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Kommunstyrelsens ordförande har ordet!

Arbetet med budgeten har präglats av de varierade budskap som kommit från staten och den ovanliga situ-
ation, i pandemins spår, som vi alla lever i nu. Från att ha satt ner hälarna rejält tidigare i år för att förhindra 
ett framtida underskott har vi nu en resultatprognos för 2020 som är högre än på länge. Detta beror dels på 
att pandemin har fått staten att vidta snabba åtgärder både i år och kommande år, och dels på ett kraftfullt 
och fokuserat arbete inom förvaltningen. Att arbeta med effektiviseringar trots att vi ser tillfälliga tillskott i år 
och 2021 är svårt rent pedagogiskt. De statsbidrag som regeringen utlovat framöver känner vi till, men hur 
skatteunderlaget kommer att utvecklas är i skrivande stund mycket oklart. Vi vet dock att vi står inför stora 
utmaningar. Under 2022 har vi ytterligare en skola i full drift, vi vet att arbetet med heltid som norm kommer 
medföra nya kostnader och demografin ger för handen att vi blir allt färre som ska försörja allt fler. Vi måste 
alltså redan nu ta krafttag och effektivisera det vi kan för att hålla i och hålla fast vid en balanserad ekonomisk 
framfart som därmed också ger tydliga och långsiktiga planeringsförutsättningar för vår verksamhet.  

Utgångspunkten har, som vanligt, varit att först avsätta medel för löneutveckling, prishöjningar och kapitaltjän-
stkostnader. Därefter har vi tillfört resurser för förändringar av elevantal i grundskola, sär- och gymnasieskola. 
Den nya delen av demensboendet på Sigghusberg är i full verksamhet 2021 och Hemtjänstens verksamhet 
utökas – också detta är reglerat. Vi brottas sedan en tid med betydligt fler uppväxtplaceringar av barn och unga 
än vi tidigare sett. Detta föranleder att vi förstärker budgeten för placeringskostnader kraftigt samt att vi avsät-
ter medel till tjänster som ska arbeta med barn/ungdomsvård och familjehemsrekryteringar. För ekonomins 
skull men också för de enskilda individernas bästa.

Sedan vårbudgeten togs i juni, med ett effektiviseringsbeting om 2,5% (12,7 miljoner kr), har ett hårt arbete 
pågått med att finna sätt att effektivisera, arbeta på nya sätt och spara i hela vår gemensamma verksamhet. 
Förvaltningen har presenterat en lång rad av förslag på åtgärder. I stort och smått, lätt och svårt, önskvärt och 
ogenomförbart ur ett politiskt perspektiv. Vi har enats om en rad förändringar som vi tror kommer hjälpa oss 
både ekonomiskt och planeringsmässigt framöver. Den slutliga effektiviseringen hamnade på ca 1% (5,3 miljon-
er kronor) och är oproportionerligt spridd över hela kommunens förvaltning. Störst effektiviserar inte mest 
utan där man funnit möjligheter har man också föreslagit förändring – tillsammans för helhetens bästa! 

Investeringsplanen ligger i stort sett fast men har genomgått en del smärre justeringar och omfördelningar 
under hösten. Efter några år av tuffa investeringar måste vi nu komma ner i betydligt lägre investeringsnivåer 
framöver för att sedan kunna ta sats igen. 

Vi tror att framtiden kräver hängslen och livrem därför höjs resultatmålet 2021 till 11 miljoner och vi tillskapar 
en buffert för oförutsedda händelser centralt i förvaltningen. Skatten lämnas oförändrad, det verktyget sparar 
vi för framtiden. I en tid med mycket ovisshet, har ambitionen varit att skapa så stor trygghet och stabilitet 
som möjligt för kommunens verksamhet och därmed också för oss alla som lever, verkar och bor i vår kom-
mun. Ska vår kommun fortsätta att utvecklas i positiv riktning måste vi alla hjälpas åt. Tillsammans skapar vi 
framtidens Hjo!

Catrin Hulmarker (m)
     Kommunalråd
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Sammanfattning av kommunstyrelsens beslut 
2020-10-28

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Driftbudget för 2021 fastställs på politikområdesnivå samt för 2022-2023 på   
 nämndnivå enligt föreliggande förslag till budget,

- Investeringsbudget 2021 samt investeringsplan för perioden 2022-2025   
 fastställs enligt föreliggande förslag till budget på sidan 34,

- Resultatbudget för 2021 samt preliminär resultatbudget för perioden   
 2022-2023 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

- Kassaflödesbudget 2021 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden  
 2022-2023 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

- Balansbudget 2021 samt preliminär balansbudget för perioden 2022-2023  
 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

- Kommunstyrelsen äger rätt att under 2021 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

Konjunkturfrågor och skatteunderlag

I SKR:s ekonomirapport från oktober i år sammanfattas 
läget enligt följande;

”År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Corona-
pandemin gav under våren en extremt snabb nedgång i pro-
duktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. 
Verksamheten i kommuner och regioner fick ställa om i 
rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, 
men i vilken takt som återhämtningen kommer att fortgå är 
fortfarande högst osäkert. 

Paradoxalt nog väntas kommuner och regioner till följd av 
stora tillfälliga, pandemirelaterade tillskott, nå mycket starka 
resultat i år. Givet de ryckiga förutsättningarna under året 
är det dock inte konstigt. De statliga tillskotten har givit 
goda ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att 
med ekonomin tryggad hantera pandemin. 

Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen att ge 
stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och 
bemanning framöver. Det blir en stor utmaning att både 
effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant 
som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets starka 
ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar som 
regioner och kommuner inte har möjlighet att uppfylla på 
längre sikt.”

SKRs prognos över skatteunderlaget från oktober framgår 
av Diagram 1 nedan

Det preliminära beskattningsutfall som Skatteverket public-
erade den 25 augusti indikerar att skatteunderlagstillväxten 
2019 uppgick till knappt tre procent. I ett historiskt pers-
pektiv visade skatteunderlaget en relativt låg ökningstakt, 
ungefär en procentenhet lägre än 2018.

Förklaringen är framförallt att den begynnande konjunk-
turnedgången orsakade en omsvängning på arbetsmark-
naden från en kraftig ökning av arbetade timmar 2018 till 
en minskning 2019. Ytterligare en faktor höll tillbaka skat-
teunderlaget 2019; möjligheten för enskilda näringsidkare 
och delägare i handelsbolag att avsätta 100 procent av 2019 
års vinst upp till en miljon kronor till periodiseringsfond. 

SKR:s prognos för 2020 visar att skatteunderlaget bromsar 
in ytterligare, till följd av kraftig ytterligare minskning av ar-
betade timmar. Detta motverkas visserligen av omfattande 
utbetalningar av permitteringslön (vilket i statistiken syns 
som löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats, det 
vill säga höjd lön per arbetad timme) men lönesumman 
ökar ändå nästan inte alls och skatteunderlagstillväxten 
stannar strax under två procent. Dessutom dämpas skat-
teunderlagsutvecklingen av höjda grundavdrag för personer 
som fyllt 65 år. Detta kompenseras dock genom en höjning 
av det generella statsbidraget. Att   skatteunderlagstill-
växten inte blir ännu lägre förklaras av en mycket kraftig 
ökning av inkomster från arbetslöshetsersättning och sjuk-
penning, delvis till följd av tillfälliga åtgärder som beslutats 
för att mildra effekterna av covid 19-pandemin.

SKR räknar vidare med en ihållande konjunkturåterhämt-
ning under andra halvåret i år och 2021. Ett växande antal 
arbetade timmar leder därmed till en större ökning av 
lönesumman 2021 än 2020. Ökningen av skatteunderlaget 
hålls visserligen tillbaka när inkomster från sjukpenning 
återgår till mer normala nivåer och arbetslöshetsersättning-
arna inte ökar lika kraftigt som i år, när ”coronaåtgärder” 
fasas ut. Indexeringen av pensionsinkomster blir också min-
dre än 2020. Men dessa effekter övertrumfas av stigande 
arbetsinkomster. Den totala effekten är att både den fak-
tiska och underliggande skatteunderlagstillväxten 2021 blir 
nästan lika låg som finanskrisens värsta år, 2009.
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I SKR:s scenario för 2022–2024 innebär vägen till kon-
junkturell balans en ihållande stark sysselsättningstillväxt. 
Löneökningarna tilltar visserligen från den nuvarande låga 
takten men är måttliga i ett längre perspektiv. Detta bidrar 
till att skatteunderlaget växer långsammare än genomsnit-
tet för de senaste konjunkturcyklerna.

Lokala faktorer
Hjo är enligt SKRs definition en ”pendlingskommun till 
mindre tätort”. Ca 2 000 personer pendlar dagligen ut ur 
Hjo samtidigt som ca 700 pendlar in till Hjo 

Näringslivet inom Hjo kommuns gränser utgörs i huvudsak 
av mindre och medelstora företag inom bland annat verk-
stadsindustri, bygg- och anläggningsentreprenörer, grön 
näring mm. Vi har också en rik besöksnäring med restau-
ranger, caféer och glasskiosker. Mångfalden och avsaknaden 
av riktigt stora industrier gör oss mindre sårbara för stora 
koncerners strategiska beslut om omlokalisering eller 
nedläggningar. Samtidigt är vi i egenskap av pendlingskom-
mun starkt beroende av utvecklingen i Skövde med dess 
stora arbetsgivare i form av Volvo-bolagen, Försvarsmakten, 
Skaraborgs sjukhus samt Högskolan i Skövde.

Befolkningsutveckling och demografi

Hjo kommuns invånarantal i slutet av oktober 2020 uppgår 
till 9 242, vilket innebär en ökning under 2020 med 32 per-
soner. Invånarantalet har ökat sakta men säkert under de 
senaste 7 åren vilket också är ett av kommunfullmäktiges 
viktigaste mål. Ökningen är inte så stor i invånare räknat 
men ökningstakten de senaste tre åren är tredje störst i 
gamla Skaraborg efter Skövde och Lidköping.

Demografiskt ser vi ett par tydliga trender i form av att 
unga flyttar ut i samband med att de börjar studier på an-
nan ort men många av dessa återvänder sedan när de har 
eller är på väg att skapa familj. I likhet med riket i övrigt är 
det ont om lediga lägenheter i Hjo. Aktiviteter pågår dock 
för att skapa fler boenden. Bland annat har vårt största 
privata fastighetsbolag planer på att bygga lägenheter på 
Sjörydsområdet direkt norr om Stadsparken. Kommunen 
har också möjliggjort inflyttning genom exploatering av 
nya villaområden. Bland annat har 22 nya tomter skapats 
på Knäpplan Västra. Av dessa är i nuläget 5-6 tomter sålda. 
Detaljplaner för fortsatt utbyggnad kommer att tas fram 
under 2021-2022. 
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Personal & kompetensförsörjning

Personalen är kommunens viktigaste resurs, cirka 70% 
av våra kostnader kan härledas till personalomkost-
nader. Därför är det ytterst viktigt att ta tillvara på 
den kompetens som finns hos våra medarbetare, ger 
förutsättningar till en god arbetsmiljö och hela tiden 
arbetar med att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.

Kompetensförsörjning

Konkurrensen om arbetskraften är stor och behovet av 
välfärdstjänster kommer att öka för varje år, framförallt 
inom skola och vård- och omsorg. Det är svårare att få tag 
i timanställda vikarier än tidigare samtidigt som behovet har 
ökat under året p g a Covid-19. Pensionerade medarbetare 
har räddat situationen genom att de anmält sig till Beman-
ningsenheten och tagit många pass. När det gäller anställn-
ingar av chefer/rektorer samt specialistyrken har vi haft god 
sökfrekvens och bra rekryteringsunderlag. 

Heltid som norm

Arbetet med att införa heltid som norm för alla som ar-
betar i våra verksamheter fortsätter. Fokus ligger på be-
manningsprocessen där våra chefer och nyckelpersoner 
fått utbildning under 2020. Ett pilotprojekt kommer att 
genomföras inom Vård- och Omsorgsenhetens område 
under våren 2021. För att kunna utveckla våra bemanning-
sprocesser och stödja våra chefer har personal flyttats till 
Bemanningsenheten där de fått nya arbetsuppgifter med 
schemaläggning och systemansvar. Det är mycket viktigt för 
våra medarbetare och för verksamheten att genomförandet 
av heltid som norm sker på ett bra och genomtänkt sätt. 

Heltid som norm är ett avtal mellan SKR (Sveriges kom-
muner och regioner) och fackförbundet Kommunal. Hjo 
kommun har en av politiken antagen plan för hur arbetet 
med att uppfylla avtalet ska fortlöpa och över tid kommer 
alla kommunens yrkeskategorier att beröras. 

Arbetsmiljö och hälsa

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett viktigt foku-
sområde och en hygienfaktor om kommunen ska upplevas 
som en attraktiv arbetsgivare. Utbildning av chefer och 
skyddsombud genomförs kontinuerligt och tillsammans ger 
vi organisationen goda förutsättningar för att lyckas med 
arbetsmiljöarbetet. Ett nytt IT-baserat rehabiliteringsverk-
tyg där man lägger in medarbetares sjukfrånvaro, rehabi-
literingsstöd och plan för återgång i arbetet har underlättat 
för våra chefer och det gör också att vi får en överblick 
över hela kommunens verksamhetsområde och kan kon-
trollera att vi följer arbetsmiljöverkets regelverk. 

Under våren 2021 ska ytterligare ett IT-system implemen-
teras, detta för att underlätta dokumentationen vid risk-
bedömningar, skyddsronder m.m.  

I början av 2020 gjordes en uppföljning av det pågående 
samarbetet mellan Försäkringskassan, Närhälsan och 
kommunens Folkhälsostrateg kring sjukfrånvaron i Hjo 
Kommuns verksamhet. Målet är att minska korttidssjuk-
skrivningarna och förhindra långa sjukskrivningar. Den 
visade att samarbetet har fallit väl ut under årets första 
månader, därefter kom Covid-19 och sjukfrånvaron sköt 
i höjden, ett scenario Hjo delar med de flesta av landets 
kommuner. Samarbetet med Försäkringskassan är gott, 
kommunen har egna kontaktpersoner och de deltar och 
informerar på kommunens Arbetsgivarforum. Vårdcen-
tralerna har en rehabkoordinator som vi arbetar tillsam-
mans med i personalärenden.  

Samarbetet med företagshälsovården ska ses över och 
kommer utvecklas framöver.

Samverkansavtalet mellan förvaltningen och de fackliga 
parterna kommer ses över för att ta fram ett nytt gemens-
amt avtal. Barn och Utbildning har tillsammans med de 
fackliga parterna börjat med HÖK18 för att få en gemens-
am bild. För att lyckas med arbetsmiljöarbetet är det viktigt 
att vi har en väl fungerande samverkan med de fackliga 
parterna.

Friskvård är en investering i våra medarbetare och även en 
del i att vara en attraktiv arbetsgivare. För att tillgodose 
verksamheters olika förutsättningar till friskvård arbetar 
förvaltningen med valmöjligheter; friskvårdstimme eller 
friskvårdsbidrag. Varje månad finns utlagt på kommunens 
intranät Eira en friskvårdsaktivitet att delta i, det har varit 
körsång, Yoga, stadsvandring, stadsorientering, promenader 
m.m.
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I budgeten för 2020 fick förvaltningen i uppdrag att inten-
sifiera arbetet med att få ned sjuktalen. Mål sattes om att 
reducera sjukfrånvaron med 1 procentenhet. Statistiken såg 
relativt bra ut under januari-februari, men omkullkastades 
när Covid 19 nådde oss. Som framgår ovan har förvaltnin-
gen vidtagit en del åtgärder för att hålla sjuktalen nere och 
kontinuerlig uppföljning av detta kommer att ske.  

Lönebildning

Lönepolicy och löneriktlinjer har tagits fram för att ut-
veckla löneprocessen och koppla den samman med bud-
getprocessen. För att säkerställa en god lönebildning har 
samarbetet mellan ekonomi och personal utökats kring 
löneanalysen. Avtalsrörelsen stannade upp under 2020 och 
endast vissa fack såsom lärarförbunden och vårdförbunden 
har fått klart lönen för 2020, resterande fack har ännu inte 
fått sina avtal klara centralt. Vi har också arbetat med att 
se över lönestatistiken för Skaraborg där visar det sig att 
inom vissa yrken har Hjo kommun låga lönenivåer jämfört 
med övriga kommuner. De kommande åren kommer vi att 
få göra prioriteringar vilket innebär att vissa yrkeskategori-
er får stå tillbaka för andra för att ge förutsättningar till en 
god lönebildning.

Jämställdhet och mångfald

Förvaltningen har under 2020 arbetat aktivt med att införa 
åtgärder enligt diskrimineringslagstiftningen. Bland annat 
har medarbetarsamtals /APT-mallar uppdaterats för att 
få in jämställdhets och mångfaldsfrågorna som en naturlig 
del.  Löneanalyser utifrån jämställda löner görs varje år och 
hittills har förvaltningen inte behövt göra några insatser 
utifrån osakliga skillnader mellan könen.

Att ha heltid som norm är en jämställdhetsfråga. Idag är 
oftast normen inom kvinnodominerande yrken att arbeta 
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 vid 
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 2021 kopplat till arbets-
givarpolitiken

En generell ramtilldelning, ca 9 mkr, tilldelas respektive 
politikområde med ett belopp som motsvarar 2% av politi-
kområdets budgeterade personalkostnader för 2020.  Den 
genomförda löneanalysen visar att det finns behov av att 
göra satsningar inom vissa yrkeskategorier där Hjo kom-
mun ligger lågt.

Under 2021 avsätts vidare 600 tkr i investeringsbudgeten 
riktat mot arbetsmiljöförbättrande insatser som uppkom-
mer i samband med kommunens årliga skyddsronder. Beslut 
om fördelning av resursen tas av kommundirektör efter 
beredning 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 2021-2023  

I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2021-2023 har följande antaganden gjorts:

• Antalet invånare uppgår till 9 230 under 2021, 9 290 under 2022 samt 9 350 under 2023, 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 SKL:s 
prognos enligt cirkulär 20:39 av den 1 oktober 2020.

• Intäkterna från fastighetsavgifter är beräknade enligt SCB:s prognoser.

Skatteintäkter m.m (mnkr) Budget 2020 Prognos 2020 Prognos 2021 Prognos 2022 Prognos 2023

Skatteintäkter 416,3 410,3 411,6 424,3 438,2

Inkomstutjämningsbidrag 103,1 102,1 106,6 110,8 117,2

Kostnadsutjämnings -5,4 -5,9 -2,7 -2,8 -2,8

Regleringspost 9,6 9,4 27,5 23,3 16,3

LSS-utjämning -1,9 -1,7 -2,1 -2,1 -2,1

Fastighetsavgift 20,6 21,1 23,2 23,2 23,2

Del av välfärdsmiljarder 1,7 1,7 0 0 0

Summa intäkter 544,0 537,0 564,1 576,8 590,0

Finansnetto -1,2 0,2 -1,2 -1,4 -1,6

Resultat -8,0 -19,7 -11,0 -11,0 -11,0

Att disponera 534,8 517,5 551,9 564,4 577,4

Skatteintäkter

Skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Land-
stings (SKL) prognos (cirk 20:39) 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 
antas i enlighet med SKLs prognos att Hjo får betala en 
avgift om 2,7-2,8 mnkr årligen under hela planperioden. 
Som framgår av tabellen är detta en försämring för Hjos 
del med ca 3 mnkr jämfört med prognosen för 2020. 
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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 
enhetligt 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 
kraftigt från och med 2021 för att sedan falla tillbaka något 
under 2022-2023.  Den huvudsakliga förklaringen till des-
sa medel är till för att kompensera för effekter av Covid 
19-pandemin samt för att möjliggöra för kommunerna att 
möta de kraftiga utmaningarna man står inför i form av den 
demografiska 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 2021-2023 är avgiften för Hjo kom-
mun beräknad till ca 2,1 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 23,2 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

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 2021 – 2023 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.
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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 kom-mun. Hjo  
 kommun fokuserar särskilt på att upprätthålla god  
 kollektivtrafik till Skövde. 

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

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

 Indikator: 
•  Andel nöjda och trygga brukare inom Hemtjänst,  

 SÄBO (SoS nationella brukarundersök-ning).
•  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 andelen elever i åk 9, 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. 



18

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2021-2023

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 di 
 gitaliseringens möjligheter för att underlätta arbe 
 tet och öka servicen för våra kommuninvånare  
 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 11 mnkr.
Ett överskott i verksamheterna skapar ett politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta 
satsningar och nyinvesteringar. Målet om 11 mnkr i resultat motsvarar ca. 2 procent. av värdet av skatter och 
bidrag. 

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 inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras

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 2019 till 23 %, 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.
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Prioriteringar och uppdrag 
i budget 2021 

Här förklaras hur budgeten växt fram, vilka uppdrag 
som delats ut och hur ekonomin prioriterats.3
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Hur budgeten för 2021-2023 har växt fram...

Vårbudgeten för 2021 baserades på SKRs skatteunderlag-
sprognos från april månad. Denna prognos indikerade en 
ökning i intäkter från skatter och generella statsbidrag med 
ca 14.7 mnkr enligt nedan.

 

Dessa medel disponerades i huvudsak så att uppräkningar 
av personalkostnader, övriga indexeringar och avskrivningar 
skedde med ca 11 mkr och tilldelningar för volymökningar 
inom framförallt Barn och utbildning och Vård och omsorg 
och Arbete och socialtjänst skedde med ca 16 mnkr. För 
specifikation av dessa hänvisas till sid 26 och framåt. För att 
finansiera dessa volymökningar uppdrogs åt förvaltningen 
att till höstprocessen identifiera och presentera möjliga 
effektiviseringar och besparingar om ca 12,7 mkr

Under stark påverkan av Covid-19-pandemin har sedan 
regeringen under våren, sommaren och tidig höst, aviserat 
kraftiga förstärkningar för Sveriges kommuner för att möta 
effekterna av pandemin samt att förstärka välfärden i all-
mänhet

Som en effekt av dessa förstärkningar visade oktober 
månads skatteunderlagsprognos ytterligare 5,5 mnkr i in-
täkter från skatter och generella statsbidrag vilket vid en 
jämförelse med 2020 års budget ger 20,1 mnkr i utrymme 
enligt tabellen till höger. 

Som framgår nedan har intäktsprognosen för skatteintäkter 
skrivits ned men istället har statens bidrag till kommun-
sektorn ökat väsentligt under posten ”regleringsbidrag” 
Utöver dessa generella statsbidrag innehåller regeringens 
budget dessutom ett riktat permanent statsbidrag för 
förstärkning av äldreomsorgen med 4,8 mnkr, vilket redovi-
sas direkt under politikområde Vård och omsorg.

Samtidigt som de prognostiserade intäkterna ökade mellan 
aprilprognosen och oktoberprognosen konstaterades också 
en del förändringar i behov och efterfrågan inom Vård och 
omsorg vilket gjorde att beslut om effektiveringar om 5,3 
mnkr fattades istället för de 12,7 som vårbudgeten innebar. 
Intäktsökningen skapade också utrymme för att återställa 
det relativt lågt satta resultatmålet i 2020 års budget om 8 
mnkr till 11 mnkr vilket motsvarar ca 2% kommunens in-
täkter från skatter och generella statsbidrag.

För specifikation av tilldelningar och effektiviseringar och 
besparingar inom respektive politikområde hänvisas till sid 
40 och framåt.

Prognosen för 2022 och 2023 vad gäller skatter och ge-
nerella statsbidrag visar på en betydligt blygsammare ökning 
än under 2021 samtidigt som Hjo kommuns kostnader 
beräknas öka relativt kraftigt, bland annat i samband med 
att vår nya Estrid Ericsonskolan tas i drift 2022-01-01. Det-
ta innebär att för att nå resultatmålet om 11 mnkr även 
dessa år måste arbetet med att identifiera effektiviserings- 
och besparingsåtgärder att behöva fortsätta framöver.

Budgeten för 2021 är baserad på 9 230 invånare och i 
resultatbudgeten på síd 44 har invånarantalet för 2022 
satts till 9 290 och för 2023 9 350 dvs en ökning med 60 
invånare årligen.

tkr

Budget
2020

Prognos 
2021 SKL 
20:20 apr    
9 230 inv.

Förändring

Skatteintäkter 417 564 419 923 2 359

Skatteintäkter, avräkning 2020 -1 291 0 1 291

Inkomstutjämningsbidrag 103 107 100 118 -2 989

Kostnadsutjämning -5 375 -1 615 3 760

Regleringsbidrag 9 569 19 390 9 821

Avgift LSS-utjämning -1 910 -2 331 -421

Fastighetsavgift 20 604 23 176 2 572

Flyktingdelen av första väl-
färdsmiljarderna

1 717 0 -1 717

Summa skatter och 
statsbidrag

543 985 558 661 14 676

tkr

Budget
2020

Prognos 
2021 SKL 
20:20 apr    
9 230 inv.

Föränd-
ring

Skatteintäkter 417 564 414 899 -2 665

Skatteintäkter, avräkning -1 291 -3 258 -1 967

Inkomstutjämningsbidrag 103 107 106 634 3 527

Kostnadutjämning -5 375 -2 741 2 634

Regleringsbidrag 9 569 27 474 17 905

Avgift LSS-utjämning -1 910 -2 053 -143

Fastighetsavgift 20 604 23 176 2 572

Flyktingdelen av första välfärds-
miljarderna

1 717 0 -1 717

Summa skatter och stats-
bidrag

543 985 564 131 20 146
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Ekonomiska prioriteringar i budget 2021

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

Politikområde/Prioritering (tkr) Tilldelning

Demokrati 0

Delsumma 0

Kommunledningskontoret
- Avgift Räddningstjänst Östra Skaraborg
- Gemensamt arkvilokal HjoTiBorg
- Ökade IT-kostnader
- Säkerhetssamordnare
- E-arkiv - samverkan med Skövde
- Reserv för oförutsedda utgifter

145
100
300
200
150

2 000

Delsumma 2 895

Plan och bygg 0

Kultur, turism och fritidt 0

Barn och utbildning

- Kostnader för nationell IT strategi
- Elevförändring grundskolan
- Elevförändring gymnasieskolan
- Ökat antal elever särskolan
- Förändring interkommunala elevkostnader
- Förberedeler Estrid Ericsonskolan
- Ökade statsbidrag

200
300

2 600
600
610
165

-1 000

Delsumma 3 475

Arbete och socialtjänst
- Stärkt bemanning soc. barn/ungdomsvård
- Förstärkning budget för familjehemsplaceringar
- Stärkt bemanning arbete med placeringar

700
1 800

700

Delsumma 3 200

Vård och omsorg

- Nya avdelningar Sigghusberg - helår
- Arbetskläder Hemvården
- Ökad bemanning Kortebo
- Helårseffekt avveckling en avd. Sjöryd
- Förändring personlig assistans
- Volymökning inom hemvården
- Beredskap chefer
- Ökat statsbidrag från Migrationsverket
- Förändring köp av extern boendeplats
- Bemanning boendestöd
- Behovsförändring Sigghusberg
- Riktat statsbidrag för förstärkning av ÄO

4 340
150

1 020
-1 100
-1 440
1 285

300
-280
-740
-400
-776

-4 775

Delsumma -2 416

Teknisk service
- Nytt kostdatasystem 80

Delsumma 80

Totalsumma 7 234

Demokrati

Området omfattar kommunens politiska verksamhet med 
kommunfullmäktige, revision, valnämnd, bygglovsnämnd samt 
kommunstyrelsen med utskott. Inom politikområdet ingår förutom 
arvoden och ersättningar till politiker även kostnader för sakkun-
niga biträden till revisionen, partistöd och överförmyndarverksam-
het.

Politiska prioriteringar

Demokrati har inte tilldelats några extra medel till några 
speciella prioriteringar i årets budget.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ansvarar för ledning, styrning, uppfölj-
ning och kontroll av den samlade verksamheten i Hjo kommun.  
Kommunledningen och dess stabsfunktioner ger strategiskt stöd 
och service till politiken och förvaltningen samt säkerställer att 
fattade beslut genomförs. Staben innefattar ekonomi, IT, upp-
handling, kansli, personal och kommunikation samt arbetet med 
hållbar utveckling. Utöver detta finns även projekt för utveckling, 
internationella frågor, säkerhetsarbete samt näringsliv och handel.
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Politiska prioriteringar

RÖS
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) räknar med en 
ramökning på 3 % inför 2021. Utöver uppräkning med 1,0 
% (73 tkr) utifrån 2020 års budgetram tillkommer en kost-
nadsökning med 145 tkr år 2021 från nuvarande nivå på 7 
283 tkr till 7 501 tkr. För detta tilldelas KLK 145 tkr.

Gemensam arkivlokal HjoTiBorg
Hjo, Tibro och Karlsborgs kommun samarbetar kring ge-
mensamt arkiv. Karlsborgs kommun har gått vidare med 
produktion av en arkivbyggnad i egen regi. Planen är att 
arkivlokalen ska stå klar till halvårsskiftet 2021. Uppskattad 
hyreskostnad för Hjo kommun är drygt 200 tkr/år. KLK 
tilldelas 100 tkr 2021 för halva årshyreskostnaden.

Ökade IT-kostnader
KLK tilldelas 300 tkr i 2021 års budget för prisökningar 
på Microsoftlicenser och behov av digitalisering avseende 
samtliga verksamheter i Hjo kommun.

Säkerhetssamordnare
Hjo kommun har de senaste åren samverkat med Karls-
borgs och Tibro kommun i frågor rörande säkerhets-
samordning. Huvudområdena för denna samverkan består 
av förberedande uppgifter inom planering av kommuner-
nas krisberedskap samt av planering av kommunens civila 
försvar vid höjd beredskap. Två medarbetare anställda 
i Karlsborgs kommun har utfört arbetet och debiterat 
delar av kostnaden på Tibro och Hjo. Större delen av kost-
naderna finansieras genom bidrag från Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB). I samband med att en 
av Karlsborgs medarbetare valt att söka sig nya vägar, och 
Karlsborg planerar för en ersättningsrekrytering, har Hjo 
kommun aviserat om att inte ingå i någon samverkan med 
Tibro och Karlsborg framöver. Anledningen till detta är 
att Hjo kommun vill få till än mer trygghetsskapande åt-
gärder för våra invånare av dessa tjänster samt för åtgärder 
inom skola och äldreomsorg, med planer för utrymning 
och inrymning, stöd för brandövningar, medverkan i PO-
SOM-grupp, etc. Då inte hela kostnaden kan finansieras av 
bidrag från MSB tilldelas KLK 200 tkr inför 2021.

E-arkiv
Hjo kommun kommer, tillsammans med Karlsborg och Ti-
bro, samverka med Skövde kommun om en E-arkivlösning. 
Skövde kan erbjuda en lösning för samtliga tre kommuner 
genom att dessa ansluter sig till Skövdes E-arkivlösning. 
E-arkivlösningen är redan driftsatt av Skövde kommun och 
möjlighet finns till support från Skövde. KLK tilldelas 150 
tkr för införande samt licens, drift och support av E-arkiv.

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.

Under våren och sommaren har efterfrågan på indus-
trimark varit stor och antalet tillgängliga tomter har 
minskat. Efterfrågan på tomter vid exploateringsområdet 
Knäpplan Västra är också relativt stor. Under 2021 bör 
planberedskapen höjas och arbetet med planprogram och 
detaljplaner måste prioriteras. 

1 april 2020 trädde en lagändring i kraft som innebär att 
det införs nya bestämmelser om översiktsplanering enligt 
plan- och bygglagen (PBL). Bland annat ska kommunen 
senast 24 månader efter ett ordinarie val anta en planer-
ingsstrategi i vilken kommunfullmäktige ska bedöma om 
översiktsplanen är aktuell och ta ställning till kommunens 
fortsatta arbete med översiktsplaneringen. I stället för 
planeringsstrategi kan kommunen anta en ny översiktsplan. 
Arbetet med översiktsplan och/eller fördjupade 
översiktsplaner bör i någon form påbörjas inom de närmas-
te åren. Ett första steg i processen med att ta fram en ny 
översiktsplan blir att ta fram en handlingsplan och detta ska 
påbörjas under 2021. 

Politiska prioriteringar

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

Verksamheten inom Barn och utbildning är indelad i tre områ-
den: Barnomsorg som omfattar förskole- och fritidshemsverk-
samhet. Grundskola som förutom årskurs 1-9 även omfattar 
förskoleklass, grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation 
och skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen som 
även bedriver undervisning i SFI – svenska för invandrare.

Politiska prioriteringar

Barn och utbildning har totalt tilldelats medel motsvarande 
3,5 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. Elever inom 
vuxenutbildning ska ha tillgång till digitala verktyg i lämplig 
omfattning. Detta ställer även ökade krav på den tekniska 
infrastrukturen i skolbyggnaderna. Barn och utbildning har 
idag 1 688 tkr avsatt för IT-medel. För att kunna möta de 
krav den nationella IT-strategin och de krav på kompeten-
sutveckling regeringens förslag innebär, förstärks Barn och 
utbildning inför 2021 med ytterligare 200 tkr. 

Vi har idag 1013 elever i förskoleklass till årskurs 9. Till 
våren så slutar 105 elever 9:an och 111 elever börjar 
förskoleklass. Detta innebär en elevökning om 6 elever. 
Dagens resursfördelningssystem utgår från att varje elev 
genererar 0,069 lärarresurs i grundersättning, sen tillkom-
mer ytterligare resurs beroende på årskurs. Detta innebär 
en ökning av tjänsteunderlaget enligt resursfördelningsmod-
ellen, beräknad kostnad är 300 tkr, vilka tilldelas Barn och 
utbildning. Utöver ovan har verksamheten fått ytterligare 
elever som valt skolgång i närliggande kommun varpå Barn 
och utbildning tilldelas ytterligare 610 tkr för att betala 
tillkommande interkommunala kostnader.

I våras hade vi sammanlagt 105 elever som slutar 9:an och 
83 elever som tog studenten 2020. Detta innebär att el-
evantalet till hösten är 22 gymnasieelever fler än dagens. 
Snittpriset för en gymnasieplats är idag 120 tkr/elev, vilket 
medför ökade kostnader om ca 2,6 mkr. Beslut om ny pris-
lista inom Utbildning Skaraborg inför 2021 har fattats. 

Med anledning av ökat elevantal tillförs Barn och utbildning 
2,6 mnkr inför budgetåret 2021.

Under 2021 kommer blivande rektor på Estrid Ericsson-
skolan avsätta en dag i veckan för att förbereda och bygga 
upp verksamheten på nya skolan. Det kan bland annat han-
dla om schemaläggning, fördelning av personal, bygg- och 
planeringsmöten och dylikt. Detta gör att förvaltningen 
sätter in 20% rektorsstöd för att täcka upp i verksamheten. 
Beräknad kostnad 165 tkr.

I våras hade verksamheten 15 elever inskrivna i särskolan 
och inför höstterminens start 2020 har ytterligare in-
skrivningar gjorts. Idag har verksamheten sammanlagt 20 
elever och ytterligare förväntas skrivas in inom snar fram-
tid. För detta tilldelas Barn och utbildning 600 tkr för att 
förstärka med ytterligare 1 tjänst.

Hjo kommun har för 2020 ansökt om statsbidrag från 
Skolverket för likvärdig skola. Statsbidraget ska finansiera 
utökade eller nya insatser för att stärka likvärdigheten och 
kunskapsutvecklingen som huvudmannen har valt utifrån 
en analys av lokala förutsättningar och behov. Insatserna 
ska tydligt gå att koppla till fritidshemmet, förskoleklassen 
eller grundskolans verksamhet. För 2020 fanns möjlighet att 
rekvirera 3,8 mnkr, vilket gjorts. Delar av bidraget har ersatt 
den satsningen som statsbidraget lågstadiesatsningen tidig-
are finansierat, då detta statsbidrag upphört. Inför 2021 har 
Hjo möjlighet att rekvirera ytterligare 1 mnkr, vilka kommer 
användas i enlighet med förordningen (2018:49) om stats-
bidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.
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Arbete och socialtjänst

Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, 
öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integration och flyk-
tingmottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst 
genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänstför-
ordningen. Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för 
samordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo 
kommun ansvarar för och arbetar med att stödja kommuninvå-
nare utan egen försörjning att komma in på arbetsmarknaden 
och nå en egen hållbar försörjning.  AME utför även arbets-
livsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan 
med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen. 
Vidare ansvarar Arbete och socialtjänst för tjänster som utförs 
i samverkan med andra kommuner t ex alkoholhandläggning 
och tillsyn, familjerådgivning, konsumentrådgivning, skuldsane-
ring och social jour. 

Politiska prioriteringar

Arbete och socialtjänst har tilldelats sammanlagt 3,2 mnkr 
för att täcka de ökade kostnader verksamheten har för 
placeringar av barn och unga i familjehem samt att verk-
samheten tidigare fått tjänst finansierad via statsbidrag från 
Socialstyrelsen. 

Regeringen beslutade 2016 att årligen stärka bemanningen 
inom den sociala barn- och ungdomsvården (S2016/04469/
FST). Det handlar om att öka antalet socialsekreterare, 
arbetsledare och administratörer för att frigöra tid för 
socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med 
myndighetsutövning. Socialstyrelsen har därefter skjutit till 
medel årligen vilket för Hjo kommuns del inneburit kunnat 
rekvirera statsbidrag om ca 0,7 mnkr. Inför budgetåret 2021 
uteblir hela Socialstyrelsens satsning. 

Utifrån detta och verksamhetens arbetssituation har bud-
getmedel tillskjutits för att kunna behålla denna tjänst. 

Verksamheten har stora svårigheter att få tag i egna famil-
jehem varför placering via konsulentstödda familjehem 
varit nödvändigt. För att få störst utväxling av de tilldelade 
medlen föreslås att 0,7 mnkr av de 2,5 mnkr som tilldelats 
för att täcka de ökade kostnaderna för placeringar av barn 
och unga används till personalförstärkning i form av en 
heltidstjänst som aktivt kan arbeta med rekrytering av egna 
familjehem. Verksamheten har i dag (oktober 2020) 6 st 
”egna” familjehem där snittkostnaden är 15,107 kr/mån och 

6 barn via konsulentstödda familjehem och där är snittkost-
naden 61,599 kr/mån. Då det i de flesta fall är uppväxtplac-
eringar får det stor ekonomisk betydelse om vi på sikt kan 
få hem placeringarna i egen regi. 

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 samt kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten till 
funktionshindrade handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen: 
personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, 
korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med särskild 
service.

Politiska prioriteringar

Sigghusberg – helår
En utbyggnad av Sigghusbergs äldreboende var färdig för 
inflyttning april 2020. Utbyggnaden inrymmer en kort-
tidsavdelning och en boendeavdelning för personer med 
demenssjukdom samt förbättrade lokaler för den dagverk-
samhet som bedrivs på Sigghusberg. 

I budget för 2020 tilldelades 8 000 tkr för drift av dessa 
nya avdelningar. För att kostnaden inte skulle överstiga 
tilldelad budget öppnades korttidsavdelningen med endast 
fem av tio platser under 2020. Beräknad kostnad baserades 
på att verksamhet skulle bedrivas fr o m april 2020. Under 
2021 kommer verksamheten att pågå hela året och den 
ökade kostnad för detta beräknas till 4 340 kr som tilldelas 
förvaltningen. I denna beräkning ingår att öppna korttidsa-
vdelningen fullt ut då behov finns av detta. 
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Arbetskläder Hemvården
Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att före-
bygga smittspridning i vårdarbetet. Från och med 1 januari 
2016 gäller Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) 
vid arbete inom hemtjänsten, särskilt boende och vissa 
LSS-boende. 

Den som är yrkesmässigt verksam eller under utbildning 
i verksamhet som innefattar arbetsmoment som innebär 
fysisk kontakt med patient(vård) eller den som har beviljats 
insatsen (omsorg) ska i situationer där det finns risk för 
överföring av smittämnen iaktta basala hygienrutiner. Av 
föreskriften framgår bl a att arbetskläder ska bytas dagligen 
och kunna tvättas i minst 60° C.

Högsta förvaltningsdomstolen har i domar 1379-1383-15 
och 1624-15 fastslagit att arbetsgivare inte är tvingad att 
tillhandahålla och tvätta arbetskläder åt personal i hemt-
jänst. Av Socialstyrelsens föreskrifter framgår dock att vård-
givare är ansvarig för att personal bär kortärmad tröja som 
arbetsplagg, att den ska tåla att tvättas i 60 grader och att 
det ska finnas tillfälle att byta arbetskläder om de smutsar 
ner sig under arbetsdagen. 

Vård och omsorg tilldelades 2017 extra medel för att 
kunna köpa in arbetskläder till personalen. Tvätt av arbetsk-
läderna sker i många fall av personalen själva i hemmet 
vilket innebär att man inte har kontroll över att hygienruti-
nerna följs. Framförallt inom hemvården ser förvaltningen 
ett behov av att tillhandahålla tvätt av kläder då man träffar 
många olika brukare i olika situationer under en dag. Sedan 
våren 2020 har hemvården köpt tjänsten att tillhandahålla 
och tvätta kläder från extern leverantör vilket medför en 
extra kostnad. Nu pågår ett arbete för att kunna tvätta 
hemvårdens arbetskläder inom kommunen. För att kunna 
genomföra detta kommer det att krävas att fler kläder 
köps in. Båda fallen medför en extra kostnad och förvalt-
ningen tilldelas 150 tkr för detta.

Volymökning Hemvården 
Under 2019 utförde hemvården i genomsnitt 389 fler 
timmar per månad hemma hos brukare än under 2018.  
Utförda timmar under januari – september 2020 tyder på 
att denna ökning kvarstår. För 2020 tilldelades förvaltningen 
1 000 tkr för att täcka ökade personalkostnader som up-
pkommer när fler timmar utförs. Ökningen av antal timmar 
beräknades då motsvara fyra årsarbetare och kostnaden 
för detta till 2 100 tkr. Under 2019 översteg hemvårdens 
personalkostnader budget med ca 1 400 tkr. För att kunna 
täcka den ökade personalkostnaden som uppkommer med 
anledning av volymökningen har förvaltningen tilldelats yt-
terligare 1 285 tkr för 2021. 

Beredskap chefer
Majoriteten av Vård och Omsorgs verksamheter pågår 
dygnet runt, årets alla dagar. Personalens behov av att kon-
takta chef i arbetsledande syfte kan uppkomma på tider 
när denne normalt sett inte är i tjänst dvs. kvällar, nätter, 
helger och andra röda dagar. Det kan handla om beman-
ningsfrågor, arbetsskador, hot och våld, larmproblem och 
många andra situationer. Enhetschefer förväntas idag finnas 
tillgängliga för den personal som är tjänst och blir i dag-
släget kontaktade under sin lediga tid vilket innebär att man 
”aldrig riktigt är ledig”. Arbetstidslagmässigt så tillförsäkras 
cheferna därigenom ingen tydlig veckovila eller dygnsvila i 
sin anställning. Otydligheten för cheferna kring om och isf 
när tillgänglighet förväntas är påtaglig och denna fråga har 
aldrig riktigt lösts ut av verksamheten utifrån den kostnad 
som beredskapsavtal medför. För att underlätta chefernas 
arbetssituation, ge förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö 
och skapa trygghet för all personal, oavsett när på dygnet 
man har sitt arbetspass, så diskuteras därför frågan om 
införandet av beredskap. Detta innebär en fördelning av 
årets veckor mellan samtliga chefer och man innehar då 
beredskap var 11.e vecka på de timmar och dagar som 
ligger utanför normal arbetstid. Denna lösning innebär 
således att det alltid finns en chef att tillgå för VO personal, 
dygnet och runt året runt.  

Under våren och sommaren har VO tillfälligt infört 
beredskap på helger pga. den extraordinära situation som 
Covid-19 medfört. Vård och omsorg tilldelas 300 tkr för att 
kunna införa beredskap för chefer permanent. 

Förändring personlig assistans
Förändringar inom personlig assistans innebär att kost-
naden beräknas minska med 1 440 tkr under 2021 och 
Vård och omsorgs budgetram minskas därför med detta 
belopp. 

Ökad bemanning Kortebo 
Antalet barn och ungdomar i Kortebos verksamhet ökar 
och det finns även behov av särskilda lösningar och an-
passningar vilka innebär ett ökat bemanningsbehov. Under 
2021 beräknas att man behöver ytterligare ca 2 årsarbetare 
till en kostnad om 1 020 tkr som tilldelas förvaltningen. 

Helårseffekt avveckling av en avd Sjöryd 
Under 2020 har en avdelning på Sjöryds äldreboende 
stängts och detta innebär en minskad kostnad som påverk-
ade Vård och omsorgs budgetram för 2020. Eftersom detta 
inte gjordes vid årsskiftet utan i april 2020 beräknades 
minskningen för del av helårskostnaden. Under 2021 
kommer avdelning vara stängd hela året vilket innebär en 
ytterligare besparing om 1 100 tkr och Vård och omsorgs 
budgetram minskas med detta belopp. 
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Statsbidrag Migrationsverket 
Statsbidrag från Migrationsverket till Gjutaren och Klam-
mern beräknas bli högre under 2021 med ca 280 tkr vilket 
minskar förvaltningens budgetram. 

Förändring köp av extern boendeplats
Ett köp av extern boendeplats har upphört vilket innebär 
en sänkt kostnad om 740 tkr och förvaltningens budgetram 
minskas med beloppet. 

Boendestöd 
Under 2020 har Boendestöd och Stödboendet samarbetat 
och kunnat ändra i schema m.m. Detta har varit möjligt 
med de behov som brukarna haft och har gjort att man 
kunnat minska antal årsarbetare med 0,8 vilket innebär en 
minskad kostnad om 400 tkr. Detta belopp minskar Vård 
och omsorgs budgetram för 2021.  

Förändrad bemanning Sigghusberg 
Ändringar i bemanning på en avdelning på Sigghusberg p 
g a förändrat behov innebär en sänkt kostnad om 776 tkr 
vilket minskar förvaltningens budgetram.

Förändring inom daglig verksamhet
Som framgår av avsnittet för effektiviseringar och bespar-
ingar föreslås förändringar inom den dagliga verksamheten. 
Av de medel som frigörs i form av att inte återöppna 
Sjökanten, avsätts 300 tkr för att utveckla den dagliga verk-
samheten för dessa grupper på Rödingen eller i annan form.

Riktat statsbidrag för förstärkning av äldreomsor-
gen 
Under 2021 ökar Vård och omsorgs intäkter genom ett 
statsbidrag för äldreomsorg om 4 775 tkr. Förvaltningens 
budgetram minskas därför med samma belopp.

Kultur, turism och fritid

I Kultur, turism och fritids verksamhet ingår ansvar för biblio-
tek, olika kulturarrangemang, kultur-turism, kulturskola samt 
övrig kulturverksamhet i kommunen. Man ansvarar även för 
kommunens fritidsgård, fritidsanläggningar, lokaluthyrning, 
föreningssamverkan och föreningsbidrag samt simskola och 
utomhusbad. 

Politiska prioriteringar

Kultur. Turism och fritid har inte tilldelats några extra medel 
till några speciella prioriteringar i årets budget.

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 tilldelats 80 tkr för högre licenskost-
nader till följd av byte av kostdatasystem inom Måltidsen-
heten.
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Särskilda uppdrag till förvaltningen

Utöver kommunfullmäktiges prioriterade mål samt de 
ekonomiska prioriteringarna på föregående sidor ger 
Kommunstyrelsen förvaltningen nedanstående särskil-
da uppdrag. Uppdragen är indelade i två kategorier 
och inleds med ett antal specifika uppdrag som ges i 
denna budget eller som getts tidigare men ännu inte 
avrapporterats varpå sedan följer generella uppdrag 
som ska genomsyra verksamheten.

Uppdrag

Framtagande av näringslivsstrategi samt översyn av 
Näringlivsenheten
Näringslivet i Hjo är viktigt ur många perspektiv, bland an-
nat som arbetsgivare åt kommunens invånare men också 
som servicegivare till invånare och besökare. Samspelet 
mellan Hjo kommun och vårt näringsliv är en därför en 
oerhört viktig pusselbit för en positiv utveckling av vår 
kommun och kommunens näringslivsarbete måste gå i takt 
med näringslivets förändrade förutsättningar och behov. 
Vi behöver säkerställa att vi arbetar med rätt saker, i rätt 
forum och vid rätt tillfällen för att vi ska lyckas framöver. 
Förvaltningen ges därför i uppdrag att skyndsamt ta fram 
en Näringslivsstrategi som stakar ut riktning och fokusom-
råden. Strategin ska tillställas kommunstyrelsen senast un-
der februari månad 2021 för vidare beslut i KF.  

Förvaltningen ges därefter i uppdrag att se över arbetsup-
pgifter, bemanning och framtida utformning för att på bästa 
sätt uppfylla Näringslivsstrategins intentioner.  

Översyn/revidering av Hjo kommuns kostpolicy och 
riktlinjer för detta
Förändrade förutsättningar, önskemål och stigande rå-
varupriser gör att det finns ett behov av att se över den 
Kostpolicy samt tillhörande riktlinjer som antogs 2015. 
Tanken är att fortsatt erbjuda måltider av hög kvalitet men 
en genomlysning och en diskussion om ambitionsnivån är 
nödvändig inför kommande år.

Översyn av den administrativa överbyggnaden
Innevarande år har förvaltningen ett uppdrag benämnt 
”Administration/förvaltning /remissvar/enkäter” vilket sy-
ftar till att sortera bort och utesluta arbetsuppgifter som 
inte är nödvändiga för kommunens grunduppdrag och 
dagliga drift. Som en fortsättning på detta ges nu förvaltnin-
gen i uppdrag att se över hur vi organiserar och besätter 
hela den övergripande administrationen. I goda tider är det 
lätt att vi skapar överbyggnader och arbetsuppgifter som 
egentligen inte bidrar till ett effektivt och fokuserat arbete 
för dem vi är till för – Hjoborna. 

Niornas resa till Auschwitz
Under ett antal år har åk 9 varje år företagit en resa till 
Krakow och Förintelselägret i Auschwitz. Beslutet att 
denna viktiga resa årligen ska genomföras är taget av Kom-
munfullmäktige i särskild ordning som ett viktigt led i un-
dervisningen och i arbetet med att förebygga främlingsfien-
tlighet. Förvaltningen får i uppdrag att se över riktlinjerna 
för hur resan genomförs, vilka som ska åka med förutom 
eleverna samt förutsättningar för medföljande och bud-
geten för resan. 

Fritidsklubb
Förvaltningen fick redan i 2020 års budget i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att inrätta fritidsklubb som 
komplement till den skolbarnomsorg som idag bedrivs. 
Syftet är att 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. Översynen pågår 
och kommunstyrelsen har fått underhandsinformation. 
Utredningen bör tillställas kommunstyrelsen under första 
halvan av 2021.

Guldkroksområdet
Guldkroksområdet är redan idag ett naturligt nav för inom-
hus- och utomhusidrotter i vår kommun. Förvaltningen får i 
uppdrag att under 2020-2021, i samarbete med föreningsliv 
och andra intressenter, fortsätta 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.

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. 
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Översyn av Hjolyftet

Lärarlönelyftet, som i huvudsak finansieras genom stats-
bidrag, infördes 2016. Lärarlönelyftet innebär att lärare 
som uppfyller vissa nationella kriterier kan få ett extra 
lönetillägg med 2500 kr/månad . Hjo kommun tilldelades av 
staten medel till 48 lärare samtidigt som antalet lärare som 
uppfyllde kriterierna uppgick till fler. Hjo kommun beslu-
tade då, i samråd med lärarfacken, att tillskjuta egna medel 
till ytterligare 14 lärare. Detta för att inte skapa spänningar 
inom lärarkåren till följd. I årets budgetdiskussioner fram-
kom att Hjo kommun för närvarande har några av dessa 
tjänster obesatta på grund av exempelvis pensionsavgångar. 
För att säkerställa att lärarlyften används på bästa sätt och 
att för att stimulera våra lärare ges förvaltningen i uppdrag 
att se över hur Hjolyftet ska formuleras och tillämpas 
framöver.

Sedan tidigare har också förvaltningen nedanstående 
generella uppdrag som ska prägla den dagliga verk-
samheten.

Generella uppdrag:

Ekonomisk delaktighet, ökad förståelse 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.

Smarta lösningar i den dagliga driften
Uppdraget innebär attförvaltningen 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.  
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Utgångspunkten för investeringsbudget är den femårsplan 
som antogs i vårbudget 2021. Denna har förändrats under 
höstarbetet med tillägg av anslag för nytt bassängöverdrag 
på Guldkroksbadet med 0,6 mnkr år 2022, anslag för ren-
overing av Guldkroksskolans gymnastiksal med 5,0 mnkr 
fördelade på åren 2022 och 2023, för fortsatt utbyggnad 
av Lars i Knäpplans väg har 1,3 mnkr avsatts år 2024 samt 
1,4 mnkr år 2025. VA-enheten har kompletterats med 0,5 
mnkr årligen 2022-2024 för utbyte till digitala vattenmätare. 
Utöver detta har de årliga potterna indexjusterats kom-
mande år med ca 2 % uppräkning.

I investeringsbudgeten finns totalt 120 mnkr avsatta för en 
ny F-6 skola, Estrid Ericsonskolan. Skolan uppförs i Lundby-
området och är dimensionerad för enparallellig verksamhet 
(7 klasser) samt utrymme för särskole- och fritidsverk-
samhet. Vidare ingår tillagningskök och skolmatsal samt 
en idrottshall med innermåtten 18 x 24 m med 7 meters 
takhöjd. Området är också förberett för en utbyggnad till 
tvåparallellig skola samt förskola. 

Byggstart skedde våren 2020 och den slutliga kalkylen för 
nybyggnaden är beräknad till 112 mnkr. Därför kommer 
8 mnkr att omdisponeras till andra projekt inom skolfas-
tigheter; 2,5 mnkr till Guldkroksskolans ombyggnad av kök/
matsal, 4 mnkr till ombyggnad av Vallgården i samband med 
gymnasieskolans flytt från Hjo Folkhögskola samt 1,5 mnkr 
till ombyggnad av gymnastiksalen i Gate skola.

För om- och tillbyggnad av Korsberga skola för att inrym-
ma förskoleverksamheten finns 10 mnkr budgeterade . I 
nuläget har förskolan sin verksamhet i inhyrda paviljonger. 
Behovet ökar även inom skolan och en tillbyggnad är nöd-
vändig för att skapa bra lokaler för både förskole- som 
skolelever. Projektet har handlats upp och byggnationen har 
påbörjats. Förhyrda paviljonger kan därmed avvecklas och 
ge en driftbesparing.

Tidigare avsatta och ombudgeterade medel om 4,0 mnkr 
för bl a kontor, personalutrymmen o ombyggnad av kök 
på Guldkroksskolan kommer inte att kunna finansiera 
projektet. Första etappen med ventilation i matsalen är 
klar. Om- och tillbyggnaden pågår. Fördyrade kostnader för 

Investeringsbudget

Investeringsbudget och 5-årsplan 2021-2025:

Rubricering KF-anslag 2020 Prognos 
ombudget från 

2019-2020

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Tekniskt övergripande 1 100 0 1 000 1 000 1 060 1 060 1 120 1 120

Fastigheter övergripande 2 000 7 565 9 565 4 550 2 100 2 100 2 200 2 200

Skolfastigheter 50 200 10 000 60 200 57 700 2 710 2 710 220 220

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

Kultur och fritidsfastigheter 250 0 250 250 860 260 270 270

Gator, vägar, infrastruktur 5 900 6 800 12 700 6 100 5 830 5 870 8 200 7 330

Exploateringsfastigheter 0 4 400 4 400 6 400 0 0 0 0

Hamnen 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0

Markinköp/nya händelser: 1 000 1 575 2 575 1 200 1 200 1 250 1 275 1 300

KS förvaltning inventarier: 1 800 2 470 4 270 1 800 1 900 1 900 1 950 2 000

Skattefinansierad verk-
samhet

71 150 32 810 103 960 84 000 15 660 15 150 15 235 14 440

Avgiftsfinansierad verksam-
het

3 000 0 3 000 3 000 3 560 3 600 3 700 3 250

Summa investeringar 74 150 32 810 106 960 87 000 19 220 18 750 18 935 17 690

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 
2021 är investeringsvolymen fortsatt hög för att sedan plana ut och från 2022 och några år framåt endast innehålla 
löpande ersättningsinvesteringar. 
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Rubricering KF-anslag 2020 Ombudget från 
2019

Budget 
2020

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Avlopps- och vattenledningar 3 000 0 3 000 3 000 3 060 3 100 3 200 3 250

Utbyte till digitala VA-mätare 0 0 0 500 500 500 0

Avgiftsfinansierad 
verksamhet

3 000 0 3 000 3 000 3 560 3 600 3 700 3 250

ventilationen samt saneringsåtgärder som ej kunnat förut-
ses, gör att projektet beräknas blir 2,5 mnkr dyrare. Medel 
omdisponeras inom skolfastigheter.

För att flytta gymnasieverksamheten från Folkhögskolan till 
Vallgården, och därmed gå ur hyrda paviljonger och lokaler, 
krävs viss ombyggnad. Första etappen till Smedjan är klar. 
Ombyggnaden beräknas till totalt 4,0 mnkr, vilka omdis-
poneras inom skolfastigheter. Möjliggör stor driftbesparing 
då verksamheten inryms i kommunägda lokaler.

Renovering av samlingssalen och gymnastiksal i Gate skola 
är beräknad till 1,5 mnkr. Diskussioner pågår med såväl 
skolan som samhällsföreningen. Projektet innefattar byte 
av matta, rivning av del av övervåningen och allmän up-
pfräschning. Medel omdisponeras inom skolfastigheter.

”Lars i Knäpplans Väg” Under åren 2018-2019 fanns sam-
manlagt 7 mnkr avsatta för byggnation av Lars i Knäpplans 
Väg som ska knyta det nya exploateringsområdet Knäpplan 
med villatomter och förskola med Sigghusbergsområdet 
och Falköpingsvägen. I och med exploatering av nya tom-
tområdet Knäpplan Västra har 1,9 mnkr av dessa omdi-
sponerats för att täcka kostnader för VA-arbeten inom 
detaljplaneområdet. 

I avvaktan på planarbetet har en mycket grov schablon-
mässig beräkning utförts på tillkommande kostnader för 
att ”nå ut” till Falköpingsvägen, vilken lyder på ca 7,8 
mnkr. I vårbudgeten finns ett utrymme om 5,1 mnkr för 
detta. Beräkningen avser utbyggnad av väg, GC-väg samt 
gatubelysning, från Orkestervägen fram till Falköpingsvä-

gen. Eventuella rondeller i anslutningspunkterna är inte 
inräknade.

Arbetet beräknas utföras i två etapper, varav del 1 (ca 
280 m) utförs 2020-2022 till en beräknad kostnad av 2,8 
mnkr och del 2 (ca 500 m) utförs 2024-2025, kostnad ca 
5,0 mnkr. Delar av budgetutrymmet om 5,1 mnkr omdis-
poneras (2,3 mnkr) till 2024. Utöver detta anslås 2,7 mnkr 
under  2024-2025.

Utöver ovan nämnda projekt finns i investeringsbudgeten 
också inlagt ett antal reinvesteringar med fasta belopp per 
år. Exempel på sådana är maskin/fordonsinköp, fastighetsin-
vesteringar, gatuarbeten, investeringar inom VA-området m 
fl. 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. 
Dessa har indexuppräknats under kommande år.

Investeringar avgiftsfinansierad verksamhet/-plan i detalj 2020-2025

För den taxefinansierade VA-verksamheten avsätts 3,0 mnkr (uppräknas med index ca 2 %) årligen för reinvesteringar i vat-
ten- o avloppsledningsnätet samt utbyte av serviser m m. 

Under åren 2022-2024 avsätts 0,5 mnkr per år för utbyte till digitala vattenmätare.
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 KF-anslag 2020 Prognos 
ombudget från 

2019-2020

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Maskiner, transportmedel 
och invenatarier

800 0 800   800 850 850 900 900

Inventarier i kök för kostverksam-
het

200 0 200 200 210 210 220 220

Tekniskt service totalt: 1 000 0 1 000 1 000 1 060 1 060 1 120 1 120

Ökad tillgänglighet 0 1 149 1 149 0 0 0 0 0

Energibesparande åtgärder 0 2 416 2 406 0 0 0 0 0

Reinvestering fastighetsbestånd 2 000 0 2 000 2 050 2 100 2 100 2 200 2 200

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

Fastigheter totalt: 2 000 7 565 9 565 4 550 2 100 2 100 2 200 2 200

Lekutrustning 200 0 200 200 210 210 220 220

Ny F-6 skola 50 000 10 000 60 000 52 000 0 0 0 0

Guldkroksskolans gymnastiksal 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0

Gymnasie; Åtgärder Vallgården 0 0 0 4 000 0 0 0 0

Gate skola -  ombyggnad gymnas-
tiksal

0 0 0 1 500 0 0 0 0

Skolfastigheter totalt: 50 200 10 000 60 200 57 700 2 710 2 710 220 220

Om- och tillbyggnad Korsberga 
skola

5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 0

Barnomsorgsfastigheter totalt: 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 0

Guldkroksbadet 250 0 250 250 260 260 270 270

Guldkroksbadet - bassängöverdrag 0 0 0 0 600 0 0 0

Kultur och fritidsfastigheter 
totalt:

250 0 250 250 860 260 270 270

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

Gatuarbeten 400 0 400 400 500 500 500 500

Belysningsnät 1 500 0 1 500 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000

Ledningsnät dagvatten exkl. 
fastigheter

400 0 400 400 400 420 430 440

Trafiksäkerhetsåtgärder 250 0 250 250 260 260 270 270

GC-väg/cykelstigar 500 0 500 500 520 530 540 550

Lars i Knäpplans Väg 0 5 100 5 100 0 0 0 2 300 1 400

Brorenoveringar Pott 250 800 1 050 250 250 260 260 260

Stadsparken – Scen tillgänglighet 
o VA

0 400 400 0 0 0 0 0

Stadsparken – tillgänglighets-anpas-
sad lekplats

0 500 500 0 0 0 0 0

Trädgårdsplan (delfinansiering) 0 0 0 100 0 0 0 0

Trädvårds Pott 0 0 0 100 100 100 100 100

Gator, vägar, infrastruktur 
totalt:

5 900 6 800 12 700 6 100 5 830 5 870 8 200 7 330

Exploatering Norra Knäpplan 0 1 000 1 000 0  0 0 0 0

Exploatering Västra Knäpplan 0 1 900 1 900 6 400 0 0 0 0

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

Exploatering totalt: 0 4 400 4 400 6 400 0 0 0 0

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

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

Markinköp/nya händelser: 1 000 1 575 2 575 1 200 1 200 1 250 1 275 1 300

KS förvaltning inventarier: 1 800 2 470 4 270 1 800 1 900 1 900 1 950 2 000

Skattefinansierade verksam-
heter

71 150 32 810 103 960 84 000 15 660 15 150 15 235 14 440

Verksamhetsplan för skattefinansierade investeringar 2020-2025  
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 Estrid Ericsonskolan !

Vem var Estrid Ericson

Estrid Ericson (1894–1981) grundare av Svenskt Tenn, väx-
te upp i Hjo, hennes far Adolf Erikson var källarmästare 
och ägde stads- och badhotellet i Hjo. Estrid Ericson var 
formgivare och konsthantverkare. Hon utbildade sig till 
teckningslärare vid Tekniska skolan i Stockholm 1913–1918. 
Hon var teckningslärare i Hjo i en termin innan hon bör-
jade arbeta vid Svensk Hemslöjd i Stockholm. 1920–1924 
var hon konsulent på heminredningsfirman Wikman och 
Wiklunds avdelning Vackrare vardagsvaror. Hon grundade 
Svenskt Tenn AB 1924 med en liten summa pengar som hon 
ärvt efter sin far. Estrid begravdes 1981 på Hjo kyrkogård. 

Vi bygger ny skola!

Utformningen av Estrid Ericsonskolan växte fram i samar-
bete mellan Link arkitektur, personal från samhällsbyggnad 
och en projektgrupp bestående av pedagoger från Hjo 
kommuns skolor. Ledorden för projektet var ”hållbarhet, 
litteratur och rörelse” vilka var viktiga i arkitekternas ar-
bete med koncept och gestaltning. Projektgruppen ville 
också knyta an till Hjo kommuns vision ”Tillsammans 
skapar vi framtidens Hjo” som för den nya skolan omfor-
mulerades till ”Tillsammans skapar vi framtiden”.

Den 25 maj startade officiellt byggnationen av Hjo kom-
muns nya skola.  Vid invigningsceremonin var det klassiska 
spadtaget utbytt mot en symbolisk plantering av de tolv 
ekar som i framtiden ska kanta skolgården. Några av träden 
planterades av elever som kommer gå i den nya skolan när 
den är färdig.
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Ekonomiska sammanställningar 
och rapporter

Här återfinns de ekonomiska rapporterna 
gällande 2021-2023.4
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Översikt över ramförändringar 

Härledning av driftbudget 2021 fördelat på politikområde (tkr)

1 2 3 4 5 6 7

Politikområde Budget 
2020

Generell ram 
tilldelning 2,0%

Indexuppräk-
ning övr. kostn 

1%

Kapitaltjänst Omfördelning-
ar enl. spec.

Beslutade 
tilldeln och 
återföringar

Effektivise-
ringar och övr. 

besparingar

Budget
2021

Demokrati 6 909     101      17     0 -15   0 -130 6 882

Kommunledning 49 754 544 251 0 1 958 2 895 -1 414 53 988

Plan och bygg 4 360 86 16 0 -10 0 -150 4 302

Kultur, turism och fritid 23 619 220 108 31 -459 0 -256 23 263

Barn och utbildning 235 707 3 177 1 474 0 -646 3 475 -910 242 277

Arbete och socialtjänst 26 887 481 129 0 -320 3 200 -638 29 739

Vård och omsorg 185 168 3 766 358 0 -2 141 - 2416 -780 183 955

Teknisk service 18 852 320 117 253 -367 80 -989 18 266

Summa 551 256 8 695 2 470 284 -2 000 7 234 -5 267 562 672

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

-16 471
-8 349
-8 122

0
0
0

0
0
0

-132
-80
-52

2 000
2 000

0

3 862
0

3 862

0
0
0

-10 741
-6 429
-4 312

Verksamhetens 
nettokostnad

534 785 8 695 2 470 152 0 11 096 -5 267 551 931

Kolumn 1 Budget 2020

Planeringen utgår från politikområdenas budgetramar under innevarande år (2020) och förutsätter en budget i balans.

Kolumn 2 Generell ramtilldelning

I kolumn 2 ”Generell ramtilldelning” tilldelas respektive politikområde ett belopp som motsvarar 2,0 % av politikområdets budgeterade 
personalkostnader för 2020. 

Kolumn 3 Indexuppräkning

I Kolumn 3  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 2,0 %. 

Kolumn 4 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 1,25 % 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.

Politikområde Budget 2020 Kommentar

Teknisk service 253 Potter; Gatuarbeten, Asfaltering, GC-vägar m.m

Summa Teknisk service 253

Kultur, turism och fritid 31 Ökad hyra Guldkroksbadet

Summa Kultur, turism och fritid 31
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Kolumn 5 Omfördelningar

I 2021 års budgetarbete har följande omfördelningar av medel mellan politikomådena skett. Inga av dessa omfördelningar påverkar kommun-
styrelsens totala budgetutrymme;

1. Hjo kommun har sedan 2020 använt sig av en kalkylränta som baseras på SKR:s rekommendationer. Den interna kalkylräntan låg 2020 på 
1,75 %. För 2021 har denna sänkts till 1,25 procent vilket medför en justering inom politikområdena.

2. Som en konsekvens av sänkning av internräntan, sänks också de internhyror som fastighetensenheten debiterar de politikområden som hyr  
lokaler internt.

3. Projektmedel om 350 tkr för språkutveckling samt skolutveckling inom naturvetenskap, teknik och matematik (NTA) överförs från kom-
munledningskonoret till barn och utbildning.

4. Omorganisation inom kommunledningskontoret och vård och omsorg medför att ansvaret och kostnader kommer omfördelas från vård 
och omsorg till kommunledningskontoret. Beloppet som ska omfördelas uppgår till 2 055 tkr och består i huvudsak av personalkostnader.

5. Omfördelning av personalkostnader till följd av organisationsförändringar medför att 300 tkr kommer att omfördelas från arbete och 
socialtjänst till kommunledningskontoret.

1 2 3 4 5

Politikområde Sänkning av 
internräntan

Justering av intern-
hyra

Omfördelning 
projekmedel

Omföring omorga-
nisationer

Omföring omorga-
nisationer

Totala omfördel-
ningar

Demokrati               -1             -14             0               0               0             -15

Kommunledning -12 -35 -350 2 055 300 1 958

Plan och bygg -1 -9 0 0 0 -10 

Kultur, turism och fritid -88 -371 0 0 0 -459

Barn och utbildning -15 -981 350 0 0 -646

Arbete och socialtjänst -1 -19 0 0 -300 -320

Vård och omsorg -25 -61 0 -2 055 0 -2 141

Teknisk service - 1857 1 490 0 0 0 -367

Summa -2 000 0 0 0 0 -2 000

Finansförvaltningen
-varav intern ränta

2 000
2 000

2 000
2 000

Verksamhetens 
nettokostnad

0 0
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Kolumn 6 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 0

Delsumma 0

Kommunledningskontoret
- Avgift Räddningstjänst Östra Skaraborg
- Gemensamt arkvilokal HjoTiBorg
- Ökade IT-kostnader
- Säkerhetssamordnare
- E-arkiv - samverkan med Skövde
- Reserv för oförutsedda utgifter

145
100
300
200
150

2 000

Delsumma 2 895

Plan och bygg 0

Kultur, turism och fritidt 0

Barn och utbildning

- Kostnader för nationell IT strategi
- Elevförändring grundskolan
- Elevförändring gymnasieskolan
- Ökat antal elever särskolan
- Förändring interkommunala elevkostnader
- Förberedeler Estrid Ericsonskolan
- Ökade statsbidrag

200
300

2 600
600
610
165

-1 000

Delsumma 3 475

Arbete och socialtjänst
- Stärkt bemanning soc. barn/ungdomsvård
- Förstärkning budget för familjehemsplaceringar
- Stärkt bemanning arbete med placeringar

700
1 800

700

Delsumma 3 200

Vård och omsorg

- Nya avdelningar Sigghusberg - helår
- Arbetskläder Hemvården
- Ökad bemanning Kortebo
- Helårseffekt avveckling en avd. Sjöryd
- Förändring personlig assistans
- Volymökning inom hemvården
- Beredskap chefer
- Ökat statsbidrag från Migrationsverket
- Förändring köp av extern boendeplats
- Bemanning boendestöd
- Behovsförändring Sigghusberg
- Riktat statsbidrag för förstärkning av ÄO

4 340
150

1 020
-1 100
-1 440
1 285

300
-280
-740
-400
-776

-4 775

Delsumma -2 416

Teknisk service
- Nytt kostdatasystem 80

Delsumma 80

Totalsumma 7 234
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Kolumn 7 Effektiviseringar och andra besparingar

I vårbudgeten fick förvaltningen i uppdrag att identifiera effektiviserings- och andra besparingsmöjligheter till ett värde om ca 12,7 mnkr, 
vilket motsvarar ca 2,5 procent av kostnadsmassan. Förvaltningen har under höstprocessen presenterat förslag på åtgärder som är möjliga att 
genomföra och dessa förslag har mynnat ut i nedanstående åtgärder fördelat på politikområde. Då vissa av åtgärderna är organisation- och 
bemanningsfrågor kommer dessa att samverkas i sedvanlig ordning.

Demokrati
Politikområdets åtgärdsplan för att hantera effektiviser-
ingsbetinget består i att minska antal sammanträden 
(sammanträdesrundor) för förtroendevalda med ett per 
år för respektive utskott, nämnd, styrelse och fullmäktige. 
Fullmäktige har två underställda nämnder, kommunstyrelsen 
och byggnadsnämnden. Till dessa finns utskott eller bered-
ningar kopplade som i vissa ärenden kan besluta men som 
huvudsakligen har att bereda ärendena inför nämnderna. 
Kommunfullmäktige sammanträder för närvarande nio 
gånger per år. Av detta följer att kommunstyrelsen och dess 
utskott följer samma schema. Minskningen innebär att Hjo 
kommun går från nio till åtta sammanträdesrundor 2021. 
Total effektivisering för politikområdet blir 130 tkr. Reduk-
tionen från 9 till 8 rundor kommer att utvärderas efter 1 år.

Kommunledningskontoret
Politikområdets åtgärdsplan för att hantera effektivitets-
betinget består av ett flertal åtgärder varav en del består 
i att omallokera personal inom KLK p.g.a. att en anställd 
har slutat under 2020, vilket medför lägre kostnader om ca 
575 tkr. Övriga personella förändringar inom KLK bedöms 
kunna möjliggöra kostnadsminskningar med 550 tkr. Genom 
bidrag för kompetensutveckling från Omställningsfonden 
kan en besparing göras motsvarande 150 tkr från den ge-
mensamma kompetensutvecklingspotten på KLK. Vidare 
finns ett flertal åtgärder av mindre karaktär till följd av 
översyn av befintliga avtal inom KLK gällande administrativa 
tjänster och IT-system. Effektiviseringarna ovan uppgår till 
totalt 1 414 tkr med helårseffekt 2021.

Plan och bygg
Effektivitetsbetinget kommer att mötas genom att bygglov-
staxan omarbetas så att den stämmer bättre med de insats-
er byggloven kräver.

Barn och utbildning
Effektiviseringsbetinget för Barn och utbildning motsvarar 
0,9 mnkr. Verksamheten har setts över och en åtgärdslista 
med effektiviseringsåtgärder har tagits fram. Gymnasie- och 
vuxenutbildningen har under året utretts bland annat uti-
från att delar av verksamheten inrymts i inhyrda paviljonger 
i anslutning till Folkhögskolan, dessa är idag uppsagda och 
delar av verksamheten har flyttats till kommunens egna 
lokaler på Vallgården. Inför höstterminens start 2021 kom-
mer resterande delar flyttas från Folkhögskolans lokaler 
till Vallgården. Detta innebär att verksamheten kommer få 
minskade hyreskostnader med motsvarande 250 tkr vilka 
är en del av verksamhetens effektiviseringsbeting. 

Utöver detta kommer 0,5 tjänst (250 tkr) skolbibliotekarie 
att upphöra då denna tjänst helt övergår i stadsbibliotekets 
regi. Förändringen innebär att BU inte längre kommer att 
köpa tjänst av KTF för skolbibliotekarie. Nuvarande skol-
bibliotekarie har i grunden sin anställning hos Kultur, turism 
och fritid och anställningens omfattning berörs inte av 
förändringen. Samarbetet bibliotek och skola kommer att 
förändras, men bedöms inte försämras av effektiviseringen.

Barn och utbildning har idag 48 lärarlönelyft som rekvireras 
från Skolverket, utöver detta har ytterligare 14 så kallande 
”Hjolyft” skjutits till. På grund av pensionsavgångar och 
vakanta tjänster finns idag 7 ”Hjolyft” som inte är nyttjade, 
vilket innebär en besparing om 0,3 mnkr. Se även sid 32 
“Särskilda uppdrag till förvaltningen”.

Hjo kommun tillämpar idag maxtaxa inom barnomsorgen. 
Idag har vårdnadshavare till barn i åldern 1-2 år som nyttjar 
15 timmar eller mindre en avgift om 2% av hushållets ge-
mensamma inkomst. Detta är en särskild rabatt som inte är 
vanlig i våra kringliggande kommuner. Besparingen innebär 
att man som vårdnadshavare betalar 3% av hushållets ge-
mensamma inkomst för dessa barn, dock ej över beslutat 
maxtaxebelopp. För Barn och utbildning innebär detta en 
inkomst om ca 0,1 mnkr. Ambitionen är även att skolans lo-
kaler ska hyras ut i större omfattning, vilket förhoppningsvis 
kommer medföra ytterligare intäkter.
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Arbete och socialtjänst
Arbete och socialtjänst har inför budgetåret 2021 fått i 
uppdrag att genomföra ett effektivitetsbeting om motsva-
rande 0,6 mnkr. Enheten har under hösten 2020 genomfört 
en organisationsförändring vilken är fackligt samverkad 
och genomförd from 1/10-20. Omorganisationen innebär 
att cafébiträdestjänst på AME, samordnare för AME samt 
integrationssamordnartjänst är borttagna och tidigare chef-
stjänst med ansvarområden för både försörjningsstöd och 
AME omgjord till att enbart omfatta AME. En ny chefstjänst 
med ansvarområde för försörjningsstöd och integration har 
inrättats. 

Vård och omsorg
Dagverksamhet Regnbågen endast vardagar 

Efterfrågan av dagverksamhet demens på helger har över 
tid varit mycket låg och i dagsläget finns ingen efterfrågan 
alls. Stängning av verksamheten på helgen innebär att per-
sonalresurser kan koncentreras till vardagar då behovet är 
stort. Förändringen innebär också att en minskning med 
0,55 åa på dagverksamheten är möjlig vilket innebär en 
sänkt kostnad om 410 tkr.

Stängning Sjökanten 

Under Covid har dagverksamhet enl SoL , som tidigare 
verkställts på Smedjan och var tänkt att flyttas till Sjökant-
en, verkställts i hemmet och baserats på den enskildes 
önskemål av hur tiden ska användas. En första bedömning 
är att detta har upplevts som positivt av våra brukare. Att 
avstå från att öppna Sjökanten och istället verkställa in-
satsen i hemmet även fortsättningsvis innebär att resurser 
flyttas till hemvården då personal utgår därifrån. Dessa 
kan då även utföra hemtjänstinsatser om utrymme finns. 
Denna ändring medför en minskning av personalen med 
0,8 årsarbetare vilket innebär en sänkning av kostnaderna 
med 470 tkr. Utöver detta minskar kostnaden för resor till 
och från verksamheten med 200 tkr. För att kunna erbjuda 
sociala aktiviteter samt arbeta förebyggande satsas 300 tkr 
av dessa istället på att utveckla verksamheten på Rödingen 
för dessa grupper.

Kultur, turism och fritid
Politikområdets åtgärdsplan för att hantera effektiviser-
ingsbetinget består delvis av förändrat upplägg för städ och 
vaktmästeri i Kulturkvarteret, Park och Guldkrokshallen. 
Förändringen innebär att politikområdet fortsättnings-
vis håller en rimlig nivå på städ och vaktmästeri men får 
samtidigt ett bättre upplägg utifrån verksamhetens be-
hov. Effektivisering innebär 231 tkr i minskade kostnader. 
Övriga åtgärder innefattar att det årliga skötselavtalet på 
Högaliden minskades genom nytt avtal. Detta medförde 
en besparing om 25 tkr 2020 och ytterligare 25 tkr 2021. 
Helårseffekten blir 50 tkr. Åtgärden ska inte medföra några 
negativa konsekvenser på skötseln och det blir mer likt 
övriga skötselavtal. Totalt innebär ovan en effektivisering 
om 256 tkr inför 2021.

Teknisk service
För Teknisk Service del uppgår effektivitetsbeting och övri-
ga besparingar till 989 tkr. Åtgärder som vidtas för att nå 
detta sker genom att sänka driftsbudgeten för elkostnader 
då priset på marknaden har sjunkit, att minska/förändra 
städfrekvenser inom stadshuset, Park och Guldkrokshallen, 
att höja båtavgifter i hamnen, att öka intervallet för om-
målning av övergångsställ, p-fickor mm, att sänka anslag för 
underhåll av gatubelysning då standarden på anläggningen 
höjts i o m utbyte till bättre armaturer, samt att bedriva 
skogsbruket med större fokus på avkastning.
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Resultatbudget

Resultaträkning

Mnkr
Budget
2020

Prognos 
2020

Budget
2021

Plan 
2022

Plan
2023

Verksamhetens intäkter 108,6 118,4 125,6 128,1 130,6

Verksamhetens kostnader -620,2 -631,8 -653,5 -664,0 -680,0

Avskrivningar -23,2 -24,4 -24,0 -28,5 -28,0

Verksamhetens nettokostnader -534,8 -537,8 -551,9 -564,4 -577,4

Skatteintäkter 416,3 412,3 411,6 424,3 438,2

Generella statsbidrag och  
utjämning

127,7 145,0 152,5 152,5 151,8

Finansiella intäkter 0,9 1,5 0,7 0,6 0,6

Finansiella kostnader -2,1 -1,3 -1,9 -2,0 -2,2

Årets resultat 8,0 19,7 11,0 11,0 11,0

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

Verksamhetens intäkter beräknats utifrån 2020 års 
prognos med en årlig uppräkning med 2 % för åren 
2021-2023. 

Avskrivningarna och de finansiella kostnaderna är 
beräknade utifrån den investeringsnivå som beskrivs 
på sidan 34. En försiktig höjning av räntenivåerna har 
antagits i beräkningarna.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 
beräknad utifrån SKLs prognos i oktober 2020 cirkulär 
20:39 och invånarantalet är prognosticerat att öka med 
60 personer årligen med en utgångspunkt på 9 230 
invånare den 1 november 2020.

Årets resultat är satt till 11 mnkr årligen under 2021-
2023. Resultatnivån motsvarar ca 2,0 % av kommunens 
beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag och 
utjämning för respektive år.

Utifrån ovanstående förutsättningar har utrymmet 
för verksamhetens kostnader beräknats. Detta in-
nebär att för att kunna uppnå ett resultat om 11 
mnkr årligen får verksamhetens nettokostnader 
maximalt öka med 

- 5,3 % (33,3 mnkr) för år 2021 

- 1,6 % (10,5 mnkr) för år 2022 

- 2,4 % (16,0 mnkr) för år 2023

Då Hjo kommuns verksamhet indelas i flera politi-
kområden under en och samma nämnd utgör dessa 
ramar också kommunens driftbudgetar för åren 
2022-2023. Fördelningen av dessa medel sker sedan i 
de kommande årens budgetprocesser.
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Kassaflödesanalys

Mnkr Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Löpande verksamhet

Årets resultat 8,0 19,7 11,0 11,0 11,0

Justering för av- och nedskrivningar 23,2 24,4 24,0 28,5 28,0

Justering för förändring avsättningar m.m -0,2 -0,3 -1,8 -1,8 -1,7

Justering för förändring avsättning pensioner 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Medel från verksamheten före förändr. 
rörelsekapital

31,0 43,8 33,1 37,6 37,2

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

-1,0 -2,9 -4,9 1,5 1,5

Minskning (+)/ökning (-) av övriga korta fodringar 0,0 -10,2 -1,0 -1,0 -1,0

Ökning(+)/minskining (-) av övriga korta skulder 0,0 8,2 1,0 1,0 1,0

Kassaflöden från löpande verksamhet 30,0 38,9 28,2 39,1 38,7

Investeringsverksamhet

- Investering i materiella och immateriella anl 
tillgångar

-73,2 -68,5 -100,0 -19,2 -18,8

Kassaflöden från invest. verksamheten -73,2 -68,5 -100,0 -19,2 -18,8

Finansieringsverksamhet

Minskning (-)/Ökning (+) av långfristiga fordringar 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Minskning (-)/Ökning (+) av långfristiga skulder 38,0 58,0 57,3 -2,7 -2,7

Kassaflöden från finan. verksamhet 38,0 58,1 57,4 -2,6 -2,6

Årets kassaflöde -5,2 28,5 -14,4 17,3 17,4

Likvida medel vid periodens början 29,6 11,4 39,9 25,5 42,7

Likvida medel vid årets slut* 24,4 39,9 25,5 42,7 60,1

* Beviljad checkräkningskredit 40 mnkr
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Balansbudget

Balansräkning
Mnkr Budget 

2020-12-31
Prognos 
2020-12-31

Budget 
2021-12-31

Plan
2022-12-31

Plan
2023-12-31

• ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

  Immateriella och materiella tillgångar 489,7 507,6 583,6 574,3 565,1

  Finansiella anläggningtillgångar 11,3 11,2 11,1 11,0 10,9

Summa anläggningstillgångar 501,0 518,8 594,7 585,3 576,0

• OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Lager och förråd 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Exploateringsfastigheter 9,6 9,5 14,4 12,9 11,4

Kortfristiga fordringar 43,1 53,0 54,0 55,0 56,0

Kassa och bank 24,4 39,9 25,5 42,7 60,1

Summa omsättningstillgångar 77,4 102,7 94,2 110,9 127,8
SUMMA TILLGÅNGAR 578,4 621,5 688,9 696,3 703,8

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Ingående eget kapital 278,2 279,5 298,2 310,2 321,2

Årets resultat 8,0 19,7 11,0 11,0 11,0

Summa Eget kapital 286,2 299,2 310,2 321,2 332,2

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 11,9 9,7 9,6 9,5 9,4

Avsättningar till statlig infrastruktur 4,6 5,3 3,5 1,7 0,0

Avsättningar, övriga 4,9 4,5 4,5 4,5 4,5

Summa avsättningar 21,4 19,5 17,6 15,7 13,9

SKULDER

Långfristiga skulder 141,9 155,1 212,4 209,7 207,0

Kortfristiga skulder 128,9 147,7 148,7 149,7 150,7

Summa skulder 270,8 302,8 361,1 359,4 357,7
SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

578,4 621,5 688,9 696,3 703,8

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 286,2 299,2 310,2 321,2 332,2

EGET KAPITAL justerat för pensionsskuld 124,2 134,2 148,2 162,2 173,2

Soliditet 21,5% 21,6% 21,5% 23,3% 24,6%
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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 2016 2017 2018 2019 2020

Behållning 736 1 122 -162 -200 -700

Taxefinansierad verksamhet 

Vatten och avlopp (VA) 

Politiska beslut

Den taxefinansierade verksamheten har inget kommun-
bidrag. Taxan för 2021 bereds i särskild ordning och beslu-
tas av Kommunfullmäktige.

Resultatfond Vatten och avlopp (VA)

*För 2020 beräknas resultatet hamna på ett underskott om ca -500 tkr. (För 
ytterligare information se Hjo Kommuns delårsbokslut 2020-08-31)

I fonden finns således ett underskott vid ingången av 2020 
och beräknas vid årets slut att hamna på -0,7. 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 2016 2017 2018 2019 2020

Behållning 5 342 4 888 4 888 4 512 4 252*

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.

Provtagningar har inletts för att arbeta fram ett underlag 
och en kostnadssammanställning i samband med åter-
ställningen av Sanna-deponin. Kostnaderna för detta övers-
tiger de ovanstående intäkterna vilket medför att behållnin-
gen på fonden har minskat.

*Helårsprognos 2020 vid delårsbokslutet 2020-08-31, underskott om 0,3 mnkr.
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Här kan du läsa om kommunens budgetprocess 
samt 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.



BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2021-2023

53

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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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. 

Gemensamma nämnder
• Kollektivtrafiknämnden1

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

1Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg 
kommun.

 

Kommunfullmäktige - KfKommunfullmäktige - Kf

RevisionRevision ÖverförmyndareÖverförmyndare ValnämndValnämnd ArvodesberedningArvodesberedning ValberedningValberedning

KommunstyrelsenKommunstyrelsen

Allmänna utskottet - AuAllmänna utskottet - Au

Barn- och ungdomsutskottet - BuBarn- och ungdomsutskottet - Bu

Individutskottet - IuIndividutskottet - Iu

Omvårdnadsutskottet - OuOmvårdnadsutskottet - Ou

Tekniska utskottet - TuTekniska utskottet - Tu

Byggnadsnämnd - BnByggnadsnämnd - Bn

Gemensamma nämnder
• Kollektivtrafiknämnden (ett samarbete mellan Hjo, 

Tibro och Karlsborgs kommun)

Råd
• Brottsförebyggande rådet
• Idrottsråd
• Konst- och kulturråd
• Pensionärsrådet
• Folkhälsorådet
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Vår förvaltningsorganisation
Hjo kommuns förvaltningsorganisation består av en enda förvaltning, Kommunstyrelsens 
förvaltning, som leds av kommundirektör Eva Ulfenborg 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

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

Fritid- och frivillig 
verksamhet
-Mötesplats Rödingen



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


