 12 950

Investeringsbudget iför Hjo kommun beslutas av Kommunfullmäktige med nedanstående fördelning. På kommande 
sidor redovisas verksamhetsplanen för investeringarna i budgeten.

I likhet med de flesta av Sveriges kommuner så är Hjo kommun inne i en period med höga investeringar och kom-
munen har tagit upp lån för att finansiera detta. Skuldsättningen per invånare är dock fortfarande låg i förhållande 
till rikssnitt och jämförbara kommuner. Investeringsplanen som presenteras längre fram i denna budget visar att även 
fortsättningsvis kommer investeringarna överstiga vad vi beräknar kunna finansiera med egna medel. 
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Rubricering KF-anslag 2019 Ombudget från 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2023

Exploatering Västra Knäpplan 
- VA

1 900 0 1 900 0 0 0 0 0

Avlopps- och vattenledningar 2 000 0 2 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000

Avgiftsfinansierad 
verksamhet

3 900 0 3 900 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000

dationen att ”permanenta” lokalerna i Korsberga för såväl 
förskole- som F-6-skoleverksamhet, med andra ord en sko-
lenhet liknande den i Gate

Då lokalerna för skolverksamheten är överdimensionerad 
i förhållande till det nuvarande och inom rimlig planering-
shorisont, kommande antalet elever, är avsikten att en om- 
och tillbyggnad skall ske, där förskolan tar i anspråk viss del 
av skolans utrymmen, samtidigt som erforderlig tillbyggnad 
av mer yta sker. Projektering av detta kommer att ske av 
Fastighetsenheten tillsammans med Barn och utbildning 
för att besluta om erforderlig tillbyggnad och utformning. 
I inväntan på denna projektering har investeringsbeloppet 
utifrån bedömt behov av ytor uppskattats till 10 mnkr 
vilket har fördelats lika mellan 2020 och 2021.

Ytterligare barnomsorgsplatser.  Till- och ombyggnad av 
Orrelyckans förskola har genomförts, totalt fanns 6,0 mnkr 
avsatta för detta. Färdigställdes våren 2019.

Parkeringsplatser Guldkrokshallen Verksamheterna vid  
Guldkroksområdet har genom åren utvecklats och bliv-
it fler. Behovet av parkeringsplatser har ökat. I dag har 
besökare till Guldkrokshallen, tennishallen och konst-
gräsplanen svårt att hitta parkeringsplatser. Den nya plac-
eringen av Skateparken förstärker detta behov. I samband 
med gatuprojekteringen av Knäpplanområdet och Lars i 
Knäpplans väg lät förvaltningen ta fram en projektering 
över nybyggnation av parkeringsplatser vid Guldkrokshallen 
förlagda på gräsytan i anslutning till Idrottsgatan . I invester-
ingsbudget 2016 avsattes 1,4 mnkr för detta. Dessa ombud-
geteras till 2020.

”Lars i Knäpplans Väg” Under åren 2018-2019 låg det 
sammanlagt 7 mnkr avsatta för byggnation av Lars i Knäp-
plans Väg som ska knyta det nya exploateringsområdet 
Knäpplan med villatomter och förskola med Sigghusberg-
sområdet och Falköpingsvägen. I och med exploatering av 
nya tomtområdet Knäpplan Västra har 1,9 mnkr av dessa 
omdisponerats för att täcka kostnader för VA-arbeten inom 
detaljplaneområdet.

Hamnen - Vågbrytare År 2020 finns 4,0 mnkr avsatta för 
renovering av Vågbrytaren.

Utöver ovan nämnda projekt finns i investeringsbudgeten 
också inlagt ett antal reinvesteringar med fasta belopp 
per år. Exempel på sådana är tillgänglighetsanpassning, en-
ergibesparande åtgärder, gatuarbeten, investeringar inom 
VA-området samt inventarier. Dessa medel är viktiga för att 
upprätthålla funktion och värde på våra tillgångar. Då akuta 
investeringsbehov uppstår är det viktigt att beslut snabbt 
kan fattas om investering.

Utöver ovan nämnda investeringar har förvaltningen des-
sutom fått i uppdrag att gå vidare med rubricerat. Finan-
siering av detta bör ske tillsammans med andra aktörer 
och kommunens del ska tas ur den pott om 1,2 mnkr som 
tilldelas kommunledningskontoret för mindre inventarie 
anskaffningar.

Investeringar avgiftsfinansierad verksamhet/-plan i detalj 2019-2024

Reinvestering i vatten- och avloppsledningar

För den taxefinansierade VA-verksamheten avsätts 3,0 mnkr 2020-2021 för reinvesteringar i vatten- o avloppsledningsnätet 
samt utbyte av serviser m.m. Från och med 2022 sänks beloppet till 2.0 mnkr per år. 
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 KF-anslag 2019 Prognos 
ombudget från 

2018-2019

Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Maskiner, transportmedel 
och invenatarier

400 0 400 800 800 800 800 800

Inventarier i kök för kostverksam-
het

200 54 254 200 200 200 200 200

Tekniskt övergripande 600 54 654 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Ökad tillgänglighet 0 1 150 1 150 0 0 0 0 0

Energibesparande åtgärder 800 3 501 4 301 0 0 0 0 0

Reinvestering fastighetsbestånd 2 000 1 381 3 381 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Ombyggnad centralkök 1 500 2 500 4 000 0 0 0 0 0

Lokalanpassning stadshuset 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0

Tekniskt övergripande 4 300 13 032 17 332 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Lekutrustning 100 100 200 200 200 200 200 200

Ny F-6 skola 9 000 1 000 10 000 50 000 60 000 0 0 0

Guldkroksskolan Etapp 4 0 28 000 28 000 0 0 0 0 0

Skolfastigheter totalt: 9 100 29 100 38 200 50 200 60 200 200 200 200

Ytterligare barnomsorgsplatser 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0

Om- och tillbyggnad Korsberga 
skola

0 0 0 5 000 5 000 0 0 0

Barnomsorgsfastigheter totalt 0 6 000 6 000 5 000 5 000 0 0 0

Guldkroksbadet 250 0 250 250 250 250 250 250

Kultur och fritidsfastigheter 
totalt:

250 0 250 250 250 250 250 250

Asfaltering 2 600 0 2 600 2 600 2 600 2 800 2 800 2 800

Gatuarbeten 400 0 400 400 400 500 500 500

Belysningsnät 1 500 300 1 800 1 500 1 500 0 0 0

Ledningsnät dagvatten exkl. 
fastigheter

400 0 400 400 400 400 400 400

Trafiksäkerhetsåtgärder 250 0 250 250 250 250 250 250

GC-väg/cykelstigar 500 500 1 000 500 500 500 500 500

Simon Gates väg 3 100     2 000 5 100      0      0     0      0      0

Förhöjt kors Skolgatan/Idrottsgatan 0 750 750   0 0 0   0   0

Brorenoveringar Pott 400 400 800 250 250 250 250 250

Stadsparken – Scen tillgänglighet 
o VA

200 200 400 0 0 0 0 0

Stadsparken – tillgänglighets-anpas-
sad lekplats

500 0 500 0 0 0 0 0

Parkeringsplatser Guldkrokshallen 0 1 400 1 400 0 0 0 0 0

Gator, vägar, infrastruktur 
totalt

9 850 5 550 15 400 5 900 5 900 4 700 4 700 4 700

Exploatering Knäpplan/Sandby 1 000 4 000 5 000 0  0 0 0 0

Exploatering Norra Knäpplan 0 0 0 0  0 0 0 0

Exploatering Västra Knäpplan 0 0 0 0  0 0 0 0

Exploatering Ind omr Metallvägen 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0

Exploatering totalt: 2 500 4 000 6 500 0 0 0 0 0

Hamnen – Vågbrytaren 0 0 0 4 000 0 0 0 0

Hamnen totalt: 0 0 0 4 000 0 0 0 0

Markinköp/nya händelser: 1 000 575 1 575 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

KS förvaltning inventarier: 3 800 1 144 4 944 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Skattefinansierade verksam-
heter

31 400 59 455 90 855 71 150 77 150 10 950 10 950 10 950

Verksamhetsplan för skattefinansierade investeringar 2019-2024
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Ekonomiska sammanställningar 
och rapporter

Här återfinns de ekonomiska rapporterna 
gällande 2020-2022.4
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Översikt över ramförändringar 

Härledning av driftbudget 2020 fördelat på politikområde (tkr)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Politikområde Budget 
2019

Generell ram 
tilldelning 

2,5%

Sänkning av 
sjukfrånvaro 

1%

Indexupp-
räkning övr. 
kostn 1%

Kapitaltjänst Justering 
avskrivning

Beslutade 
tilldeln och 

återf.

Omfördel-
ningar enl. 

spec.

Krav 
effektivitet

Budget
2020

Demokrati 6 767 130 0 16 32 0 100 -43 -92 6 910

Kommunledning 48 503 632 -25 258 -61 -195 500 117 -5 583 44 146

Plan och bygg 4 352 102 -8 15 20 0 0 -36 -80 4 365

Kultur, turism och fritid 25 903 273 -14 113 34 -25 150 -2 353 -150 23 931

Barn och utbildning 235 358 3 878 -318 1 451 84 0 4 520 -5 119 - 2 365 237 489

Arbete och socialtjänst 25 907 618 -45 145 35 0 709 -39 -413 26 917

Vård och omsorg 174 819 4 467 -520 326 237 0 10 355 -255 -2 750 186 709

Teknisk service 25 609 367 -70 117 267 -480 0 -4 693 -728 20 389

Summa 547 218 10 467 -1 000 2 441 648 -700 16 334 -12 391 -12 161 550 856

Finansförvaltningen
-varav internränta
-Budgeterat överskott 
från 
 högt PO-pålägg*

-24 156
-20 421
-3 735

0 0 0 -319
-319

0 -3 987

-3 987

12 391
12 391

0 -16 071
-8 349
-7 722

Verksamhetens 
nettokostnad

523 062 10 467 -1 000 2 441 329 -700 12 347 0 -12 161 534 785

Kolumn 1 Budget 2019

Planeringen utgår från politikområdenas budgetramar under innevarande år (2019) och förutsätter en budget i balans.

Kolumn 2 Generell ramtilldelning

I kolumn 2 ”Generell ramtilldelning” tilldelas respektive politikområde ett belopp som motsvarar 2,50 % av politikområdets budgeterade 
personalkostnader för 2019. 

Kolumn 3 Sänkning av sjukfrånvaro 1%

För att intesifiera arbetet med att hitta åtgärder som minskar sjuktalen och ökar frisknärvaron sattes redan i våprocessen målet att sjuk-
frånvaron ska minska med minst 1 procentenhet. Omräknat till kronor motsvarar detta ca 1 mnkr i direkta sjuklönekostnader. Åtgärder som 
förväntas bidra till detta är bland annat nya rutiner vid sjukskrivning, samarbete och samverkan med Försäkringskassa och Närhälsa samt 
ökade insatser för friskvård för våra anställda. Som en konsekvens av detta har politkområdenas ramar justerats ned med 1 mnkr in propor-
tion till nuvarande andel av sjukfrånvaron.

Kolumn 4 Indexuppräkning

I kolumn 4 tilldelas respektive politikområde en kompensation för prishöjningar som motsvarar 1,0 % av övriga kostnader utöver den gene-
rella ramtilldelningen. Kostnader för gymnasieskola har dock kompenserats med 2,50 %. 
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Nedan följer en sammanställning över de investeringar som föranlett ramjustering i 2019 års budget.

Politikområde Budget 2020 Kommentar

Demokrati 32 Stadshuset; Ökad hyra pga renovering

Summa Demokrati 32

Kommunledningskontoret 74 Stadshuset; Ökad hyra pga renovering

Kommunledningskontoret -135 Avgår avslutade avskrivningar

Summa Kommunledningskontoret -61

Plan och Bygg 20 Stadshuset; Ökad hyra pga renovering

Summa Plan och Bygg 20

Teknisk service 34 Stadsparken; Lekplats

Teknisk service 227 Potter; Gatuarbeten, Asfaltering, GC-vägar m.m

Teknisk service 15 Brorenovering Grebban

Teknisk service 120 Hamnen; Vågbrytare

Teknisk service 17 Stadshuset; Ökad hyra pga renovering

Teknisk service -146 Avgår avslutade avskrivningar

Summa Teknisk service 267

Barn och utbildning 76 Orrelyckan (tilläggsanslag) halvårskompensation

Barn och utbildning 8 Stadshuset; Ökad hyra pga renovering

Summa Barn och utbildning 81

Arbete och socialtjänst 35 Stadshuset; Ökad hyra pga renovering

Summa Arbete och socialtjänst 35

Vård och omsorg 235 Sigghusberg inventarier

Vård och omsorg 2 Stadshuset; Ökad hyra pga renovering

Summa Vård och omsorg 237

Summa justeringar 648 tkr

I ovanstående ramförstärkning ingår internränta med 1,75 % enheter. Dessa uppgår till 319 tkr och redovisas som intäkt 
under finansförvaltningen.

Kolumn 5 Kapitaltjänstkostnader

I samband med att större investeringar tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av politikområdets ram för avskrivningar 
och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret.  Vid större investeringar och då en investering tas i bruk under 
året sker dock ibland tilldelning för del av år. I kapitaltjänstkostnader ingår en intern ränta på 1,75 % förutom för den avgiftsfinansierade 
verksamheten såsom Vatten och Avlopp där internräntan beräknas till 1 %. Denna räntenivå omräknas sedan till delårsbokslutet respektive 
årsbokslutet till kommunens verkliga genomsnittliga räntesats för året.

Kolumn 6 Justering avskrivning

I årets budgetarbete har särskild översyn av anläggningsregistret skett, vilket resultaterat i att utrymmet för avskrivningar kan minskas med 
totalt 700 tkr. Denna ramjustering sker för de politikomåden där avskrivningskostnaden ligger.
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Kolumn 7 Beslutade tilldelningar och återföringar

Nedan följer en sammanställning över ramtilldelning på grund av politiska prioriteringar. För en mer detaljerad information om vad tilldel-
ningen innebär se vidare politikområdenas beskrivningar på sidorna 26-31.

Politikområde/Prioritering (tkr) Tilldelning

Demokrati
- Revisionskostnader 100

Delsumma 100

Kommunledningskontoret
- Avgift Räddningstjänst Östra Skaraborg
- Ökade kostnader GDPR
- Kostnader för Arkiv
- IT-stöd personalenheten

500

Delsumma 500

Plan och bygg 0

Delsumma 0

Kultur, turism och fritid
-Ökad bemanning Kulturkvarteret 150

Delsumma 150

Barn och utbildning

- Kostnader för nationell IT strategi
- Minskade barngrupper i förskolan
- Elevförändring grundskolan
- Förstärkning Kulturskolan
- Elevförändring gymnasieskolan
- Ökat barnantal fritids
- Förstärkning köket i Gate

400
1 100

500
500

1 710
70

240

Delsumma 4 520

Arbete och socialtjänst
- Förstärkning Socialsekreterare
-Digitalisering familjerättshantering

620
89

Delsumma 709

Vård och omsorg

- Ökade kostnader Sigghusberg
- Ökade kostnader för elevhem LSS
- Förstärkning Smedjan
- Förstärkning boendestöd
- Förändring personlig assistans
- Volymökning inom hemvården
- Ökade kostnader för placeringar

8 000
440
250
250
185

1 000
230

Delsumma 10 355

Teknisk service 0

Delsumma 16 334

Finansenheten

- Återföring av integrationsmedel
- Utjämning

-4 000
13

Totalsumma 12 347
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Kolumn 9 Krav effektivitet

Effektivitesbetinget för 2020 består av två delar. Under vårprocessen fick förvaltningen ett beting om 7 161 tkr vilket fördelades på politik-
områdena i proportion till respektive områdes kostnadsmassa som anses påverkbar på kort sikt. Med anledning av försämringar i skatteun-
derlagsprognosen under hösten fick förvaltningen ytterligare ett beting om 5 mnkr, vilket har reducerat Kommunledningskontorets ram. När 
förslag till åtgärder tagits fram kommer dessa att presenteras för budgetberedningen för att sedan gå vidare till Kommunfullmäktige för beslut 
om ändringsbudget.

Kolumn 8 Omfördelningar

1 2 3 4 5

Politikområde Sänkning av 
internräntan

Justering av intern-
hyra

Samordning av 
GDRP-frågor

Bidrag till studie-
organisationer

Lönesatsningar 
2019

Totala omfördel-
ningar

Demokrati -1 -34 0 0 -8 -43

Kommunledning -74 -79 520 -280 30 117

Plan och bygg -8 -21 0 0 -7 -36

Kultur, turism och fritid -578 -2 073 0 280 -18 -2 353

Barn och utbildning -95 - 4 552 -520 0 48 -5 119

Arbete och socialtjänst 0 -45 0 0 6 -39

Vård och omsorg -95 -86 0 0 -44 -225

Teknisk service -11 540 6 854 0 0 -7 -4 693

Summa -12 391 0 0 0 0 -12 391

Finansförvaltningen
-varav intern ränta

12 391
12 391

0 0 0 0 12 391
12 391

Verksamhetens 
nettokostnad

0 0 0 0 0 0

Omfördelningar mellan politikområden

I 2020 års budgetarbete har följande omfördelningar av me-
del mellan politikomådena skett. Inga av dessa omfördelning-
ar påverkar kommunstyrelsens totala budgetutrymme;

1. Hjo kommun har sedan lång tid tillbaka använt sig av en 
kalkylränta som har baserats på historiska räntenivåer som 
vartit betydligt högre än de räntenivåer som etablerats på 
senare tid. Den interna kalkylräntan har nu satts till 1,75 
procent vilket följer SKLs nuvarande rekommendation.

2. Som en konsekvens av ovanstående justering av räntesats, 
sänks också de internhyror som fastighetensenheten debit-
erar de politikområden som hyr lokaler internt.

3. Ansvaret för samordning av övergripande GDPR-frågor 
överförs från Barn och utbildning till kommunlednings-  
kontoret och beloppet utgörs i huvudsak av personal-   
kostnader.

4. Ansvaret och kostnaderna för bidrag till Studieorgan-
isationerna förs över från kommunledningskontoret till    
Kultur, turism och fritid. Beloppet utgörs enbart av de   
medel som ges i bidrag.

5. I 2019 års budget tilldelades vardera politikområde en 
generell ramökning med 2,4 procent av 2018 års budget-
erade personalkostnader. I likhet med föregående år har 
sedan förvaltningen gjort en översyn av löneläget inom 
olika yrkesgrupper. En mindre del av detta (ca 0,2 pro-
centenheter av de 2,4) har avsatts för yrkesgrupper och 
enskilda medarbetare som anses ligga fel i förhållande till 
ansvar och arbetsuppgifter, i förhållande till löneläget i 
närliggande kommuner samt med anledning av justeringar 
i centrala avtal. Denna översyn har sammantaget lett till 
ovanstående omfördelning.
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Resultatbudget

Resultaträkning

Mnkr
Budget
2019

Prognos 
2019

Budget
2020

Plan 
2021

Plan
2022

Verksamhetens intäkter 117,8 106,5 108,6 110,8 113,0

Verksamhetens kostnader -617,2 -609,4 -620,2 -636,4 -655,5

Avskrivningar -23,6 -23,6 -23,2 -24,0 -25,0

Verksamhetens nettokostnader -523,0 -526,5 -534,8 -549,6 -567,5

Skatteintäkter 410,6 410,2 416,3 429,4 444,8

Generella statsbidrag och  
utjämning

121,7 124,2 127,7 129,8 132,7

Finansiella intäkter 0,3 0,6 0,9 0,9 0,9

Finansiella kostnader -1,6 -1,3 -2,1 -2,5 -2,9

Årets resultat 8,0 7,2 8,0 8,0 8,0

Som beräkningsgrund för resultaträkningen, kassa-
flödessanalysen och balansräkningen har:

Verksamhetens intäkter beräknats utifrån 2019 års 
prognos med en årlig uppräkning med 2 % för åren 
2020-2022. 

Avskrivningarna och de finansiella kostnaderna är 
beräknade utifrån den investeringsnivå som beskrivs 
på sidan 32. En långsam höjning av räntenivåerna har 
antagits i beräkningarna.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 
beräknad utifrån SKLs prognos i oktober 2019, cirkulär 
19:40 och invånarantalet är prognosticerat att öka med 
60 personer årligen med en utgångspunkt på 9 160 
invånare den 1 november 2018.

Årets resultat är satt till 8 mnkr årligen under 2020-
2022. Resultatnivån motsvarar ca 1,5 % av kommunens 
beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag och 
utjämning för respektive år.

Utifrån ovanstående förutsättningar har utrymmet 
för verksamhetens kostnader beräknats. Detta 
innebär att för att kunna uppnå ett resultat om 8 
mnkr årligen får verksamhetens nettokostnader 
maximalt öka med 

- 1,8 % (10,8 mnkr) för år 2020 

- 2,6 % (16,2 mnkr) för år 2021 

- 3,0 % (19,1 mnkr) för år 2022

Då Hjo kommuns verksamhet indelas i flera politi-
kområden under en och samma nämnd utgör dessa 
ramar också kommunens driftbudgetar för åren 
2021-2022. Fördelningen av dessa medel sker sedan i 
de kommande årens budgetprocesser.
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Kassaflödesanalys

Mnkr Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Löpande verksamhet

Årets resultat 8,0 7,2 8,0 8,0 8,0

Justering för av- och nedskrivningar 23,6 23,6 23,2 24,0 25,0

Justering för förändring avsättningar m.m 0,0 -0,9 -0,3 -1,8 -1,8

Justering för förändring avsättning pensioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Medel från verksamheten före förändr. 
rörelsekapital

31,6 29,9 30,9 30,2 31,2

Försäljning(+)/Inköp(-) av lager och 
exploateringsmark

-1,0 -1,3 -1,0 -1,0 -1,0

Minskning (+)/ökning (-) av övriga korta fodringar 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0

Minskning (+)/ökning (-) av övriga korta skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökning(+)/minskining (-) av övriga korta skulder 0,0 -11,1 0,0 0,0 0,0

Kassaflöden från löpande verksamhet 30,6 29,3 29,9 29,2 30,2

Investeringsverksamhet

- Investering i materiella och immateriella anl 
tillgångar

-50,3 -33,0 -73,2 -79,2 -11,8

Kassaflöden från invest. verksamheten -50,3 -33,0 -73,2 -79,2 -11,8

Finansieringsverksamhet

Minskning (-)/Ökning (+) av långfristiga skulder 18,0 18,0 38,0 38,0 -2,0

Kassaflöden från finan. verksamhet 18,0 18,0 38,0 38,0 -2,0

Årets kassaflöde -1,7 14,3 -5,2 -11,9 16,5

Likvida medel vid periodens början 4,4 15,3 29,6 24,4 12,4

Likvida medel vid årets slut* 2,7 29,6 24,4 12,4 28,9

* Beviljad checkräkningskredit 70 mnkr
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Balansbudget

Balansräkning
Mnkr Budget 

2019-12-31
Prognos 

2019-12-31
Budget 

2020-12-31
Plan

2021-12-31
Plan

2022-12-31

• ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

  Immateriella och materiella tillgångar 462,9 439,7 489,7 544,8 531,6

  Finansiella anläggningtillgångar 11,4 11,3 11,3 11,3 11,3

Summa anläggningstillgångar 474,3 451,0 501,0 556,1 542,9

• OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Lager och förråd 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Exploateringsfastigheter 8,1 8,3 9,6 10,6 11,6

Kortfristiga fordringar 48,0 43,2 43,2 43,2 43,2

Kassa och bank 2,1 29,6 24,4 12,4 28,9

Summa omsättningstillgångar 58,4 81,4 77,5 66,5 84,0
SUMMA TILLGÅNGAR 532,7 532,4 578,4 622,6 626,9

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Ingående eget kapital 270,9 271,0 278,2 286,2 294,2

Årets resultat 8,0 7,2 8,0 8,0 8,0

Summa Eget kapital 278,9 278,2 286,2 294,2 302,3

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 9,6 11,9 11,9 11,9 11,9

Avsättningar till statlig infrastruktur 5,2 4,6 4,6 2,8 1,0

Avsättningar, övriga 0 4,9 4,9 4,9 4,9

Summa avsättningar 14,8 21,4 21,4 19,6 17,8

SKULDER

Långfristiga skulder 124,7 103,9 141,9 179,9 177,9

Kortfristiga skulder 114,3 128,9 128,9 128,9 128,9

Summa skulder 239,0 232,8 270,8 308,8 306,8
SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

532,7 532,4 578,4 622,6 626,9

Skillnad tillgångar och skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ANSVARSFÖRBINDELSER (inkl. löneskatt)

- Anställda 158,0 161,0 158,0 155,0 155,0

- Förtroendevalda 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Summa ansvarsförbindelser 162,0 165,0 162,0 159,0 159,0

SYNLIGT EGET KAPITAL 262,0 278,2 286,2 294,2 302,3

EGET KAPITAL justerat för pensionsskuld 100,0 113,2 124,2 135,2 143,3

Soliditet 19,4% 21,3% 21,5% 21,7% 22,9%
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Va-verksamheten ansvarar för dricksvattenproduktion, 
rening av avloppsvatten samt distribution av dricksvat-
ten i ledningsnätet inom Hjo, Korsberga, Blikstorp och 
Fågelås. Verksamheten är i sin helhet taxefinansierad 
vilket betyder att de hushåll och näringsverksamheter 
som är anslutna, finansierar verksamheten genom 
anslutningsavgifter och brukningsavgifter för vatten och 
avlopp. Verksamheten har ca 2 400 abonnenter.

Beskrivning 2015 2016 2017 2018 2019

Behållning 570 736 1 122 -162 -562*

Taxefinansierad verksamhet 

Vatten och avlopp (VA) 

Politiska beslut

Den taxefinansierade verksamheten har inget kommun-
bidrag. Taxan för 2020 bereds i särskild ordning och beslu-
tas av Kommunfullmäktige.

Resultatfond Vatten och avlopp (VA)

*För 2019 beräknas resultatet hamna på ett underskott om ca -400 tkr. (För 
ytterligare information se Hjo Kommuns delårsbokslut 2019-08-31)

I fonden finns således ett underskott vid ingången av 2019 
och beräknas vid årets slut att hamna på -0,6. Detta under-
skott kan balanseras kommande år.

Hjo kommun är sedan 1 januari 2000 medlem i Av-
fallshantering Östra Skaraborg, AÖS; som är ett kom-
munalförbund med ansvar för insamling och behandling 
av hushållsavfall samt information, regelskrivning och 
planering av hushållsavfallets omhändertagande. I likhet 
med VA-verksamheten är AÖS helt finansierat via taxor. 
Övriga medlemmar i AÖS är Tibro, Skövde, Karlsborg, 
Töreboda, Falköping, Mariestad och Gullspångs kom-
muner.

Beskrivning 2015 2016 2017 2018 2019

Behållning 5 071 5 342 4 888 4 888 4 464*

Avfallshantering (AÖS)

Hjo kommun får årligen ett bidrag från AÖS på 30 kr per 
invånare för att finansiera återställandet av gamla deponi-
er. Dessa bidrag redovisas i tabellen nedan. Utöver detta 
betalar AÖS ett årligt arrende för återvinningscentralen 
som motsvaras av kostnader för avskrivning och ränta på 
anläggningen.

Projektering och provtagningar har inletts för att arbeta 
fram ett underlag och en kostnadssammanställning i sam-
band med återställningen av Sanna-deponin. Kostnaderna 
för detta överstiger de ovanstående intäkterna vilket med-
för att behållningen på fonden reduceras.

Resultatfond Avfallshantering (AÖS)

*Helårsprognos 2019 vid delårsbokslutet 2019-08-31, underskott om 0,4 mnkr.
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Här kan du läsa om kommunens budgetprocess 
samt se hur vi är organiserade.                
  5 Bilagor
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Planering - budget- och uppföljningsprocessen 

I budgetprocessen samlas merparten av de förändring-
sarbeten som kräver politiska beslut. Skälen till detta är 
många, bland annat är det ett effektivt sätt då samordnin-
gen ger tidsvinster. Metoden skapar också delaktighet och 
helhetssyn. Vidare är förändringsbeslut ofta förknippat med 
prioriteringar som i många fall behöver värderas av olika 
aktörer utifrån olika perspektiv och inte minst helhetens 
sammantagna utmaningar. Denna samordnade budgetpro-
cess samlar helhetens utmaningar och väger dessa mot va-
randra utifrån de ekonomiska resurser som finns tillgängli-
ga. Tydliga spelregler och tidiga planeringsförutsättningar ger 
stabilitet och är en central framgångsfaktor i god ekono-
misk hushållning.

En av Hjo kommuns framgångsfaktorer för att nå målet om 
god ekonomisk hushållning är en successiv utveckling av 
planeringsprocessen (budgetarbetet). Processen är uppde-
lad i vår och höst, där vårprocessen syftar till att klargöra 
så mycket planeringsförutsättningar som möjligt för för-
valtningen. Processen handlar i praktiken om att lyssna och 
kommunicera olika parters/verksamheters utmaningar inför 
kommande år och samtidigt skapa förståelse och ett ge-
mensamt ansvar för helheten. Förutom att dialogerna i sig 
är viktiga, är det också viktigt att sända tydliga styrsignaler 
tidigt i processen. 

I vårprocessen får Kommunstyrelsen möjlighet att ge signal-
er om hur de ser på prioriteringar för olika politikområden 
och förvaltningen får möjlighet att skicka signaler om de 
långsiktiga behoven av resurser och verksamhetsprioriter-
ingar.

Höstens process är sedan inriktad på verksamhetsplaner-
ingen och eventuella förändringar som kan uppkomma i 
samband med regeringens budgetproposition och de skat-
teprognoser som Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 
gör i augusti och i oktober.

Plan för budget och budgetuppföljning

Budgeten är integrerad med kommunens ekonomi- och 
verksamhetsplan. Kommunens budget är ett ekonomiskt 
handlingsprogram där olika mål och krav ställs mot varan-
dra.

Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en 
ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och 
utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje genera-
tion bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk 
hushållning måste det för verksamheten finnas ett samband 
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.
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Hjo kommuns ekonomiska årshjul 

Månad Aktivitet Innehåll

Februari Preliminärt bokslut i KS Preliminärt bokslut för föregånde år redovisas

Mars Redovisning bokslut i KS. Övergripande redovisning i KS i mars

April Budgetuppföljning nr 1 till KS. Budgetuppföljning nr 1 med helårsprognos baseras 
på utfall t.o.m. mars.

Boksluts- och budgetkonferens Redovisning av bokslut för föregående år, uppfölj-
ning 1 och framtidsspaning

Budgetdialog Fördjupad dialog mellan budgetberedning och 
respektive verksamhetschef

Budgetdialog Fördjupad dialog mellan budgetberedning och 
respektive verksamhetschef

Årsredovisning till KF Fullständig årsredovisning föredras och fastställs av 
KF

Maj Budgetberedningar 2-3 Budgetberedningsmöten under april-maj

Vårbudget bereds i KS Ekonomiska ramar, verksamhetsmål och finansiella 
mål samt 5-årsplan över investeringar bereds i Ks

Juni Budgetuppföljning nr 2 till KS Budgetuppföljning med helårsprognos baseras på 
utfall t.o.m. maj

Vårbudget fastställs i KF Ekonomiska ramar, verksamhetsmål och finansiella 
mål samt 5-årsplan över investeringar fastställs.

September Budgetkonferens Uppdatering av förutsättningar efter att vårbudge-
ten antogs. Budgetuppföljning 2, Skatteprognos från 
augusti redovisas. 

Budgetdialog Budgetberedningen följer upp informationen från 
budgetkonferensen genom fördjupad dialog med 
respektive verksamhetschef

Budgetberedningar 2-3 budgetberedningssammanträde under sep-okt

Oktober Delårsbokslut 31/8 samt budgetupp-
följning nr 3 i KS och KF

Delårsbokslut inklusive budget- och måluppföljning. 
Redovisas inom ramen för ordinarie mötesplane-
ring.

Budget och verksamhetsplan i KS Förslag till budget bereds i KS.

November Budgetuppföljning nr 4 till KS Budgetuppföljning med helårsprognos baseras på 
utfall t.o.m. okt

Budget och verksamhetsplan i KF Budget och verksamhetsplan beslutas i KF
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Gemensamma nämnder
• Kollektivtrafiknämnden1

Råd
• Brottsförebyggande rådet
• Rådet för funktionshinder
• Pensionärsrådet
• Folkhälsorådet

1Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg 
kommun.

 

Kommunfullmäktige 

Revision Överförmyndare Valnämnd Valberedning Arvodesberedning 

Allmänna utskottet - Au 

Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd - Bn 

Barn- och utbildningsutskottet - Bu 

Individutskottet - Iu 

Omvårdnadsutskottet - Ou 

Tekniska utskottet - Tu 

Vår politiska organisation 
Den politiska organisationen i Hjo kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Under kom-
munstyreslen återfinns fem utskott som bereder ärenden. Det finns även en byggnadsnämnd som hanterar 
planfrågor och bygglov. 
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Vår förvaltningsorganisation
Hjo kommuns förvaltningsorganisation består av en enda förvaltning, Kommunstyrelsens 
förvaltning, som leds av kommundirektör Lisbeth Göthberg med stabs- och verksamhetschefer.

Plan och Bygg
- Fysisk planering
- Bygglovshandläggning

Teknisk service
- Fastigheter
- Lokalvård/vaktmästeri
- Gata, Park, Hamn
- Måltidsenheten

Trafikfrågor
- Kollektivtrafik
- Lokala trafikföreskrifter

Vatten- och avlopp (VA)

Kultur
- Bibliotek
- Utställningar

Turism
- Turisbyrå

Fritid
- Föreningssamordnare
- Fritidsgård

Äldreomsorg
- Hemtjänst
- Äldreboende
- Dagverksamhet

Omsorg om per-
soner med funktion-
snedsättning
- Personlig assistans
- Socialpsykiatri
- Dagverksamhet
- Boende för personer med  
funktionsnedsättning

Anhörigstöd

Kommunal hälso- och 
sjukvård
- Fritid och frivilligverk-
samhet
- Mötesplats Rödingen

Arbete och socialtjänst
- Individ och famijeomsorg
- Familjecentral
- Arbetsmarknadsenheten
- Integrationsenheten

Barn och utbildning
- Barnomsorg
- Grundskola och         
förskoleklass
- Gymnasieskola
- Vuxenutbildning
- Sfi

Kulturskola
- Musik, dans, teater

Näringslivsfrågor
Folkhälsoarbete
Demokratifrågor
Säkerhetssamordning
Hållbarutveckling och 
miljö
Stab
- Kansli
- Ekonomi
- Personal
- IT
- Kommunikation (inkl. 
kontaktcenter)

 

Kommundirektör

Barn och utbildningArbete och 
socialtjänstVård och omsorgKultur, turism och 

fritidSamhällsbyggnad

Kommunledningskontoret



Hjo kommun, Box 97, 544 81 Hjo. Besöksadress: Torggatan 2, Hjo
Telefon: 0503-350 00, Hemsida: www.hjo.se


