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Årsredovisningen är kommunstyrel-
sens redovisning av verksamheten 
för det gångna året.
Den beskriver kommunkoncernens 
verksamhet och dess syfte är att ge 
en informativ redovisning till kom-
munfullmäktige och kommunens 
medborgare. Förhoppningsvis kan 
årsredovisningen bidra till ett ökat 
intresse för kommunens verksamhet 
och utveckling. 

Mer information om kommunens 
verksamhet hittar du på vår hem-
sida, www.hjo.se.

Årsredovisningen inleds med att 
kommunalrådet och oppositions-
rådet svarar på ett antal frågor om 
Hjo kommun. Därefter kommer 
förvaltningsberättelsen som består 
av omvärldsanalys och uppföljning av 
kommunfullmäktiges mål för 2014, 
finansiell profil, kommunens kvalitet 
i korthet, finansiell analys, folkhälsa 
samt en personalredovisning. 

Efter detta redovisas viktiga händel-
ser och framtid samt verksamhets-
nyckeltal från verksamheterna och 
bolagen. Årsredovisningen avslutas 
med en ekonomisk del som består 
av redovisningsprinciper, resultat- 
och balansräkning, finansieringsana-
lys, nothänvisning, driftsredovisning, 
investering- och exploateringsredo-
visning, nyckeltal och revisionsberät-
telse.

Hjo kommuns årsredovisning publi-
ceras varje år på hemsidan www.
hjo.se. 
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Politisk organisation 2014

Gemensamma nämnder
• Kollektivtrafiknämnden2

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

Kommunalförbund m. fl.
• Skaraborgs kommunalförbund
• Avfallshantering Östra Skaraborg
• Räddningstjänsten Östra Skaraborg
• Miljösamverkan Östra Skaraborg
• Samordningsförbundet HjoTiBorg

Bolag
• Hjo Stadshus AB
• AB Hjo Småindustrier
• Hjo Energi AB
• BÖS AB3

• Hjo Elhandel AB
• HjoTiBorg Energi4

1Ett samarbete mellan Bollebyggd, Falköping, Gullspång, Herrljunga, 
Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Svenljunga Tibro, Tidaholm, Tranemo 
och Vårgårda.
2Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg kommun.
3Hjo kommun är delägare i Bredband Östra Skaraborg med 25%.
4Hjo kommun är delägare i HjoTiBorg Elhandel med 30%.

 

Kommunfullmäktige - Kf 

Revision Överförmyndare Valnämnd Arvodesberedning Valberedning 

Kommunstyrelsen 

Allmänna utskottet - Au 

Barn- och ungdomsutskottet - Bu 

Individutskottet - Iu 

Omvårdnadsutskottet - Ou 

Tekniska utskottet - Tu 

Byggnadsnämnd - Bn 
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Pierre Rydén (s)
    Oppositionsråd

Varför ska man bo i Hjo?
Det är lätt att bli hemmablind som flertalet uttrycker sig som bor här. Vi bor nära vattnet som ger så 
många möjligheter till miljöupplevelser. Det märks tydligt när vårsolen värmer och besöksantalet ökar 
i hamnområdet. Vi har ett rikt kulturutbud att värna om. Stadsparken, Hjoåns naturreservat som 
delar staden. Och snart ett färdigt kulturkvarter, Pedagogien som kan vara till glädje för alla invånare 
och besökare. Den värnade stadskärnan med ett torg för framtiden och är en tillgång för de handlare 
som tillsammans utvecklar handelns utbud till våra innevånare och besökande. 

Hur genomsyrar visionen ditt arbete?
Visionsarbetet var ett av de viktigaste arbetena som gjorts inom kommunen enligt min uppfattning. 
Alla innevånare har haft möjlighet och är indirekt delaktiga i det som händer med utvecklingen i Hjo. 
För mig som politiker är det material som kommit fram i visionsarbetet ett viktigt utgångsmaterial i 
utvecklingsarbetet. Hjos vision är ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”. För att nå Hjo kommuns 
vision så satsar kommunen på sex utvecklingsområden. Det handlar om boende, besökare, Vättern, 
Levande Hjo, hållbarhet och natur och tillsammans.

Vilka är de tre viktigaste händelserna i Hjo kommun under 2014?
• Befolkningsutvecklingen: För Hjos del ökade befolkningen med 80 personer och uppgick vid 2014 

års slut till 8 885 personer. Ökningen som uppgår till ca 1 % ligger i nivå med riksgenomsnittet. 
Födelseöverskottet uppgick till 21 personer och nettoinflyttningen till 59 personer. Inflyttningsö-
verskottet utgörs av en nettoinvandring om 77 personer och en inrikes nettoutflyttning om 18 
personer.

• Prioriterat fullmäktigemål 9: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha 
Sveriges bästa hälsa 2020. Det lokala folkhälsoarbetet har utgått från Västra Götalandsregionens 
vision ”Det goda livet” och Hjo kommuns vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”. Utma-
ningen ska engagera kommunens arbete till ”Det goda livet”. I Hjo kommun bedrivs ett aktivt 
arbete inom alla verksamheter för att nå utmaningen.

• Viktiga händelser 2014 var Sveriges första ”supervalår”; alltså ett år med både val till Europapar-
lamentet och val till riksdag, kommun och landsting. Valet till Europaparlamentet genomfördes i 
maj och val till riksdag, kommun och landsting i september. Glädjande är att Hjo kommun haft ett 
valdeltagande som är högre än snittet i riket vid båda valen.

Är du nöjd med 2014 års verksamhet?
Hjo kommun visar ett gott resultat. Det finns utvecklingsområden. Inom omvårdnad bör fler män 
komma in i vården. Mångfald i vår verksamhet bör utvecklas. Barn i hushåll med försörjningsstöd Barn 
och unga som lever med små socioekonomiska resurser har sämre förutsättningar för en gynnsam 
hälsoutveckling. Det finns forskning på området. I Hjo var det 60 hemmavarande barn, upp till 15 år, 
som levde i hushåll som hade försörjningsstöd under 2014. Det innebär fler barn i hushåll med låg 
ekonomisk standard än i jämförelse med 2013. Barn och unga som lever med små socioekonomiska 
resurser löper större risk för att lämna grundskolan utan godkända betyg, har sämre förutsättningar 
för en aktiv fritid, ett rikt kulturutbud och för goda levnadsvanor. Inom detta område kunde man 
önskat att det sett bättre ut.

Vad ser du som de största utmaningarna de närmaste åren?
 
Kommunal verksamhet är givetvis beroende av långsiktigt arbete. Därför är god ekonomi i drift och 
framförhållning i investeringarna viktiga för trovärdigheten. Sverige fick en ny regering 2014 och refor-
mer kommer. Därför är det viktigt för politiken att vara uppdaterad på det som kommer och se nyt-
tan. Integrationsfrågorna är nu mer än någonsin viktiga. De människor som 
av olika anledningar flyttat från sitt land och hamnat i Hjo ska välkomnas och 
integreras i vår kommun. Vi ska ha ett väkomnande sätt i vår kommun till 
alla. 

Hjo - en stad som har det mesta...
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Catrin Hulmarker (m)
     Kommunalråd

Varför ska man bo i Hjo?
För att Hjo kan erbjuda en sällsynt bra livskvalitet, det är enkelt att leva i Hjo och vi ska arbeta för att 
det ska bli ännu enklare. Det mesta finns nära, natur, vatten, service i form av förskola, skola men inte 
minst viktigt – det finns en närhet mellan de människor som bor här och ett stort engagemang för vår 
kommun och allt det gemensamma som är grunden för ett gott liv. Närheten till Skövde och Jönkö-
ping gör att vi kan erbjuda en hel del mervärden som inte är möjliga att bära för en så liten kommun 
som Hjo trots allt är.

Hur genomsyrar visionen ditt arbete?
Visionen är framtagen av hjoborna och grunden för kommunens och därmed också mitt arbete. Den 
ger för handen hur vi ska utforma och planera utvecklingen av vår kommun, vilka områden som är 
viktigast och hur processerna ska gå till. En av de viktigaste delarna i visionen tycker jag är ordet Till-
sammans – att vi valt ett förhållningssätt som ett utvecklingsområde betyder att vi alla inser att ensam 
inte är stark utan att vi måste hjälpas åt om vi ska lyckas och alla måste arbeta med de goda möten 
som är förutsättningen för en positiv utveckling. Så här långt tycker jag att det känns jättebra, mycket 
har hänt och mycket är på gång i vår kommun! 

Vilka är de tre viktigaste händelserna i Hjo kommun under 2014?
Det är svårt att välja tre enskilda händelser eftersom så mycket hänger ihop men byggstarten av den 
nya förskolan och den utökning av antalet barnomsorgsplatser som den permanentar är en viktig 
signal för framtiden. Satsningen på Kulturkvarteret tillsammans med det gemensamma goda arbetet 
för att öka antalet besökare i Hjo är en otroligt viktig sak. Besöksnäringen är en av de mest växande 
branscherna i Sverige och är vi med där kommer vi att kunna säkra många arbetstillfällen framöver, 
dessutom ger besöksnäringen oss hjobor tillgång till en hel del service som vi inte skulle haft här 
annars. Vi hade ett supervalår 2014 och de valen genomfördes med gott valdeltagande vilket påvisar 
att hjoborna bryr sig och är engagerade. Utgången medger att vi har en fortsatt stabil majoritet och 
ett gott politiskt klimat vilket är oerhört viktigt för att vi ska lyckas med de utmaningar som vi har 
framför oss. Kreativitet, öppenhet, arbetsro och tillit är avgörande parametrar för en fortsatt positiv 
utveckling av Hjo. 

Är du nöjd med 2014 års verksamhet?
Absolut! Ekonomin känns bra, vi har haft samma kommunalskatt i över tio år och vi har gjort viktiga 
investeringar under den gångna mandatperioden för 145 miljoner kr varav 118 miljoner kr med egna 
medel – det är fantastiskt bra, men vi måste arbeta vidare och hålla i. Resultaten i skolan har förbätt-
rats, vi har tio förstelärare på plats, skolans särskilda stöd har utvecklats och vi har utökat antalet 
barnomsorgsplatser. Frivilligverksamheten på Rödingen har kommit än mer i fokus och Kulturkvarte-
rets verksamhet och attraktivitet har blivit allt större och turisterna strömmar till Hjo under som-
maren! Vi exploaterar mer byggbar mark och har förbättrat infrastrukturen och trafiksituationen i 
kommunen - vi blir fler hjobor! Vi har dock fortsatt en hel del utmaningar att ta oss an både inom 
kommunens egen drift och i relationen med omvärlden. Vi har en verksamhet och en personal som 
jag är mycket stolt över. Ett stort tack till er alla för det otroliga arbete ni utför för oss hjobor 24 tim-
mar om dygnet under årets alla dagar!

Vad ser du som de största utmaningarna de närmaste åren?
Kommunens kompetensförsörjning, bristen på bostäder – främst hyresrätter samt kommunens 
ekonomi. Bristen på utbildad personal inom i princip alla de yrkesområden en kommun har bruk för 
gör att vi står inför utmaningar som kommer att kräva stor kreativitet och visst nytänkande för att 
lösa. Glädjande nog blir vi fler i Hjo men det innebär också att ska vi få behålla våra nya hjobor måste 
takten i bostadsbyggande öka – väsentligt! Vi gör stora efterlängtade, 
nödvändiga investeringar och vi och staten ökar ständigt krav och ambi-
tioner, då gäller det att rationalisera, effektivisera, plocka ur ryggsäcken 
och våga tänka nytt om vi ska kunna få ekonomin att gå ihop, det är en 
verklig utmaning som vi endast kan klara om vi arbetar tillsammans! 
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Omvärldsanalys
Konjunkturinstitutet presenterade i mars 2015 en rapport 
över det aktuella konjunkturläget. I rapporten konstateras 
att återhämtningen i den svenska ekonomin fortsätter och 
att konjunkturläget förväntas bli balanserat under 2016. 
Den svenska BNP-tillväxten under 2015 beräknas till 3,1 
procent och något högre 2016.

Den globala konjunkturen förbättras långsamt. I euroom-
rådet ökade BNP med 0,3 procent det fjärde kvartalet 
ifjol och arbetslösheten har minskat sedan över ett år 
tillbaka, om än från mycket höga nivåer. USA bedöms 
att fortsätta agera draglok i den internationella konjunk-
turåterhämtningen trots en svacka i tillväxten under 
fjärde kvartalet 2014. 

Den svenska exporten ökade starkt från det fjärde 
kvartalet 2014. Den starka utvecklingen var till viss del en 
följd av tillfälligt hög tjänsteexport och exporttillväxten 
mattas därför av i början av 2015. Den globala återhämt-
ningen och den relativt svaga kronkursen bidrar till att 
den svenska exporttillväxten ändå ökar från 3,3 procent 
under 2014 till ca 5 procent 2015-2016.

Indikatorerna pekar på att sysselsättningen ökar med 1,4 
procent under 2015, vilket är lika mycket som ifjol. Den 
relativt starka sysselsättningsutvecklingen fortsätter såväl 
2016 som 2017. Samtidigt växer den arbetsföra befolk-
ningen med ca 1 procent per år, vilket bidrar till att också 
arbetskraften ökar snabbt. Arbetslösheten faller därmed 
bara tillbaka långsamt..

Stigande sysselsättning och reallöner samt skattesänkning-
ar har inneburit att hushållens reala disponibla inkomster 
har ökat snabbt de senaste åren. Det mycket låga ränte-
läget har stimulerat hushållens konsumtion, men försik-
tighet har också bidragit till historiskt höga sparkvoter. 
Hushållens sparande förväntas bestå under 2015 och 2016 
och konsumtionen förväntas stiga i takt med inkomsterna.

Långvarig lågkonjunktur i omvärlden och i Sverige har 
medfört mycket låg inflation de senaste åren. Den låga 
inflationen tillsammans med låga inflationsförväntningar 
framöver bidrog till att Riksbanken sänkte reporäntan till 
-0,25 procent i mars 2015. Riksbanken har därmed varit 
tydlig med att inflationsmålet har hög prioritet.

De demografiska trenderna med en ökande andel äldre 
och stor flyktinginvandring medför att behovet av väl-
färdstjänster ökar relativt snabbt. De offentliga konsum-
tionsutgifterna ökar under 2015 med 1,7 procent och de 
närmaste åren därefter blir ökningen något över 2 % per 
år.

Se Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen på näst-
kommande sida.

Foto: P-G Ylander 

 

Vi och vår omvärld 
Omvärldsanalysen belyser hur faktorer i omvärlden påverkar Hjo 
kommun på lång och kort sikt.
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Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring.

2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019

BNP 1,3 2,1 3,1 3,3 2,2 1,7 1,7

Sysselsättning 1,0 1,4 1,4 1,4 1,5 0,9 0,5

Arbetslöshet 8,0 7,9 7,8 7,4 6,8 6,7 6,8

Timlön* 2,5 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,3

KPIF 0,9 0,5 1,0 1,6 2,0 2,3 2,2

Konsumentpris, KPI 0,0 -0,2 0,2 1,1 2,8 3,1 2,9

*Enligt konjunkturlönestatistiken

Källa: SCB, Medlingsinstitutet, Riksbanken och konjunkturinstitutet

Befolkningsutveckling
Sveriges befolkning ökade under 2014 med 102 491 per-
soner och uppgick vid årets slut till 9 747 355. Ökningen 
är den största som någonsin uppmätts och består av ett 
födelseöverskott (antalet födda minus antalet döda) om ca 
26 000 personer och ett invandringsöverskott om ca 76 
000 personer. Befolkningen har ökat i sex av sju kommu-
ner under 2014.

För Hjos del ökade befolkningen med 80 personer och 
uppgick vid 2014 års slut till 8 885 personer. Ökningen 
som uppgår till ca 1 % ligger i nivå med riksgenomsnittet. 
Födelseöverskottet uppgick till 21 personer och nettoin-
flyttningen till 59 personer. Inflyttningsöverskottet utgörs 
av en nettoinvandring om 77 personer och en inrikes net-
toutflyttning om 18 personer.

11

Befolkningsprognos
Hjo kommun lät under 2013 SCB ta fram en befolknings-
prognos fram till 2033. Prognoser av detta slag är svåra 
att göra och denna prognos är i princip endast en fram-
skrivning av utfallet de senaste sex åren. Prognosen visar 
på relativt små förändringar i det totala antalet invånare i 
Hjo men indikerar en demografisk förändring där antalet 
äldre ökar samtidigt som antalet invånare i förvärvsarbe-
tande ålder minskar. 

Hjo ś befolkning 2000-2014
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Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 
- Hjo kommun har en god ekonomisk hushållning

Hjos vision är ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”. För 
att nå Hjo kommuns vision så satsar kommunen på sex 
utvecklingsområden: 

• Boende
• Besökare
• Vättern
• Levande Hjo
• Hållbarhet och Natur 
• Tillsammans

Kommunfullmäktige styr mot visionen genom att ange mål 
för kommunens arbete, mål som är nyckelfaktorer för att 
nå visionen. Dessa mål följs upp vid delårsbokslut och vid 
årsbokslut för att se om kommunens arbete leder i rätt 
riktning mot visionen. 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga – de 
anger ett önskat resultat i ett längre perspektiv, ett antal 
år längre fram i tiden. Därför är vi i vår bedömning öd-
mjuka inför det faktum att vi endast arbetat fokuserat mot 
dessa mål under ett par års tid och därmed inser att det 
är naturligt att vi har en bit kvar innan vi är framme. 
Målen är dessutom väldigt högt ställda. Vi har höga ambi-
tioner och känner oss inte helt nöjda förrän exempelvis 
alla elever i grundskolan når målen, trots att vi naturligtvis 
är medvetna om att 93% har behörighet till gymnasiet 
(2014 års utfall) är ett mycket bra resultat som vi ändå 
är stolta över. Målet i detta exempel, att eleverna i Hjo 
kommuns grundskolor ska nå målen bedöms alltså ej vara 
uppfyllt. 

Tittar vi endast på indikatorerna till fullmäktiges priorite-
rade mål kan vi konstatera att Hjo kommun förbättrat sig 
i övervägande del av mätningarna som gjorts under 2014. 
Vi anser det dock viktigt att inte endast titta på mätbara 
resultat utan även på upplevda resultat utifrån genomförda 
insatser. Vi har också, som sagt, högt ställda mål, vilket 
innebär att vi trots en positiv utveckling ibland inte anser 
oss uppfyllt målen ännu, även om indikatorerna visar att vi 
är på rätt väg. 

Många av indikatorerna kopplade till målen kommer från 
Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Denna 
väljer vi att göra vartannat år. Anledningen till detta är 
att vi behöver tid att analysera undersökningens resultat 
och planera hur vi ska arbeta utifrån den analysen. Detta 
arbete behöver sedan tid för att genomföras och leda 
till någonting innan en ny mätning kan göras för att ge en 
rättvisande bild över om arbetet lett till önskat resultat. 
Att göra undersökningen varje år ger oss inte tillräckligt 
med tid för att göra någonting användbart av den. Detta 
innebär att vartannat år står vi utan utfall på indikatorerna 
till många av målen. 

Målet om att Hjo ska ha positiv befolkningstillväxt är ett 
övergripande mål och många av de övriga målen bidrar 
till att detta uppnås. En positiv befolkningstillväxt är det 
yttersta kvittot på att Hjo kommun är på rätt väg – att 
vi jobbar enligt den vision som Hjoborna arbetat fram 
och att samhället är med på den resan. Under 2014 har 
befolkningen i Hjo kommun ökat med 80 personer, vilket 
därmed ger oss en bekräftelse på att vårt arbete lett till 
att fler vill bo i Hjo.

För att kommunfullmäktige ska få en uppfattning om hur 
vi arbetat under 2014 för att nå målen beskrivs på kom-
mande sidor vilka strategier vi haft samt vilka mätbara och 
upplevda resultat som vi kan se av våra insatser. För varje 
mål görs sedan en bedömning av huruvida målet uppnåtts 
eller ej. Sammantaget gör vi bedömningen att fyra av våra 
verksamhetsmål redan under 2014 har uppnåtts, medan 
vi anser att resterande fjorton inte är uppnådda ännu. 
Redovisningen kommer dock visa att vi är på god väg att 
nå de allra flesta målen. 

Som sagts ovan är vi medvetna om att vissa av målen är 
så pass högt ställda att det är osannolikt att vi kommer 
kunna nå dem. Ytterligare ett exempel på detta är att vi 
anser att vi inte kan känna oss nöjda förrän samtliga elev-
er i våra skolor känner sig trygga. Mål 8 handlar om detta 
och där ser vi att hela 98% av eleverna i årskurs 8 känner 
sig trygga, vilket är ett smått fantastiskt resultat. Vi gör 
ändå bedömningen att målet inte är uppfyllt eftersom det 
fortfarande finns elever som inte känner sig trygga. Mot 
bakgrund av detta inser vi att detta och vissa andra mål 
kommer vara oerhört svåra att nå. Det är dock ett viktigt 
uppdrag från kommunfullmäktige att vi aktivt arbetar för 
att ha en så stor trygghet som möjligt i våra skolor, och 
därmed blir fullmäktiges målstyrning tydlig. 

I målredovisningen lägger vi stor vikt vid årets genomför-
da insatser och vilket resultat det gett. Det är alltså själva 
arbetet med att nå de politiska målen som är i fokus, inte 
att få ett visst värde på indikatorn. Indikatorerna är dock 
viktiga för oss för att se om genomfört arbete ger önskat 
resultat utifrån ett utfall som går att jämföra med tidigare 
år. Vår ambition är naturligtvis att samtliga indikatorer ska 
förbättras vid varje mätning. Utöver kommunfullmäktiges 
21 prioriterade mål för kommunens verksamhet har full-
mäktigt även tagit tre mål för bolagens verksamheter.

Målredovisningen på de kommande sidorna beskriver hur 
vi arbetat under året i riktning mot fullmäktiges priorite-
rade mål, utvecklingsområdena och vår vision ”Tillsam-
mans skapar vi framtidens Hjo”. De mätbara och upplevda 
resultaten indikerar att vi är på rätt väg i vårt arbete och 
vår ekonomi är god. Sammantaget gör vi bedömningen att 
vi har en god ekonomisk hushållning i Hjo kommun.
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Utvecklingsområde 1: Boende - Lätt och gott att leva

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 bostä-
der, 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.

Visionen - vad vill vi uppnå...
Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. 
Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsam-
mans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är 
knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är 
på väg att nå vision och utvecklingsområden.

Uppföljning: SCB´s befolkningsstatistik 2012 2013 Mål 2014 Utfall 
2014

Antal personer som bor i Hjo 8 840 8 805 8 885

Prioriterat mål 1: Hjo ska ha en positiv befolkningstillväxt

Målet om positiv befolkningstillväxt är ett övergripande 
mål och många av de övriga målen bidrar till att detta upp-
nås. En positiv befolkningstillväxt är det yttersta kvittot 
på att Hjo kommun är på rätt väg – att vi jobbar enligt 
den vision som Hjoborna arbetat fram och att samhället 
är med på den resan.

Under 2014 har invånarantalet i Hjo kommun ökat med 
80 personer. Efter ett antal år med negativ trend är det 
mycket positivt att fler har valt Hjo som bostadsort under 
2014.

Hjo kommun som organisation blir mer och mer mål-
medvetna i arbetet med visionen och tillhörande utveck-
lingsområden. När det finns en röd tråd hela vägen från 
vision via utvecklingsområden och politiska övergripande 
målsättningar till själva verksamheten blir det tydligt för 
hela samhället att vi styr mot visionen. När vi är tydliga 
med detta för det med sig att det blir enklare för övriga 
samhället att styra mot visionen. Vi blir för varje år dukti-

gare på detta. Bland annat har under året en strategigrupp 
på kommunledningsnivå skapats, som har som uppgift att 
arbeta med långsiktiga strategiska frågor utifrån visionen 
”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” och dess utveck-
lingsområden, vilket är ett viktigt verktyg för att skapa en 
tydlig styrning med röd tråd från visionen till verksamhet 
över tid.

Som sagt är måluppfyllelsen av detta mål ett resultat av 
måluppfyllelsen som helhet; när Hjo är en attraktiv boen-
dekommun, när eleverna i grundskolorna når målen, när 
Hjoborna är nöjda med fritidsaktiviteterna etc – då når vi 
en positiv befolkningstillväxt.

Målet om positiv befolkningstillväxt har uppfyllts 2014, 
i och med att befolkningen i Hjo kommun ökade med 
80 personer. Uppföljningen av övriga mål kommer mer 
konkret berätta vad som gjorts under året för att åstad-
komma detta.

 

 Uppnått

Ej uppnått
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I likhet med målet om positiv befolkningstillväxt är målet 
om att vara en attraktiv boendekommun i mångt och 
mycket ett resultat av övriga mål. Att vara en attraktiv 
boendekommun handlar inte bara om att själva boendet 
ska vara bra, utan om det enkla livet i den lilla staden med 
närhet mellan människor och platser, goda kommunika-
tioner etc.

Det är glädjande att Hjo kommun får ett bättre betyg i 
vårens medborgarundersökning som plats att leva och bo 
på än senaste mätningen 2012. Vi har dessutom ett något 
bättre resultat än medel för övriga småkommuner (med 
mindre än 10 000 invånare).

Hjo kommun får ett särskilt högt betyg av sina invånare 
vad gäller utbildningsmöjligheter. Det vi kan bli bättre på 
för att höja helhetsbetyget är enligt medborgarundersök-
ningen kommunikationer och det kommersiella utbudet.
  
En viktig uppgift kommunen har för att göra Hjo till en att-
raktiv plats att bo på är att möjliggöra attraktivt boende. 
Därför har vi under 2014 bl.a. planlagt tomter på Knäppla-
nområdet, i närheten av den nya förskolan, för nybyggna-
tion av villor. 

För att vara en attraktiv boendekommun är det viktigt 
att det finns attraktiva arbeten. Hjo kommun är kommu-
nens största arbetsgivare och därför är det viktigt att vi 
arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vår värde-
grund ”Det goda mötet” är vår viktigaste strategi för att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Under året har två viktiga 
rekryteringar gjorts när det gäller verksamhetschefer. Vid 
båda dessa var värdegrunden ett viktigt urvalskriterium. 
Huruvida värdegrunden är en bidragande orsak till att man 
söker arbete i Hjo kommun är oklart, och någonting vi 
behöver titta närmare på.

Det är även viktigt att man i Hjo trivs med livet utanför 
hemmet, arbetet och skolan. Under året har etapp 1b av 
kulturkvarteret Pedagogien invigts. Kulturkvarteret ska 
vara en mötesplats för Hjobor i alla åldrar. Under året har 
utställningar om bl.a. Svenskt Tenn funnits i kulturkvarte-
ret, och aktiviteter såsom ”skapande verkstad” har hållits.

14

Uppföljning: SCB´s medborgarundersökning            2012             2013        Mål 2014           Utfall 
           2014

Betygsindex för Hjo kommun som en plats att bo och leva 
på (NRI)

              53 
   (medel 57)

-               58 
   (medel 57) 

Prioriterat mål 2: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun

Vidare har möjligheterna till fritidsaktiviteter förbättrats i 
och med att golvet i Guldkrokshallen bytts ut för att höja 
standarden och användbarheten. Dessutom har den upp-
skattade satsningen med gratis inträde på Guldkroksbadet 
fortsatt med gott resultat.

Sammanfattningsvis är vår bedömning att målet ej upp-
fyllts under 2014. Vi gläds över att betyget för Hjo kom-
mun som plats att leva och bo på ökar, och att många 
insatser görs för att förbättra detta ytterligare. Dock 
saknar vi viktiga verktyg såsom en strategi för boende i 
Hjo kommun och en bostadsförsörjningsplan som bl.a. 
ska ange hur alternativa boendeformer ska skapas. Vår 
bedömning är att vi inte är tillräckligt förberedda för att 
påstå att Hjo är en attraktiv boendekommun. Vi anser 
även att 58 i betygsindex inte är tillräckligt högt för att 
anse oss vara en attraktiv boendekommun. 
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Prioriterat mål 3: I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna 
(GC-vägar, biltransporter och tillgång till kollektivtrafik)

Uppföljning: SCB´s medborgarundersökning 2012 2013 Mål 2014 Utfall 
2014

Betygsindex Kommunikationer 47 
(medel 52)

- 49 
(medel 52)

Årets medborgarundersökning visar att Hjoborna är 
relativt nöjda med tillgången till gång- och cykelvägar och 
med möjligheterna att kunna transportera sig med bil. Att 
totalbetyget för kommunikationer är så lågt beror på att 
möjligheterna att använda kollektivtrafik och att ansluta 
till tåg/flyg m.m. anses vara väldigt begränsade i Hjo. 

Samhällsbyggnad har under året arbetat för att skapa 
närmare samverkan kring kollektivtrafikfrågor med bl.a. 
Skaraborgs kommunalförbund och HjoTiBorg. Kollektiv-
trafiken mot Skövde har förtätats. Däremot återstår 
utmaningar för kollektivtrafik mot andra närliggande kom-
muner.   

Under perioden har en ombyggnad av Skövdeinfarten 
färdigställts. Utmed Skövdeinfarten har ca 500 m ny gång- 
och cykelväg byggts. 

Under 2014 har vi arbetat med att ta fram en ny trafik-
plan, som skall ligga till grund för framtida prioriteringar 
gällande biltrafik, kollektivtrafik samt gång- och cykeltra-
fik. Trafikplanen kommer upp för politiskt beslut under 
våren 2015.  

Vår bedömning är att Hjo kommun har ett bra gång- och 
cykelvägnät som dock behöver kompletteras i de cen-
trala delarna av tätorten. Den främsta utmaningen för att 
uppnå detta mål är att förbättra möjligheterna till 
kollektivtrafik. Målet bedöms ej vara uppfyllt 2014.
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Uppföljning: SoS nationella brukarundersökning            2012 2013   Mål 2014 2014

-Andel nöjda brukare inom Hemtjänst
-Andel nöjda brukare inom SÄBO
-Andel nöjda brukare inom funktionshinderområdet (ny mätning, start 
2015)

85 %
88 %

-

82 %
87 %

-

81 %
84 %

-

Prioriterat mål 4: Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om perso-
ner med funktionsnedsättning

De strategier vård och omsorg haft för att uppnå målet är 
främst en satsning på värdegrundsarbete, bemötandefråg-
or och kontaktmannens roll gentemot brukaren för att 
varje brukare ska känna sig sedd, respekterad och trygg. 
I stort sett samtliga enheter har använt en webbaserad 
värdegrundsutbildning på sina Arbetsplatsträffar under 
året. Resultatet har blivit att medvetenheten för brukarnas 
behov har ökat. Ett annat utvecklingsområde har varit bru-
karnas påverkansmöjligheter och upplevelse av delaktighet. 
Att varje brukare har fått påverka hur hjälpen i vardagen 
ska utformas ska märkas tydligt i genomförandeplanerna 
och efterlevas i vardagen. Därför har stort fokus legat på 
att utveckla arbetssättet med genomförandeplaner inom 
samtliga verksamheter. Andra uppskattade insatser har 
varit anhörigträffar, husmöten och brukarmöten där våra 
brukare fått möjlighet att ha en dialog med ansvariga kring 
verksamhetens sätt att arbeta. 

När man följer upp nöjdheten i äldreboendena så ser 
man att även om den sammantagna nöjdheten är i nivå 
med riksgenomsnittet, så upplever de äldre i Hjo i högre 
grad att personalen har tid för dem och att man själv kan 
påverka när hjälpen ska ges. 96% känner sig trygga och 
har förtroende för personalen, vilket är långt över genom-
snittet. Man är också nöjdare med maten, inomhus- och 
utomhusmiljön.

För hemvården har 2014 varit ett ansträngt år. Krav 
på produktivitet, införande av nytt planeringsverktyg, 
nya scheman m.m. har gjort att personalen upplever en 
försämrad arbetsmiljö vilket kan ge negativa effekter på 
brukarnas nöjdhet. Brukarundersökningen inom hemvår-
den visar också att den generella nöjdheten med hemvår-
den är relativt låg: 81% nöjda brukare jämfört med 89% i 
riket. En förklarande orsak till detta kan vara att det varit 
alldeles för många olika vårdare hemma hos brukare med 
stora omvårdnadsbehov under det gångna året. Detta 
resultat är anledningen till att målet ovan inte kan anses 
vara uppfyllt. Samtidigt är hemtjänsttagarna nöjda med 
hur hemtjänsten utförs, det ges tillräckligt med tid för att 
utföra insatserna och man känner sig trygg med de insats-
er som ges. Påverkansmöjligheterna anses ha blivit bättre 
jämfört med tidigare. Under senare delen av 2014 har 
stort fokus legat på att ta fram en handlingsplan tillsam-
mans med hemvårdspersonalen för att komma till rätta 
med de brister som återstår i hemvården. 

Under 2014 gjordes ingen brukarundersökning inom funk-
tionshinder. Utifrån 2013 års resultat har verksamheten 
under detta år fokuserat på att förbättra brukarnas delak-
tighet i planeringen av sina egna insatser, särskilt vad gäller 
utformningen av daglig verksamhet där brukarna tidigare 
inte upplevt att de i tillräcklig omfattning kan påverka sitt 
eget arbete.  
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Uppföljning: SKLs öppna jämförelser            2012           2013     Mål 2014          Utfall 
          2014

Andel av befolkningen i Hjo som får försörjningsstöd 3,5 % 3,0 % 3,3 %

Uppföljning: Skolverkets årliga uppföljning 2012 2013 Mål 2014 Utfall 
2014

Andel elever som är behöriga att söka gymnasieutbildning. 83,5 % 93,2 %
 

93,1 %

Prioriterat mål 5: Hjoborna ska ha ett lågt behov av försörjningsstöd

Under året har arbetet med att säkra kvaliteten på 
arbetsplanerna i ärenden vid nybesök varit prioriterat. 
Detta genom att det alltid läggs en arbetsplan i samband 
med den grundutredning som görs i samtliga nya ärenden. 
Arbetsplanen ska vara kvalitetsmässigt godkänd och en 
överenskommelse mellan socialtjänsten och den enskilde. 
Bedömningen är att detta är en viktig insats för att nå ett 
bra resultat, att man snabbt lämnar försörjningsstöd till 
förmån för annan försörjning. Antalet arbetsplaner har 
under året ökat. 

Trots positiv förändring är resultatet inte tillräckligt 
varför det under början av 2015 sker en förändring i ar-
betssättet med en mottagningsfunktion. Mottagningsfunk-
tionen innebär att en person tar emot samtliga nybesök. 
Detta görs för att skapa likadana underlag, dokument och 
arbetsplaner då mottagningsfunktionen gör alla grundut-
redningar.

Det införs också en ny strukturerad arbetsmodell (FIA) 
från samma tid som en del av en aktiv metodförändring. 
Modellen innebär en kvalitetssäkring av det underlag man 
tar fram i grundutredningen samt att man inte missar 
att ställa de rätta frågorna som annars kan försvåra det 
framtida arbetet.

Något fler ärenden än förra året men framför allt mer 
komplicerade ärenden har gett en ökning av antalet 
hushåll med 0.3 procentenheter jämfört med föregående 
år. Trots ökningen har Hjo fortfarande en låg andel av 
befolkningen som uppbär försörjningsstöd om man jämför 
över landet. Processkartan för det fortsatta arbetet med 
kvalitetsledningssystemet klargjordes under första halv-
året 2014, men arbetet med att säkra varje process har 
inte kunnat genomföras så som planerats då det löpande 
arbetet har prioriterats utifrån förändrade volymer. Sam-
mantaget anses fortfarande Hjoborna ha ett lågt behov av 
försörjningsstöd varför målet får anses uppfyllt.

Prioriterat mål 6: Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen

Arbetet med att utveckla det särskilda stödet på våra 
enheter har pågått under året vilket har inneburit att vi nu 
har en ”tightare” och tidigare uppföljning av elevernas re-
sultat och därför kan sätta in rätt stödinsatser i ett tidigt 
skede. Detta har varit en starkt bidragande orsak till den 
goda måluppfyllelsen. Behörigheten till gymnasiestudier är 
mycket god jämfört med riket men målet är att alla elever 
ska bli behöriga och arbetet för att nå dit fortgår under 
2015.

Under 2014 har en barn- och elevhälsoplan tagits fram 
som ska vara ett stöd för ledning och personal inom för-
skolor och skolor genom att ge en tydlig ansvarfördelning 
mellan elevhälsa, arbetslag och rektor. En tydlig organisa-
tion ger bättre förutsättningar att jobba på rätt sätt med 
elever som har svårigheter i skolan vilket i förlängningen 
förhoppningsvis leder till en högre måluppfyllelse för den 
gruppen.

Vi har börjat arbeta efter en ny modell för systematiskt 
kvalitetsarbete. Modellen tydliggör hur vi arbetar med re-
sultatuppföljning, både inom specifika ämnen och över lag, 
och inkluderar en grundlig analys av resultaten som sedan 
ligger till grund för nya utvecklingsområden. 

 

Arbetet har strukturerats upp i formen av ett årshjul 
vilket gör det tydligt för alla i organisationen hur kvalitets-
arbetet går till. Genom att jobba mer med resultatupp-
följning ges bättre förutsättningar att förbättra undervis-
ningen inom de områden det behövs och förhoppningsvis 
öka måluppfyllelsen hos våra elever. Modellen har också 
bidragit till en tydligare återkoppling till politiken gällande 
kvalitetsarbetet och resultatuppföljningen.

Skolorna arbetar fr.o.m. höstterminsstart 2014 efter den 
nya reviderade timplanen. Den nya timplanen har ökat 
antalet timmar i svenska för de lägre åldrarna och en ut-
ökning av matematik i alla årskurser vilket ger bättre för-
utsättningar för eleverna att nå målen i dessa ämnen. En 
god läsförståelse och skrivförmåga ger dessutom ökade 
möjligheter till högre måluppfyllelse även i andra ämnen.

Vi har höga ambitioner och är inte nöjda förrän alla elever 
i grundskolan når målen, trots att vi är medvetna om att 
93% behörighet till gymnasiet är ett mycket bra resultat 
som vi är stolta över. Målet att eleverna i Hjo kommuns 
grundskolor ska nå målen bedöms alltså ej vara uppfyllt.
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Uppföljning: Kommunens kvalitet i korthet 2012 2013 Mål 2014 Utfall 
2014

Andel barn som har fått plats på önskat placeringsdatum. 63 % 80 %
 

80 %

Prioriterat mål 7: Det ska vara enkelt att få barnomsorg i Hjo kommun

Den tillfälliga förskoleavdelningen ”Örnen” öppnade som 
planerat i januari vilket gav möjlighet att möta det ökade 
behovet av förskoleplatser. Bygget av den nya förskolan 
på Knäpplan har inletts under hösten 2014. Starten blev 
något fördröjd på grund av förseningar i samband med 
upphandlingsförfarandet och förskolan beräknas nu vara 
klar för verksamhetsstart i januari 2016. 

En översyn av reglerna inom barnsomsorgen resulterade i 
nya riktlinjer där regler och avgifter för barnsomsorgen är 
samlade i ett dokument. Riktlinjerna antogs av kommun-
fullmäktige i juni 2014. I de nya riktlinjerna är det fastsla-
get att Hjo kommun har platsgaranti inom tre månader, 
att jämföra med lagkravet om fyra månader. 

Barnomsorg på obekväma tider erbjuds i samma omfatt-
ning som tidigare.

Prioriterat mål 8: I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga

Andel elever som känner sig trygga i vår verksamhet har 
ökat i alla undersökta målgrupper. Tack vare ett ökat 
arbete med trygghet ute på enheterna ser vi ett positivt 
resultat. 

En utbildning för vårdnadshavare och lärare i hanteringen 
av kränkningar på internet har genomförts under våren. 
Systemet för anmälan och utredning av ärenden gällande 
diskriminering och kränkande behandling har gjorts om 
under sommaren och togs i bruk till skolstarten i augusti 
2014. Nya riktlinjer gällande det övergripande arbetet 
med kränkande behandling inom barn och utbildning har 
antagits av kommunstyrelsen under hösten 2014. Nya ru-
tiner för handläggning av ärenden gällande diskriminering 
och kränkande behandling har tagits fram och personal på 
skolorna har utbildats i det nya dokumentationssystemet. 
Arbetet med att utveckla systemet och utbildning av per-
sonal kommer att fortsätta under 2015 för att få alla som 
använder systemet att känna sig trygga i det.

En översyn av förskoleverksamheten i Korsberga har 
genomförts och presenterades för kommunstyrelsen i juni 
2014. Översynen skickades sedan vidare till budgetbered-
ningen. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att måluppfyllelsen 
avseende känslan av trygghet för barn/elever i vår verk-
samhet är mycket god men eftersom ambitionsnivån är 
att alla ska ha den känslan så är inte målet uppfyllt.

Uppföljning: Lokal brukarundersökning 2012 2013 Mål 2014 Utfall 
2014

Andel barn/elever som känner sig trygga i förskola, skola och fritidshem. F: 95%
Åk 5: 90%
Åk 8: 81%

F: 90 %
Åk 5: 95%
Åk 8: 93%

F: 97 %
Åk 5: 96 %
Åk 8: 98 % 

Inom detta mål är många aktiviteter avklarade men 
eftersom den nya förskolan inte är inflyttningsklar förrän 
januari 2016 samt att framtagandet av nya, informativa 
broschyrer ännu inte är klart så anser vi inte att målet är 
fullt uppfyllt.
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Uppföljning: Öppna jämförelser 2009 Mål 2014 Utfall 
2014

Självskattat allmänt hälsotillstånd 
(2020 ska 73% av Hjoborna skatta sitt allmänna hälsotillstånd som gott.)

66,2 % 74 %

Prioriterat mål 9: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha 
Sveriges bästa hälsa 2020

Resultatet från SKLs öppna jämförelser 2014 visar att vi 
har nått vårt mål att senast 2020 ska 73 % av hjoborna ha 
skattat sitt allmänna hälsotillstånd som gott. Utfallet är 
74 %. Även om målet är nått kommer vi att arbeta vidare 
för en ännu högre måluppfyllelse fram till 2020. I SKLs 
öppna jämförelser belyses fetma och tandhälsa som två 
områden vi behöver förbättra i Hjo kommun. 

Folkhälsoarbetet i Hjo kommun har en hälsofrämjande 
inriktning och en politisk styrning i samverkan mellan 
kommunen och Västra Götalandsregionen, Hälso- och 
sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg. 

Det lokala folkhälsoarbetet har utgått från Västra Göta-
landsregionens vision ”Det goda livet” och Hjo kommuns 
vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”. Hälso- 
och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborgs har antagit 
utmaningen att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i 
Sverige år 2020. Utmaningen ska engagera kommunernas 
arbete till ”Det goda livet”.  Målet har antagits i samtliga 
Skaraborgs kommuners kommunfullmäktige. I Hjo kom-
mun bedrivs ett aktivt arbete inom alla verksamheter för 
att nå utmaningen. 

Nedan följer ett axplock av aktiviteter som har genom-
förts under 2014 i syfte att nå målet:

• Folkhälsorådet och dess politiker medverkade i 
samband med årets hälsovecka. Ambitionen var att 
erbjuda något för alla med ledorden träning, kunskap, 
återhämtning och glädje.

• Föreläsning på temat specialkost. Kostenheten tillhan-
dahåller, i jämförelse med närliggande kommuner, en 
hög andel specialkostportioner. För att få ny kunskap 
och en diskussion runt specialkost har personal från 
Kostenheten, Vårdcentralerna och Elevhälsovårdstea-
met bjudit in en dietist att föreläsa över temat; Alla 
dessa olika koster – vad är relevant?

• I mars bjöd Guldkroksskolan in målsmän till elever i 
åk 7-9 till en föreläsning av Pia Widegren som föreläs-
te om barnens nätliv, vilka ställen som är aktuella på 
nätet just nu, vad föräldrar kan göra för att förebygga 
och förhindra ojuste användning av social media och 
om hur skolan och hemmet kan samarbeta.

• Ett prioriterat område under året utifrån målet ovan 
har varit Hälsofrämjande skolutveckling som innebär 
ett hälsofrämjande arbete för att påverka barns och 
ungas hälsa, med skolan som arena.

• Sex representanter från kommunens verksamheter 
har under året genomgått utbildning för att värdera 
de socioekonomiska effekterna av tidiga och samord-
nade insatser samt rehabilitering.

Se vidare verksamhetsberättelse 2014 för Folkhälsorådet 
Hjo kommun.
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Utvecklingsområde 2: Tillsammans - Goda möten förverkligar visionen

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.

20

Uppföljning: Svenskt Näringslivs kommunranking 2012 2013 Mål 2014 Utfall 
2014

Total placering på kommunrankingen 212 222 207

Prioriterat mål 10: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat

2014 klättrade Hjo på Svenskt Näringslivs kommunranking 
med 15 platser vilket är ett steg i rätt riktning. Vi måste 
naturligtvis försöka klättra mer. På attitydsidan så kan 
vi konstatera att mätningen kopplat till tjänstemän och 
politiker ligger båda på plats 178. Här gäller det att fler 
tjänstemän och politiker deltar aktivt vid alla våra närings-
livsträffar och deltar på företagsbesök. Utmärkande i 2014 
års mätning var klättringen med +32 till plats 185 gällande 
service till företag. Skolans attityder till företagande ligger 
tyvärr på plats 279, här måste vi satsa rejält.  

Öppet hus på industrin i Hjo genomfördes för första 
gången den 22 maj 2014. Så många som 21 företag deltog 
och visade upp sina verksamheter för ett stort antal besö-
kare. Aktiviteten blev mycket uppskattad. Under året har 
även Hjo kommuns första näringslivstidning publicerats, 
vilket bidrog till ökad kännedom om det lokala närings-
livet både inom industri, handel och gröna näringar.

Exportutbildningen steps-to-export har genomförts 
i Business Swedens regi med åtta deltagande företag. 
Konceptet med Sommarlovsentreprenörer har återigen 
genomförts i ett HjoTiBorg-samarbete. Årets bästa af-
färsidé vann Kevins kärltvätt från Hjo.   
  
För att inte tappa fart i den internationella utvecklingen i 
och med att West Sweden avvecklades, har Hjo kommun 
ingått ett samarbete med Potential 12 så att vi fortsatt 
kan hålla oss ajour med alla nyheter i EU ś nya program-
period. Vi har nyligen skickat iväg en kontaktförfrågan för 
att söka erfarenhetsutbyte gällande samhällsbyggnadsfrå-
gor för att hitta lämpliga partners till programmet ”Ett 
Europa för medborgarna – Nätverk mellan städer”. 

Emballator köpte under året upp Tectubes samtidigt som 
man köpte upp Printal Oy i Finland. Glädjande nog för 

Hjo kommun och Tectubes så har nu arbetet påbörjats 
med att flytta fem aluminiumtublinjer från Finland till Hjo. 
Förutom nya arbetstillfällen så ser vi här möjligheten till 
nya invånare.  

Hjo kommun fick pris som Bästa Tillväxtkommun i Västra 
Götaland. SYNA mäter ökad omsättning, ökad vinst och 
ökat antal anställda. Arton Hjo-företag uppfyllde alla tre 
kriterierna. I Hjo kommun har vi en stor styrka med alla 
våra differentierade företag. Men en bransch som verk-
ligen sticker ut, som har gjort mångmiljoninvesteringar 
och där flera generationsskiften skett så kan vi nämna 
lantbruken och de gröna näringarna. Landsbygdstillväxten 
är mycket stark.       

 



HJO  ÅRSREDOVISNING 2014

21FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Prioriterat mål 11: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är 
enkelt att kontakta kommunen

Goda möten förverkligar visionen och är en viktig del av 
tillsammans-begreppet som dels ingår i visionsformule-
ringen och är ett eget utvecklingsområde. Medborgar-
undersökningen ger oss en tydlig indikation om att vi är 
på rätt väg. Hjoborna anser att det är lättare att komma i 
kontakt med både personal och högre chefer än vad man 
gör i andra kommuner och bemötandet är bra. För att 
bli ännu bättre på goda möten behöver vi fylla på inspira-
tion under resans gång. I maj 2014 bjöds Hjoborna därför 
på en gratis föreläsning av Sveriges främsta inspiratör på 
området, Jan Gunnarsson. Efter föreläsningen bjöd krö-
garna tillsammans med handel och kommun på en trevlig 
familjefest i Hjo Stadspark med trevliga familjeaktiviteter 
och gratis grillbit, för att komma i stämning inför den 
kommande gästsäsongen. Detta är ett bra exempel på hur 
vi tillsammans kan arbeta för att skapa en skön atmosfär 
och gemenskap i vår kommun.

Andra insatser som gjorts under året handlar bl.a. om 
att förbättra tillgängligheten och förenkla kontakten med 
kommunen. Det senare i form av t.ex. utvecklande av e-
tjänster och det förra i form av t.ex. generösa öppettider 
i kulturkvarteret Pedagogien.

Samtliga verksamheter inom Hjo kommun har dessutom 
fortsatt arbetet med kommunens värdegrund ”Det goda 
mötet”. Det har gjorts på arbetsplatsträffar, i lednings-
grupper, via webbaserad utbildning m.m.

Ett särskilt viktigt verktyg när det gäller kommunens 
tillgänglighet och bemötande är vår hemsida. Hemsidan 
är ofta det första ställe man tittar på när man behöver ha 
kontakt med kommunen. Kommunstyrelsen har valt att 
poängtera detta i form av ett nämndsmål som lyder ”Hjo 
kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och 
relevant information om kommunens verksamheter”. En 
uppföljning av kommunens webbinformation visar att vi 
inte når tillräckligt högt. Arbetet med detta har under 
2014 inte gett ett tillräckligt bra resultat utan här har vi 
ett arbete att ta tag i framöver. Det är också detta som 
är anledningen till att vi gör bedömningen att målet ej är 
uppfyllt.

Uppföljning: SCB:s medborgarundersökning 2012 2013 Mål 2014 Utfall 
2014

Betygsindex för bemötande och tillgänglighet. 56 
(medel 58)

- 59 
(medel 58) 
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Uppföljning: SCB:s medborgarundersökning 2012 2013 Mål 2014 Utfall 
2014

Sammanfattande nöjd inflytande index. 38 
(medel 39)

- 44 
(medel 40)

Prioriterat mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen

En annan viktig del av tillsammans-begreppet är att man 
som Hjobo ska kunna vara med och påverka kommunen.
 
Medborgarundersökningen ger ett kvitto på att Hjoborna 
upplever sig ha möjlighet att vara med och påverka ut-
vecklingen i Hjo. Hjo får högre betyg än andra kommuner 
vad gäller insynsmöjligheter, påverkansmöjligheter och 
förtroendet mellan Hjobor och förtroendevalda. Jämfört 
med andra kommuner får informationen ett genomsnitt-
ligt betyg.

Hjo kommun försöker att bjuda in samhället till dialog-
möten av olika slag när det är relevant utifrån samhällsut-
veckling eller särskilt intressanta frågor. Bland annat hölls 
ett sådant möte under 2013 när det gällde hamnens ut-
veckling. Under 2014 har ingen sådan träff hållits för hela 
samhället, men en riktad träff till seniorer kring temat 
fritid för äldre anordnades med gott resultat. En förkla-
ring till att inte fler sådana möten hållits är att det varit 
ett ”supervalår” med val både till Europaparlamentet i maj 
och till riksdag, kommun, landsting i september. Dialogen 
med medborgarna har fokuserats till den mellan Hjobor 
och Hjopolitiker i valkampanjerna.

Valdeltagandet ger också en bild av att intresset och 
engagemanget för demokrati har ökat i Hjo kommun. Fler 
Hjobor röstade i båda valen jämfört med förra gången det 
var val, och Hjo hade ett högre valdeltagande än riket i 
genomsnitt vid båda valen. 

Internt har kommunen jobbat med en projektmodell 
som bl.a. ska säkerställa att medborgarna involveras i de 
projekt och arbeten där det är relevant och intressant. 
Projektmodellen är färdig i teorin men kan inte bedömas 
som införd innan samtliga utbildningsinsatser är genom-
förda och en handbok är framtagen.

Att varje brukare inom äldreomsorg och omsorgen om 
funktionsnedsatta får påverka hur hjälpen i vardagen ska 
utformas är oerhört viktigt. Det ska märkas tydligt i 
genomförandeplanerna och efterlevas i vardagen. Därför 
har stort fokus legat på att utveckla arbetssättet med 
genomförandeplaner inom samtliga verksamheter. Andra 
uppskattade insatser har varit anhörigträffar, husmöten 
och brukarmöten där våra brukare fått möjlighet att ha 
en dialog med ansvariga kring verksamhetens sätt att 
arbeta.
 
Hur Hjo kommun ska arbeta med påverkansfrågor och 
inflytande ska anges i en demokratistrategi. Denna stra-
tegi ska ligga till grund för ett medvetet och genomtänkt 
arbete för att öka dialogen i Hjo kommun. Vår tanke är 
att denna strategi ska ge oss förutsättningar att skapa 
energi och kraft genom ett gott samarbete i vårt sam-
hälle. Demokratistrategin avsågs tas fram under 2014 men 
har inte hunnits med. Avsaknaden av detta ramverk gör 
att vi känner att vi inte nått vår potential när det gäller 
påverkansmöjligheter och inflytande – det finns ett stort 
intresse och engagemang i Hjo kommun som vi ska ta 
tillvara på. Målet bedöms ej vara uppfyllt med anledning 
av detta. 
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Utvecklingsområde 3: Levande Hjo - händelser året runt

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.

Uppföljning: SCB medborgarundersökning 2012 2013 Mål 2014 Utfall 
2014

Kommunmedborgarnas betygsättning av möjligheterna till att kunna utöva 
fritidsintressen i Hjo

51 
(medel 53)

- 56 
(medel 55) 

Prioriterat mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet

Medborgarundersökningen ger en fingervisning om vilka 
delar av fritidsutbudet som Hjoborna är nöjda med och 
vad vi kan utveckla ännu mer. Tillgången till grönområden, 
natur och parker får höga betyg, medan vi i jämförelse 
med andra kommuner får lägre betyg vad gäller nöjesut-
bud och tillgång till fritidsaktiviteter och idrottsevene-
mang. 

För att möjliggöra fritidsaktiviteter är det viktigt att våra 
anläggningar är i gott skick och erbjuder ett brett utbud 
av möjliga aktiviteter att utöva. Golvet i Guldkrokshallens 
A-hall har varit dåligt länge men under 2014 har golvet 
åtgärdats vilket förbättrar hallen betydligt. Friidrottsba-
nor runt Guldkroksvallen har planerats under en längre 
tid. Under 2014 har vi jobbat med frågan men inte nått så 
långt som vi hade hoppats. Ett avtalsförslag har dock tagits 
fram som innebär att arbetet med banorna kan gå vidare 
och vi bedömer att banorna ska vara färdigställda under 
våren 2015. 

En annan viktig del för oss, för att ge Hjoborna möjlighe-
ter till en aktiv och berikande fritid är naturligtvis sam-
arbetet mellan kommunen och idrottsföreningarna. Under 
flera år har idrottsföreningarna varit missnöjda med 
kontakten med kommunen. Föreningarna har inte tyckt 
att man blivit lyssnad på och att utvecklingen av fritidsfrå-
gor har stått stilla. Under hösten 2014 anställde vi en ny 
fritidsansvarig och ett nära samarbete med föreningarna 
startade omedelbart. Bland annat har formerna för ett 
nytt idrottsråd tagits fram och i rådet medverkar numer 
även politiker. Idrottsrådet ska vara samordnande i de frå-
gor som drar nytta av ett samarbete mellan olika aktörer.
 
Vandringsleder är väldigt populära för vandringar och 
besök i naturen. Både turister och boende i kommunen 
frågar efter möjligheterna. Det är därför viktigt för oss 
att sköta om lederna samt att marknadsföra dem på ett 
bra sätt. Hjo kommun har ett avtal med Friluftsfrämjandet 
som ser till en del av skötseln i Hjos del av Västra Vätter-
leden. För att marknadsföra lederna har fritids- och turist-
enheten påbörjat ett samarbete.   

Fritidsgården är en samlingspunkt med mycket aktiviteter 
för barn och unga i Hjo. Utbudet av aktiviteter ska vara 
brett för att fånga olika intressegrupper. Besöksantalet 
har sjunkit under 2014 och det bedömer vi kan bero på 
att det har det varit hög omsättning av personal. Barn 
och ungdomar behöver en stabil personalgrupp för att 
känna trygghet i verksamheten. Ny personal kommer att 
anställas i början av 2015 vilket medför en ökad stabilitet i 
gruppen. Fritidsgården fortsätter att ha generösa öppet-
tider för att nå många unga. Tidigare har vi inbjudit barn 
från årskurs 5 under dagtid men vi tror att även de som 
går i årskurs 4 har behov av att komma till fritidsgården 
på eftermiddagen eftersom man vid den åldern ofta inte 
vill gå på fritids längre. Därför kommer vi framöver att 
inbjuda även årskurs 4 dagtid.  För att ungdomarna ska få 
en uppfattning om vad fritidsgården är och vad vi gör för 
aktiviteter inbjuder vi skolans klasser till besök på fritids-
gården. Dessa besök har genomförts under 2014. 

Färdigställande av den efterlängtade actionparken vid 
fritidsgården har stött på hinder under 2014. Det har 
inkommit synpunkter från föreningar och privata samtidigt 
som bullerfrågan är besvärlig. Förberedelser och diskus-
sioner måste fortsätta under 2015 för att komma fram till 
vad som är en bra placering för actionparken. 

Hjoborna är mer nöjda med fritidsutbudet än vid senaste 
mätningen. Dock känner vi att viktiga satsningar såsom 
anläggandet av actionpark och friidrottsbanor inte åstad-
kommits och att det finns mycket att förbättra. Målet 
bedöms därför ej vara uppfyllt.
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Prioriterat mål 14: I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

Uppföljning: SCB medborgarundersökning 2012 2013 Mål 2014 Utfall 
2014

Betygsindex för Hjo kommuns kulturverksamhet inkl biblioteksverksamhet. 53 
(medel 57)

- 58 
(medel 59)

Årets medborgarundersökning indikerar att Hjoborna är 
mer nöjda med kulturutbudet nu än för två år sedan, både 
vad gäller utställningsverksamhet, föreställningar och bib-
liotek. Hjo ligger dock under genomsnittet i landet, och 
aningen lägre än andra småkommuner. 

Kulturkvarteret Pedagogien är en central mötesplats med 
olika verksamheter som bibliotek, utställningsverksamhet, 
café, turistbyrå, tidningsrum m.m. Tanken är att samla 
kulturverksamheter och skapa en tillvaro där människor 
möts, samtalar, umgås, och inspireras tillsammans. Vi ser 
att kulturkvarterets utformning med samlade verksam-
heter gör att flera människor söker sig hit.  De verksam-
heter som finns i Kulturkvarteret förmerar varandra. 
I biblioteket går besöks- och utlåningsstatistiken uppåt 
till skillnad från resten av landets kommuner som har 
nedåtgående statistik.  Även biografföreningen har ökat 
sina besök till filmvisningarna. Det beror på att vi har 
en mycket aktiv biografförening och att digitaliseringen 
av biografen ger oss möjlighet att visa nya filmer i Hjo. 
Skapande verkstad är en annan del i kulturkvarteret som 
erbjuder en skapande verksamhet för barn och unga med 
varierande teman. Detta är både bemannad verksamhet 
och en möjlighet för barn och unga att själva gå dit och 
göra aktiviteter. Skapande verkstad startade under 2014 
och har blivit en mycket populär verksamhet med många 
besökare 

I och med kulturkvarterets öppnande 2014 har biblioteket 
installerat ett RFID-system som innebär att låntagaren 
själv kan avmarkera och markera böcker för återlämn-
ade och lån. När systemet är i fullt bruk finns möjligheten 
att utöka bibliotekets öppettider efterhand och då nå fler 
besökare. Under viss tid blir då biblioteket obemannat. 
Summan blir att samma bemannade tid fortsätter men 
låntagarens tid och möjligheter utökas. Samma personal-
bemanning kan då fortsätta att fungera. 

Utställningsverksamheten i Pedagogien har diskuterats 
under 2014. Hjo Hembygdsförening har gjort en plan för 
uppbyggnad av fasta utställningar av Hjo historia. Kultur, 
turism och fritid ska ta fram tillfälliga utställningar under 
tiden som de fasta byggs av Hjo Hembygdsförening. 

Ungdomsbibliotek är en del i stadsbibliotekets utbud som 
är speciellt inriktad på behov som finns i åldrarna 12–16 
år. Uppdraget att ta fram former och plats för Ungdoms-
biblioteket är i full gång. I väntan på lokalytan planeras 
och genomförs inköp som ska passa åldersgruppen och 
verksamheten för åldrarna 12–16 år.   

Under många år har ett behov av replokaler funnits i Hjo. 
Beslut om byggande av replokaler togs i samband med 
Kulturkvarteret Pedagogiens uppbyggnad. Verksamheter-
na i replokalerna har förberetts under 2014 men lokalerna 
har inte blivit färdiga. Bygget av replokalerna kommer att 
ske under 2015. 

Kulturskolan fick i uppdrag 2012 att se över verksamheten 
för att nå flera barn och unga. Under 2013 tog en arbets-
grupp fram former och kom fram till inriktningar som 
kulturskolan ska göra en handlingsplan utifrån. Arbetet 
med denna handlingsplan gjordes 2014 och ska presente-
ras i mars 2015. 

Ett viktigt strategiskt arbete framöver är att ta fram en 
kulturplan som beskriver Hjos arbete med kultur i alla 
kommunens verksamheter samt utåtriktat mot Hjoborna. 
Detta arbete påbörjades 2014. 

Kulturkvarteret börjar ta form och medborgarundersök-
ningen indikerar att Hjoborna är mer nöjda än tidigare 
med kulturutbudet. Dock ligger vi lägre än snittet i landet 
och aningen lägre än övriga småkommuner. Vi saknar 
också en övergripande plan för hur vi ska förstärka kultu-
ren i Hjo – en s.k. kulturplan som ska utveckla kulturen i 
Hjo kommun. Mot bakgrund av detta bedömer vi målet ej 
vara uppfyllt.
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Uppföljning: Handeln i Sverige 2011 2013 Mål 2014 Utfall 
2014

Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln 35 38 -

Prioriterat mål 15: Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling

En ny tjänst som näringsutvecklare ska arbeta nära aktö-
rerna inom Hjo kommuns handelssektor inrättades 2014 
och denne kom igång med sitt arbete i februari. 

För att skapa ett levande centrum med positiv handels-
utveckling i Hjo är det viktigt att de olika aktörerna 
inom handeln samarbetar för att skapa gemensam kraft i 
arbetet. Näringsutvecklaren har därför satsat på att hålla 
ihop dessa aktörer genom samtal och möten, och genom 
att koppla samman aktörer med intressen som tangerar 
varandras. Detta samarbete har bland annat lett till att 
handeln i Hjo provat att ha gemensamt kvällsöppet på 
torsdagar mellan maj och augusti. 

Samarbetet inom handeln sker nu på ett annat sätt än 
tidigare, och Love Hjo-föreningen har därför avvecklats 
under året. 

Dialog har förts med kedjebutiker såsom KappAhl, Lin-
dex, Dressman, Jula m.fl. Dessa visar inget intresse av att 
etablera sig i Hjo utan hävdar att man vill ha ett invånar-
antal på 35–50 tusen som underlag vid etablering. Vår 

huvudsakliga strategi är därför att skapa förutsättningar 
för unika butiker att etablera sig, butiker som kan kom-
plettera sin verksamhet med internethandel. 

Vid nyetableringar är Hjo Nyföretagarcentrum en viktig 
samarbetspartner. Detta samarbete inleddes 2014. Nyfö-
retagarcentrum hjälper nya entreprenörer att etablera sin 
verksamhet och utveckla sin affärsidé. Om en intressent 
hör av sig till kommunen och vill starta upp någon form av 
verksamhet så kommunicerar vi med Hjo Nyföretagarcen-
trum för att de ska vägleda i tidigt skede. 

Handelsindex ökade i Hjo, både vad gäller sällanköpsvaru-
handeln och dagligvaruhandeln 2013. Därmed ökade även 
antalet heltidsanställda inom handeln med 10 tjänster. 
Upplevelsen inom handeln är att handeln ökat ytterligare 
under 2014. Detta tillsammans med att samarbetet inom 
handeln förstärkts under året gör att vi känner att vi är 
på rätt väg. Dock bedömer vi inte att Hjo har ett levande 
centrum ännu eftersom vi har tomma butikslokaler, 
främst kring torget, och att torget inte i tillräckligt hög 
utsträckning används som det gemensamma rum det är 
tänkt.     
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Utvecklingsområde 4: Hållbarhet och natur - Resurssnålt med hög kvalitet

I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma naturresurser. Genom vår småskalig-
het 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.

26

Uppföljning: SCB medborgarundersökning 2012 2013 Mål 2014 Utfall 
2014

Betygsindex för kommunens miljöarbete. 47 
(medel 52)

- 51 
(medel 51)

Prioriterat mål 16: I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt

Verksamheten har arbetat med att ta fram en trafikplan 
där behoven av gång- och cykelvägar har analyserats. 
Trafikplanen kommer att under våren 2015 gå ut på re-
miss till berörda parter. 

Arbetet med vindkraftsplanen pågår. Förslag till ut-
ställningsversion behandlades av kommunstyrelsens 
arbetsutskott i december 2014. Framtagandet av en ny 
vindkraftsplan är ett led i att uppnå de målsättningar som 
anges i kommunens energiplan. I energiplanen anges att 
Hjo kommun ska ha ett långsiktigt och ekologiskt hållbart 
energisystem. En av de åtgärder som anges för att nå 
målen är att underlätta för privata intressenter att eta-
blera vindkraft inom kommunen genom information och 
samordningsinitiativ.

En styrgrupp, med bred representation från flera aktö-
rer i samhället, har bildats för det lokala Fairtrade City 
(FTC)-arbetet i Hjo. Styrgruppens målsättning är att Hjo 
kommun ska ansöka om att bli certifierad som Fairtrade 
City. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen och 
efterfrågan av varor som har producerats med respekt 
för både social och miljömässig hållbarhet. Den är ett för-
sta steg för etisk upphandling inom kommunen och ökad 
kunskap om etisk konsumtion bland kommunens invånare.

Samhällsbyggnad har aktivt medverkat i genomförandet av 
Hälsoveckan. Kommunens vision förverkligas genom goda 
möten. Hälsoveckan strävar efter att öka hjobornas livs-
kvalitet genom att inspirera och stimulera till en mer aktiv 
fritid. En hälsobefrämjande livsstil med en aktiv fritid leder 
till att man väljer att cykla och gå istället för att ta bilen, 
vilket medverkar till en miljövänligare livsstil. Hälsoveckan 
är ett arrangemang där människor i alla åldrar och oavsett 
hälsostatus tillsammans bjuds på en helhetsupplevelse för 
kropp och själ. 

Hjo kommun arrangerade i samverkan med olika orga-
nisationer klimatmanifestationen Earth Hour. En aktivi-
tet där hjoborna kan ta ställning för en klimatsmartare 
vardag.

Kommunen har genom dialog med olika aktörer inom 
biogasområdet agerat för att skapa intresse för att få till 
stånd biogas produktion i kommunen och på sikt etable-
ring av tankställe för fordonsgas. Även detta följer mål-
sättningarna i energiplanen om utvecklingen av ett hållbart 
samhälle.

Målet att ” I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt” 
måste ses som ett långsiktigt mål. Ett antal aktiviteter 
har genomförts under året. Arbetet under 2014 med att 
uppnå målet har gjort att det har blivit något enklare att 
leva miljövänligt i Hjo men målet kan inte anses vara helt 
uppfyllt då det finns mycket kvar att göra.
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Uppföljning: SCB medborgarundersökning 2009 (Basår) 2013 Mål 2014 Utfall 
2014

Total elförbrukning i fastighetsnätsnät 7 072 MWh 6 522 MWh 5 565 MWh

Total elförbrukning i belysningsnät 1 304 MWh 931 MWh 831 MWh

Total elförbrukning för transporter 649 MWh 572 MWh 509 MWh

Prioriterat mål 17: Hjo ska leva upp till målsättningarna i ”Strategin för minskad en-
ergianvändning 2013-2020” ( minska energianvändning med 20% i  Fastigheter (1380 
MWh), 20% i transporter (125 MWh) och 30% i gatubelysning (390 MWh)

Energieffektiviseringsarbetet samt arbetet med att nå 
målsättningen i strategin för minskad energianvändning 
2013-2020 har fortsatt. Investeringar har gjorts i kommu-
nens fastigheter samt i gatubelysningsnät. Efter semestern 
har en utbildning i ecodriving genomförts.

Målet är inte fullt uppnått men arbetet med att nå målen 
för minskad energianvändning fram till 2020 är framgångs-
rikt. I kommunens fastigheter har energianvändningen 
fram t.o.m. 2013 minskat med 8 %, målet för 2020 är en 
minskning med 20 %. I gatubelysningsnätet har energian-
vändningen fram t.o.m. 2014 minskat med 36 %, här är 
målet för 2020 redan uppnått som är en minskning med 

30 %. För transporter har energianvändningen fram t.o.m. 
2013 minskat med 12 %, här är målet en minskning 2020 
är 20 %. Antalet körda kilometer i tjänsten har under 
2013 ökat. Ett led i att bryta denna trend är att ta fram en 
rese- och mötespolicy för Hjo kommun. Detta arbete har 
påbörjats och kommer att slutföras under våren 2015.

Uppföljningen av detta mål är missvisande. Den totala 
energiförbrukningen i fastighetsnätet har minskad väldigt 
mycket under 2014, men detta beror till största del på att 
fastigheter som Sigghusberg och Gjutaren sålts. Mätningen 
ger därför ingen tydlig bild av hur energieffektiva våra fast-
igheter är. Detta korrigeras till nästa mätning då vi mäter 
energiförbrukning per kvadratmeter i fastighetsnätet, per 
belysningspunkt samt per körd kilometer för transporter.
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Uppföljning: TEM-undersökning 2012 2013 Mål 2014 Utfall 
2014

Turismens totala omsättning i kr/år 81,5 mnkr -

Prioriterat mål 18: Hjo ska få fler besökare

Det var en bra sommarsäsong 2014. Upplevelsen är att vi 
hade fler besökare i Hjo och en ökad omsättning jämfört 
med 2013.  Besökare till turistbyrån ökade exempelvis 
under juli från 13 500 år 2013 till 15 000 2014. En trolig 
anledning är de kontinuerliga marknadsföringsinsatser som 
gjorts under två år med sammanhållet grafisk uttryck som 
skapar igenkänning. 

Turistbyrån har också ett mycket gott samarbete med lo-
kala näringsidkare vilket medför ett gott ambassadörskap 
för Hjo. Ett annat samarbete är projektet Tre Trästäder 
(ett samarbete med Eksjö och Nora) som under 2014 
marknadsfört ett nytt trästadspaket vilket har varit popu-
lärt bland våra besökare. 

De bokningsbara produkterna via turistbyrån online har 
minskat. Det beror på att enskilda stug- och rumsuthyrare 
har valt att marknadsföra och boka själva. 

Med koppling till Vättern så är fiske en populär aktivitet 
för besökaren och för att göra det ännu mera attraktivt 
har ett fiskepaket tagits fram inom Destination Skaraborg. 
En visningsresa tillsammans med Hotell Bellevue och 
Charterfiske har genomförts och en ny fiskekarta i sam-
arbete med Tidaholm och Tibro har tagits fram. 

2014 års turistbroschyr har fått positiv respons. Många 
anser att den är vacker och informativ. 

Antalet deltagare i våra stadsvandringar har minskat, 
detta troligtvis p.g.a. den varma sommaren. Inom turis-
men har vi egna planerade guideturer och till dessa anges 
fasta tider och vi anställer särskilda guider. Därutöver 
erbjuder vi guideturer som kan beställas separat av 
turisten. Antalet egna fasta guideturerna utökades 2014 
i utställningen Svenskt Tenn samt Trästaden då behovet 
var stort 2013. Resultatet blev tyvärr att antal besökare i 
guidade visningar i utställningen om Svenskt Tenn mins-
kade markant. Troligtvis beror detta på att många redan 
har sett utställningen Svenskt Tenn året innan medan de 
övriga utställningarna ”Masker” och foton inte har dragit 
så mycket folk.  

En turismstrategi tas fram för att beskriva de stora dragen 
i hur vi ska satsa och arbeta för att fortsätta locka hit 
besökare och att stärka varumärket Hjo som turist-
attraktion. Arbetet med turismstrategi och tillhörande 
marknadsplan har pågått under 2014 och är nästintill klar. 
Presentation av strategin kommer att ske i början av 2015.
 
Antalet besökare på turistbyrån har ökat, vilket är ett 
kvitto på att det totala antalet besökare i Hjo ökat. Detta 
bekräftas av vår upplevelse av att turismens omsättning 
ökat under året. Målet bedöms därför vara uppfyllt.

 

Utvecklingsområde 5: Besökare - Gäster som längtar tillbaka

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.

Utvecklingsområde 6: Vättern - Liv vid vatten

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.

Det finns ingen indikator angiven på detta utvecklingsom-
råde, däremot går Vättern som en blå tråd genom övriga 
utvecklingsområden och är ett strategiskt verktyg som vi 
har för att lyckas med, Boende, Besökare, Hållbarhet o.s.v.

Prioriterat mål:
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Uppföljning: Årsredovisning Utfall 
2011

Utfall 
2012

Utfall 
2013

Mål  
2014

Utfall 
2014

Årets resultat enl resultaträkning 22,4 5,0 15,0 8,0 14,4

Uppföljning: Årsredovisning Utfall 
2011

Utfall 
2012

Utfall 
2013

Mål  
2014

Utfall 
2014

Årlig värde: 134 % 57 % 88 % 100 % 63 %

Ackumulerat genomsnittet under mandatperioden 
2011-2014:

- - - 100 % 81 %

Uppföljning: Årsredovisning Utfall 
2011

Utfall 
2012

Utfall 
2013

Mål  
2014

Utfall 
2014

Enligt balansräkning vid årets utgång   5 %   9 %   8 %  14 %

Prioriterat mål 19: Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr

Prioriterat mål 20: Investeringarna ska finansieras med egna medel under mandatpe-
rioden. Måluppfyllelsen uttrycks i procent, där målet är 100 %

Prioriterat mål 21: Soliditeten ska årligen förbättras
(inklusive pensionåtagande för anställda och förtroendevalda)

Finansiella mål

För att skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet med hög och jämn kvalitet över tid krävs en god och stabil eko-
nomi. För att uppnå detta har Hjo kommun formulerat nedanstående prioriterade mål som anses återspegla god ekonomisk 
hushållning.

Utfallet för 2014, 14,4 mnkr är ett starkare resultat än vad 
som budgeterades för året och därmed är målet uppnått.

I resultatet på 14 mnkr ingår tre större poster som inte 
var medräknade i budgeten för år 2014. 

Dels ingår realisationsvinster på 14,1 mnkr som uppkom 
vid avyttringen av fastigheterna äldreboendet Glasblåsaren 
1 och LSS-boendet Gjutaren 2. Dels finns kostnader på 
10,6 mnkr för medfinansiering av statlig infrastruktur. Ex-
klusive dessa poster uppgick årets resultat till 10,9 mnkr. 

Målet om att hjo kommun under mandatperioden 2011-
2014 skulle finansierat sina investeringar helt med egna 
medel har inte riktigt uppnåtts. 

Självfinansieringsgraden för 2014 års investeringar uppgick 
till 63 % . För mandatperioden, år 2011-2014, uppgår det 
ackumulerat värde till 81 %. 

Självfinansieringsgraden är här beräknad som årets resul-
tat inklusive årets avskrivningar men exklusive exploate-
ring, i förhållande till årets investeringar.

 

Hjo kommuns soliditets mått för 2014 har uppnåtts då 
måttet ökat från 8 % år 2013 till 14 % år 2014. 

Den kraftiga förbättringen av soliditeten mellan åren 
2013 och 2014 beror på det relativt höga resultatet samt 
att pensionsskulden i ansvarsförbindelsen minskat då 
utbetalningarna varit högre än uppräkningarna, se vidare i 
den finansiella analysen, sid 36.
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Uppföljning: Årsredovisning Utfall 
2012

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Soliditeten i koncernen Hjo Stadshus 
AB, %

21,4 18,9 22,4

Uppföljning: Årsredovisning Utfall 
2012

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Soliditeten i koncernen AB Hjo Småindustrier, % 59,6 77,5 67,4

Uppföljning: Årsredovisning Utfall 
2012

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Vid jämförelse i Fastighetsägarföreningens årliga undersökning 
ligger bolagets taxor avseende både elnät och fjärrvärme i nedre 
kvartilen i regionen.

Taxorna ligger i nedre kvarti-
len under målperioden

Taxorna ligger i nedre kvarti-
len under målperioden

Taxorna ligger i nedre kvar-
tilen under målperioden

Prioriterat mål 22: Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1 % 
per år från och med år 2015 och senast år 2025 till minst 25 %.

Prioriterat mål 23: Soliditeten i AB Hjo Småindustrier ska uppgå till minst 30 %.

Prioriterat mål 24: Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo Energi AB bör ligga under 
regiongenomsnittet

Kommunala bolag

För att skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet med hög och jämn kvalitet över tid krävs en god och stabil 
ekonomi. För att uppnå detta har Hjo kommun formulerat nedanstående prioriterade mål för bolagen som anses återspegla 
det fastställda kommunala ändamålet.

Soliditetsmålet i koncernen Hjo Stadshus AB är satt så att 
värdet ska börja öka med minst 1 % årligen från år 2015. 
Detta utifrån de stora investeringarna som koncernen haft 
de senaste åren. Redan under år 2014 har dock målet upp-
nåtts med en ökning på 3,5 %. Ökningen beror på att det 
egna kapitalet ökat medan de totala tillgångarna minskat. 
Ökningen i det egna kapitalet beror främst på det posi-
tiva resultatet medan minskningen på tillgångssidan beror 
främst på lägre kortfristiga fordringar.

Målet om att Soliditeten i bolagen AB Hjo Småindustrier 
ska uppgå till minst 30 % är uppfyllt då nivå blev 67,4% per 
2014-12-31. Sänkningen från år 2013 beror på att till-
gångarna ökat mer årets resultat 2014. Tillgångsökningen 
beror främst på att de materiella tillgångarna ökat.

Hjo Energi AB:s elnätstaxor ligger i jämförelse med övriga 
elnätsföretag i regionen (Västra Götaland) i den nedre 
kvartilen. Det innebär att målet om att eltaxorna ska vara 
under regiongenomsnittet är uppfyllt.
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Hur står sig Hjo kommun... 
Hur starka är Hjo kommuns finanser jämfört med kommunerna i Västra Götaland och 
Halland?

Vad är en finansiell profil?
Kommunforskning i Västsverige (Kfi) är ett samarbete 
mellan kommuner och landsting i Västsverige samt Gö-
teborgs Universitet. Kfi har tagit fram en modell för att 
jämföra den finansiella ställningen och utvecklingen i de 55 
kommunerna i Västra Götaland och Hallands län. Uppgift-
erna baseras på kommunernas årsredovisning för 2013. 
Modellen innehåller följande fyra perspektiv:

• Kontrollen över finansiell utveckling
• Långsiktig handlingsberedskap
• Kortsiktig handlingsberedskap
• Riskförhållande

Dessa fyra perspektiv och de åtta nyckeltal som redovisas 
på nästa sida betygssätts i skalan 1-5. Betyg 3 innebär att 
vår kommuns värde befinner sig i mitten av de 55 kommu-
nerna i jämförelsen.

Hur ser det ut för kommunerna i Västra 
Götaland och Halland?
Många av kommunerna i Västra Götaland och Halland 
fortsatte att redovisa relativt goda positiva resultatnivåer 
under 2013. Resultatet före extraordinära poster i förhål-
lande till verksamhetens bruttokostnader förbättrades 
under perioden och uppgick till 2,3% under 2013. Till viss 
del berodde dock detta på återbetalade försäkringspre-
mier från AFA under 2012 och 2013. Utan dessa engångs-
intäkter hade resultatet varit minst en procentenhet 
lägre i kommunsektorn. Investeringsvolymen sjönk något 
under perioden, vilket till ledde till att nästan hälften av 
kommunerna i länen klarade av att skattefinansiera sina 
investeringar till 100%. Detta bidrog till en stärkt finansiell 
handlingsberedskap i form av ökad soliditet och likviditet 
i dessa kommuner. Totalt förbättrades den genomsnittliga 
soliditeten inkl. samtliga pensionsförpliktelser i länen med 
två procentenheter under perioden. 

Hur ser det ut för Hjo kommun?
Om man väger samman de fyra perspektiven ligger Hjo 
något över medel totalt sett. De områden där Hjo ham-
nar under medel är den kortsiktiga handlingsberedskapen 
samt riskförhållande, som i sin tur bygger på nyckeltalet 
kassalikviditet. Kassalikviditeten mäts som behållning på 
kassa och bank ställt i relation till kortfristiga skulder. Då 
Hjo kommun har valt att inte ta upp stora långfristiga lån 
utan istället finansierar sin verksamhet med checkkredit 
medför detta att behållningen på kassa och bank är låg. 
Detta i kombination med att outnyttjat kreditutrymme 
inte tas med vid beräkning av kassalikviditet gör att detta 
nyckeltal blir missvisande för Hjos del. Om den outnytt-
jade checkkrediten skulle medräknas skulle kassalikvidite-
ten och därmed också perspektiven kortsiktig handlings-
beredskap och riskförhållande förbättras avsevärt.
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Finansiella nyckeltal
Förbättrat betyg jämfört med föregående år.

Oförändrat betyg jämfört med föregående år. 

Försämrat betyg jämfört med föregående år.

De 4:a sammanfattande perspektiven

De 8:a finansiella nyckeltalen

Långsiktig handlingsberedskap 2011 2012 2013

Genomsnittsbetyg (1-5) 3,5 3,25 3,25

Kortsiktig handlingsberedskap 2011 2012 2013

Genomsnittsbetyg (1-5) 3,0 2,25 3,0

Kontroll över finansiell utveckling 2011 2012 2013

Genomsnittsbetyg (1-5) 4,0 2,75 3,75

Riskförhållande 2011 2012 2013

Genomsnittsbetyg (1-5) 2,5 2,75 2,5

Skattefinansieringsgrad, investeringar 
(%)

2011 2012 2013

Betyg (1-5) 4 3 3

Genomsnittligt resultat -3 år 2011 2012 2013

Betyg (1-5)      4      4      4

Årets resultat före extraordinära 
poster

2011 2012 2013

Betyg (1-5)      5      2     3

Budgetföljsamhet 2011 2012 2013

Genomsnittsbetyg (1-5)      3      2     5

Kassalikviditet 2011 2012 2013

Betyg (1-5)     2     2     1

Finansiella nettotillgångar (%) 2011 2012 2013

Betyg (1-5)     3     3     3

Soliditet, inkl. pensionåtagande (%) 2011 2012 2013

Betyg (1-5)     3     3     3

Skattesats 2011 2012 2013

Betyg (1-5)     3     3     3
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Din kommuns tillgänglighet
Enligt visionen ska Hjo vara en attraktiv boendeort för  
barnfamiljer. Ska vi lyckas med denna målsättning är 
tillgängligheten till förskoleplatser en nyckelfråga. 2014 
fick 80% plats i förskola på önskat datum, vilket är bättre 
än genomsnittet i landets kommuner. Väntetiden för dem 
som inte fick plats på önskat datum var i snitt 24 dagar.  
Sägas bör att enligt Skollagen ska barnomsorg erbjudas 
inom 4 månader men i Hjo har man skärpt kravet till 3 
månader för att underlätta för barnfamiljer. I väldigt hög 
utsträckning uppnås den garantin. Att Hjo har en god till-
gänglighet till barnomsorg beror på att man kontinuerligt 
anpassat till behoven. I januari 2014 öppnades ytterligare 
en paviljong på Skogshyddan med 30 platser och just nu 
pågår en nybyggnation på Knäpplan för att starta en ny 
förskola. Den nya förskolan ska dels ersätta andra lokaler 
där det bedrivs förskoleverksamhet idag, dels ta emot 
nytillkommande barnfamiljer som bosätter sig i Hjo.  

2012 2013 2014 
medel

2014

Hur stor andel av de som erbjudits 
plats inom förskoleverksamheten har 
fått plats på önskat placeringsdatum?

63 80 67 80

Hur lång är väntetiden (dagar) för 
dem som inte fått plats för sitt barn 
inom förskoeverksahetetn på önskat 
placeringsdatum?

23 16 21 24

Kommunens kvalitet i korthet - KKiK
Är de äldre i Hjo nöjda med hemtjänsten? Kommer skolungdomarna från Hjo in på gym-
nasiet? Är tillgången till barnomsorgen god? 

För femte gången är Hjo kommun med i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK ger en sammanfattad bild av kvalite-
ten i landets kommuner. Årligen mäts kommunens kvalitet när det gäller tillgänglighet, delaktighet/trygghet, effektivitet och 
samhällsutveckling. Syftet med KKIK är t.ex. att underlätta en dialog mellan förtroendevalda och medborgarna om kom-
munens kvalitet och vad man får för skattepengarna. Mätningen i sin helhet presenteras på SKLs hemsida (www.skl.se/kkik) 
och finns även länkad från kommunens hemsida (www.hjo.se). Nedan visas ett urval av mått som är intressanta för att få en 
bild av kvaliteten på den kommunala verksamheten.

Bästa gruppen.

Näst bästa gruppen.

Näst sämsta gruppen.

Sämsta gruppen.

Läsanvisning:
Färgmarkeringarna visar hur Hjo kommuns resultat förhål-
ler sig till övriga kommuner som ingår i mätningen. Vit ruta 
innebär att det inte gjordes någon mätning på nyckeltalet 
innevarande år.

Att det finns tillgång till äldreboende för den som behöver 
det är en viktig trygghetsfaktor när man blir äldre. Lagen 
säger att den som fått beslut om äldreboende ska få flytta 
in på boendet inom 90 dagar, annars kan kommunen få 
betala vite. I Hjo är den genomsnittliga väntetiden till 
äldreboende 39 dagar lång, jämfört med riksgenomsnittet 
på 52 dagar. Det är en svår avvägning för alla kommuner 
att ha tillräckligt med äldreboendeplatser för att tillgodo-
se behovet samtidigt som man vill undvika att stå med 
tomma platser till en hög kostnad. Under de senaste åren 
har det under perioder varit kö till äldreboende, det är 
dock ovanligt att äldre behöver vänta mer än tre måna-
der på en plats. Omkring år 2019 kommer det bli aktuellt 
att utöka antalet äldreboendeplatser och en förstudie är 
precis inledd för att planera utformningen av detta.

2012 2013 2014 
medel

2014

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) 
för att få plats på ett äldreboende 
från ansökan till erbjudande om plats?

76 75 52 39

Hjo kommun har en hög tillgänglighet när det gäller hand-
läggning av ekonomiskt bistånd. Sett till alla kommuner 
som deltar i kommunens kvalitet i korthet så är det nor-
malt med en handläggningstid på 16 dagar. I Hjo tar det 
bara 7 dagar att få handlagt sin ansökan om ekonomiskt 
bistånd, vilket tyder på en mycket hög tillgänglighet.

2012 2013 2014 
medel

2014

Hur lång är handläggningstiden i snitt 
(dagar) för att få ekonomiskt bistånd?

5 6 16 7

Delaktighet och trygghet i din kommun
Det är en trygghet för äldre att känna igen och ha en rela-
tion till de vårdare som besöker dem i hemmet när de har 
hemtjänst. Målet är att ha ett lagom antal vårdare som be-
sökare de äldre med hemtjänst i deras hem. Genomsnittet 
för alla kommuner är att 15 vårdare besöker den äldre i 
hemmet under en 14-dagarsperiod. I Hjo var den siffran 
24 under mätperioden 2014. Undersökningen omfattar 
endast äldre med stort behov av hjälp och med minst två 
hembesök inbokade varje dag. Detta är den enskilt största 
kvalitetsbristen inom Vård och Omsorg och därför läggs 
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nu stor kraft på att åtgärda detta. Under senare delen av 
2014 har cheferna tillsammans med Hemvårdspersonalen 
tagit fram en handlingsplan. Utifrån den arbetar nu två 
ur personalen själva med att ta fram en bättre arbetspla-
nering så att man framför allt kan komma till rätta med 
bristerna i personalkontinuitet.

2012 2013 2014 
medel

2014

Hur många olika vårdare besöker en 
äldre person, med hemtjänst beviljad 
av kommunen, under 14 dagar?

12 21 15 24

För våra barn innebär närheten till förskoleläraren en stor 
trygghet. I Hjo kommuns förskolor är det relativt många 
barn per personal om man ser till planerade resurser. 
2014 planerade vi för 6,2 barn per personal i förskolan. 
Genomsnittet i landet på planeringsstadiet var 5,4 barn 
per personal. Om man däremot undersöker den faktiska 
närvaron av barn och personal i förskolan under en två-
veckorsperiod så blir bilden en annan. Många barn i Hjo 
går bara 15 timmar i veckan och den faktiska närvaron på 
förskolan är därmed lägre än vad planeringen säger. Under 
den tvåveckorsperiod då den faktiska barnnärvaron följ-
des upp var det 4,3 barn per personal i förskolan, vilket 
motsvarar genomsnittet i landets kommuner.

2012 2013 2014 
medel

2014

Hur många barn per personal är det 
i kommunens förskolor (planerad 
resurs)?

5,8 6,1 5,4 6,2

Hur många barn per personal är 
det i kommunens förskolor (faktisk 
resurs)?

5,0 4,4 4,3 4,3

Din kommuns effektivitet
2014 års skolresultat är väldigt positiva, särskilt med tanke 
att vi har en ihållande trend av goda resultat. 96% av elev-
erna i årskurs 6 klarade kraven i svenska, matte och eng-
elska. 70% av eleverna i årskurs 3 nådde kraven i svenska 
och matte. Behörigheten till gymnasiestudier är mycket 
god 91% jämfört med riket men målet är att alla elever ska 
bli behöriga och arbetet för att nå dit fortgår under 2015. 
En stark bidragande orsak till den goda måluppfyllelsen 
är arbetet med att utveckla det särskilda stödet på våra 
enheter. Nu sker en ”tightare” och tidigare uppföljning av 
elevernas resultat och därför sätts rätt stödinsatser in i 
ett tidigt skede.

2012 2013 2014 
medel

2014

Hur stor andel av eleverna uppnår 
kraven i sv, eng, ma i årskurs 6?

80 94 92 96

Vilket resultat når eleverna i årskurs 
3 i kommunen i de nationellla proven 
(andel elever som når kraven i sv, ma)

62 75 68 70

Hur stor andel av kommunens elever 
som slutar årskurs 9 är behöriga till 
gymnasieskolans nationella program?

84 94 86 91

2014 års brukarundersökning visar att brukarna i Hjo 
är ungefär lika nöjda med sitt äldreboende som äldre i 
resten av landet. Men även om den sammantagna nöjdhe-
ten är i nivå med riksgenomsnittet, så upplever de äldre 
i Hjo i högre grad att personalen har tid för dem och att 
man själv kan påverka när hjälpen ska ges. Många fler än 
i övriga landet känner sig trygga och har förtroende för 
personalen. Man är också nöjdare med maten, inomhus- 
och utomhusmiljön. Brukarundersökningen inom hemvår-
den visar att den generella nöjdheten med Hemvården är 
relativt låg: 81% nöjda brukare jämfört med 89% i riket. En 
förklarande orsak till detta kan vara att det varit alldeles 
för många olika vårdare hemma hos brukare med stora 
omvårdnadsbehov under det gångna året. Samtidigt är 
hemtjänsttagarna nöjda med hur hemtjänsten utförs, det 
ges tillräckligt med tid för att utföra insatserna och man 
känner sig trygg med de insatser som ges. Påverkans-
möjligheterna anses ha blivit bättre jämfört med tidigare. 
Under senare delen av 2014 har stort fokus legat på att ta 
fram en handlingsplan tillsammans med Hemvårdsperso-
nalen för att komma till rätta med de brister som återstår 
i Hemvården. 

2012 2013 2014 
medel

2014

Andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sitt särskilda boende

88 87 84 84

Andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med den hemtjänst de erhåller

90 82 89 81

Din kommun som samhällsutvecklare
Det sista avsnittet i Kommunens kvalitet i korthet berör 
kommunen som samhällsutvecklare. Utifrån sina geogra-
fiska och demografiska förutsättningar står sig Hjo kom-
mun väl när det gäller sysselsättning, arbetstillfällen m.m. 
Mätningen visar att det är fler invånare i åldern 20-64 som 
förvärvsarbetar i Hjo jämfört med övriga kommuner i 
landet. En mindre andel av befolkningen får också försörj-
ningsstöd i Hjo jämfört med landet som helhet. Antalet 
företag som startades per 1000 invånare i vår kommun 
sjönk dock något jämfört med förra året. Ett fortsatt 
orosmoln är att sjukpenningtalet är högre i Hjo än i övriga 
kommuner för tredje året i rad.

2012 2013 2014 
medel

2014

Andel av kommunens invånare 20-64 
år som förvärvsarbetar

79,8 81 78,5 80,6

Hur stor andel av befolkningen får 
försörjningsstöd?

3,0 3,0 4,1 3,3

Hur många nya företag har startats 
per 1 000 inv. i kommunen?

4,8 5,2 4,9 4,1

Hur högt är sjukpenningtalet bland 
kommunens invånare?

8,8 10,2 9,3 10,5
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Finansiell analys
För att kartlägga och analysera kommunen och kommunkoncernens ekonomiska läge används en modell 
som utgår från ”fyra finansiella perspektiv”. Varje perspektiv analyseras utifrån ett antal begrepp och 
nyckeltal. En del analyseras både på koncern- och kommunnivå medan vissa bara redovisas på kommun-
nivå.

Målsättningen är att utifrån dessa, identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem och därigenom försöka klar-
göra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. De fyra perspektiven benämns 
resultat och kapacitet samt risk och kontroll.

Perspektiv 1. Finansiellt resultat
Här analyseras årets resultat samt balansen mellan intäk-
terna och kostnaderna. Även en analys över kostnadsut-
vecklingen de senaste fem åren görs. Årets investeringar 
och deras utveckling och finansiering beskrivs. 

Nyckeltalen som redovisas här är;
• Årets resultat
• Nettokostnadens andel och utveckling
• Årets investeringar 

Perspektiv 2. Kapacitet
Här redovisas kommunens finansiella motståndskraft på 
lång sikt. Ju starkare kapacitet kommunen har desto min-
dre känslig blir kommunen för konjunkturnedgångar.

Nyckeltalen som redovisas här är;
• Soliditet
• Skuldsättning
• Avstämning av balanskravet

 

Perspektiv 3. Riskförhållanden
Under den tredje aspekten bedöms hur kommunen klarar 
att möta finansiella problem på kort och medellångt per-
spektiv. En god ekonomisk hushållning innebär att kom-
munen inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta 
finansiella problem. Här diskuteras också kommunens 
samlade pensionsskuld.

Nyckeltalen som redovisas här är;
• Likviditet och Finansiella nettotillgångar
• Borgensåtaganden
• Pensionsförpliktelser

Perspektiv 4. Kontrollen
Under den fjärde och sista aspekten mäts hur de finansiel-
la målen efterlevs och planer följs. En god följsamhet mot 
budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning.

Nyckeltalen som redovisas här är;
• Budgetföljsamhet
• Prognossäkerhet

      Resultat 

  

         Risk

  

     Kapacitet

  

      Kontroll

Fyra perspektiv vid finansiell analys:

Vilken balans har kommunen 
haft över sina intäkter och kost-
nader under året och över tid?

Föreligger några risker som kan 
påverka kommunens resultat
och kapacitet?

Vilken kapacitet har kommunen att 
möte finansiella svårigheter på lång 
sikt?

Vilken kontroll har kommunen 
över den ekonomiska utvecklingen?
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Perspektiv 1. Finansiellt resultat

Årets resultat
Kommunkoncern
Kommunkoncernen består av kommunen och de helägda 
bolagen Hjo Stadshus AB, Hjo Energi AB, AB Hjo Småin-
dustrier, Hjo Elhandel AB samt intressebolagen Bredband 
Östra Skaraborg och HjoTiBorg Energi AB.

Årets resultat i kommunkoncernen uppgick till 18,6 mnkr 
varav Hjo kommuns resultat uppgick till 14,4 mnkr. De 
kommunägda bolagen bidrog med ett positivt resultat på 
totalt 4,2 mnkr i koncernen. Resultatet var en förbättring 
mot förgående år och beror på ett högre resultat i bolags-
koncernen. 

Resultatet 2014 för kommunkoncernen motsvarar ett 
resultat på 2 097 kr per invånare. 

mnkr 2012 2013 2014

Kommunkoncernens resultat 10,2 17,2 18,6

Kommunens resultat 5,0 15,0 14,4

Hjo Stadshus AB -1,2 -1,2 -1,0

Hjo Energi AB 4,2 3,1 5,8

AB Hjo Småindustrier 0,5 0,5 0,5

Hjo Energi Elhandel AB 1,2 1,0 0,6

Resultat avser resultat efter finansnetto och före elimineringar mellan 
bolagen och kommunen.

Kommunen
Kommunens resultat uppgick till 14,4 mnkr vilket var 6 
mnkr bättre än kommunens resultatmål om 8 mnkr.
Resultatet 2014 för kommunen motsvarar ett resultat på 
1 623 kr per invånare, vilket är ungefär samma nivå som 
för 2013. Genomsnittet för riket 2014 är preliminärt 760 
kr per invånare.  

mnkr 2012 2013 2014

Kommunens resultat 5,0 15,0 14,4

Kommunens finansiella mål 8,0 8,0 8,0

Verksamheternas resultat -4,2 +1,3 +1,8

Årets resultat om 14,1 mkr har påverkats av tre väsentliga 
affärshändelser av jämförelsestörande art.
         
Dels har resultatet påverkats positivt av en realisations-
vinst om 14,1 mnkr. Den 2 januari 2014 såldes äldre-
boende Glasblåsaren 1 och LSS-boende Gjutaren 2 till 
föreningen RKHF Äldrehem i Hjo. 

Dels har resultatet belastats med 10,6 mnkr för medfi-
nansiering till statlig infrastruktur. Under 2014 har beslut 
fattats och avtal undertecknats om medfinansiering av 
utbyggnad av E20 genom Skaraborg. Hjo kommun bidrar 
med 5 mkr till denna utbyggnad. Dessutom har beslut 
fattats om medfinansiering av 5,6 mnkr till en gång- och 
cykelväg från Hjo tätort till sjön Mullsjön. 

Samtliga dessa tre poster har redovisats som jämförel-
sestörande poster i resultaträkningen utan att periodi-
seras över flera år, vilket är möjligt vid medfinansiering 
av statliga infrastrukturåtgärder. Vad gäller reavinsten är 
dock detta inte helt i enlighet med rekommendation 13.2 
- Redovisning av hyres-/ leasingavtal, på så sätt att vid en 
sales- and leaseback-transaktion bör eventuell reavinst 
periodiseras ut över hyresavtalets längd. Kommunfull-
mäktige fattade besluten om att kostnaden för medfinan-
sieringarna skulle belasta resultatet i sin helhet år 2014. 
Besluten fattades utifrån kännedomen om den uppkomna 
reavinsten vid fastighetsförsäljningarna samt att dessa 
försäljningar inte medfört några större framtida åtagande 
än de kostnader som förelåg innan försäljningen.    Utifrån 
dessa Kommunfullmäktige beslut anser kommunstyrelsen 
att den mest rättvisande bilden av årets resultat 2014 var 
att även hänföra reavinsten i sin helhet till 2014. 

Utöver dessa tre engångsposter har finansförvaltningen 
haft en större intäkt på 4 mnkr hänförligt till personalom-
kostnadspålägget.

Av kommunens politikområden redovisade omvårdnad, 
demokrati, kultur, fritid och turism, tekniska samt
Finansförvaltningen överskott medan övriga verksam-
heter, barn- och utbildning, individ och familjeomsorgen 
och kommunledningskontoret, visade underskott. Totalt 
redovisade den löpande verksamheterna ett överskott på 
1,8 mnkr. För en mer detaljerad redovisning av verksam-
heternas resultat se driftsredovisningen på sid 90.

Nettokostnadsutveckling
En viktig förutsättning för en sund ekonomi är att det rå-
der balans mellan intäkter och kostnader. För att bibehålla 
ett finansiellt handlingsutrymme krävs att det återstår en 
andel av de löpande intäkterna för att bland annat finan-
siera investeringsbehovet.

Kommunen
En kommun kan inte påverka sina intäkter i någon större 
omfattning, därför är det viktigt att kostnadssidan inte 
ökar i snabbare takt än intäktssidan. Kommunernas 
största inkomstkälla är skatteintäkter och generella stats-
bidrag. Genom att relatera de löpande kostnaderna till 
dessa intäkter kan man analysera kommunens nettokost-
nadsutveckling.

För 2014 tog verksamheternas nettokostnad, exklusive 
avskrivningar, i anspråk 96,9 % av skatteintäkterna. Detta 
är en ökning med 0,5 % jämfört med 2013. Sänkningen 
mellan åren 2012 och 2013 på 2,3 % berodde på att kom-
munen 2012 gjorde en partiell inlösen av pensioner på 
9 mnkr. Exklusive denna kostnad ligger verksamhetens 
nettokostnader på i ungefär samma nivå för åren 2012 till 
2014. 
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Skatteintäkterna ska även räcka till att täcka årets av-
skrivningar på anläggningstillgångarna och till finansnettot 
(räntenetto). Sätts dessa kostnader i relation till skattein-
täkterna framgår att avskrivningarna tog i anspråk 3,6 % 
för 2014. Avskrivningarna har ökat de senaste åren i och 
med den högre investeringstakten. Att andelen sjunkit 
mellan åren 2013 och 2014 beror på att kommunen 2014 
sålt två relativt nybyggda fastigheter som hade en hög årlig 
avskrivningskostnad. Finansnettots andel är väldig lågt och 
tar endast 0,1 % i anspråk. 

%  2012  2013  2014

Verksamheten/
skatteintäkt

95,1 92,5 93,2

Avskrivningar/
skatteintäkt

3,5 3,8 3,6

Finansnetto/
skatteintäkter

0,1 0,1 0,1

Nettokostn/
skatteintäkter

98,7 96,4 96,9

Totalt användes 96,9 % av skatteintäkterna för att bedriva 
den löpande verksamheten 2014. För kommunsektorn 
används ofta 98 % som riktlinje vid en förenklad bedöm-
ning av hur en kommun förhåller sig till god ekonomisk 
hushållning. Vid en sådan nivå bedöms en kommun att 
över tid klara finansieringen av en normal investeringsnivå. 
Genomsnittet för Hjo kommun de senaste tre åren lig-
ger på 97,3 % och för de senaste fem åren 96,8 %. Detta 
innebär att kommunens kostnader ligger på en rimlig nivå 
även om kostnaderna vissa enskilda år har varit för höga. 
Genomsnittet för landets kommuner de tre senaste åren 
uppgår till 97,0 %  

Årets investeringar
Kommunkoncernen
I Investeringsvolymen i koncernen minskade 2014 jämfört 
med 2013. Totalt nettoinvesterade koncernen för 62 mnkr 
varav kommunen stod för 53 mnkr och de kommunala bo-
lagen för 9 mnkr. I kommunens investeringsnetto låg även 
satsningarna på exploateringsområden med 4,6 mnkr.

I nedan tabell redovisas de största investeringsprojekten 
under 2014. En fullständig tabell över kommunen investe-
ringar återfinns på sid 94-96.
Självfinansieringsgraden för investeringar bör analyseras 
över tid då investeringsvolymen ett enskilt år kan variera 
kraftigt beroende på enskilda projekt. Sett över den se-
naste treårsperiod har självfinansieringsgraden i kommun-
koncernen legat i genomsnitt på 73 % vilket innebär att 
koncernen inte riktigt kunnat finansiera sina investeringar 
med egna medel, utan varit tvingad att låna externt. 

2012 2013 2014

Årets resultat, avskrivningar 
och rea.vinst vid försäljning 
av anläggn.tillg. mnkr

33,1 41,2 58,3

Kommunkoncernens  
invest.* mnkr

46 73 62

Självfinansieringsgrad % inkl 
reavinster

72 56 94

*Inkl investeringar i exploateringsområden

Kommunen
Nettoinvesteringsvolymen för 2014 var knappt 53 mnkr 
vilket var en högre nivå än de senaste åren. För 2014 
fanns en årsbudget, inklusive ombudgeteringar från 2013, 
på knappt 107 mnkr. Av dessa har drygt 65 mnkr eller 
61 % förbrukats sedan start för de olika projekten. 

Kommunens självfinansieringsgrad har under de senaste 
tre åren i genomsnitt legat på 77 %. Målet om att kunna 
finansiera alla investeringar med egna medel har inte 
kunnat uppnås utan kommunen har varit tvungen att 
låna externt.

Investeringar 2012 2013 2014

Årets resultat, avskriv-
ningar och rea.vinst vid 
försäljning av anläggn.tillg. 
mnkr

19,6 31,5 44,2

Investeringar, mnkr* 34 36 53

Självfinansieringsgrad %, 
inkl reavinster

58 88 83

*Inkl investeringar i exploateringsområden

Perspektiv 2. Kapacitet

Soliditet
Kommunkoncernen
Koncernens långsiktiga betalningsförmåga kan följas 
genom soliditetsutvecklingen. Soliditeten visar hur stor 
andel av de totala tillgångarna som är finansierade med 
egna medel, det vill säga genom ackumulerade över-
skott.
Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det 
årliga resultatet eller förändringen av det egna kapitalet, 
dels tillgångsförändringen. Soliditeten ökar om det egna 
kapitalet ökar i snabbare takt än tillgångarna. En ökad 
soliditet jämfört med utgångsläget innebär en minskad 
lånefinansiering och på sikt lägre finansiella kostnader.

År 2014 uppgick soliditeten till 53 %, vilket var ungefär 
samma nivå som de senaste åren. Under större delen av 
2000-talet hade Hjo kommunkoncernen en sjunkande 
soliditet på grund av den höga investeringsnivån, som till 
stor del finansierades med externa medel. Under åren 
2009-2011 hade koncernen starka resultat samtidigt som 
investeringsnivån var lägre vilket medförde att solidite-
ten ökade. Under åren 2012-2014 har investeringsnivån 
ökat igen och soliditeten stagnerat.

Projekt, mnkr Redovisning 
2014

Ack. redo-
visning tom 
2014

Projektbud-
get

Utbyggnad el- och fjärr-
värmenät

7,3 7,3 7,2

Ombyggnad kulturfastighe-
ten Pedagogien

10,8 15,3 44,5

Nya vägar exploaterings-
området Knäpplan

8,6 9,2 2,5

Ombyggnad reningsverk 7,6 9,0 12,2

Rondell Handelområde 
Åsen

5,3 7,7 7,0

Nybyggnation förskola 3,8 3,8 5,0
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Det finns ingen generell nivå för hur hög soliditeten bör 
vara för en kommunkoncern. Men en hög soliditet innebär 
att handlingsfriheten ökar, likaså förmågan att hantera 
svängningar i resultatutvecklingen. Det är viktigt att de 
olika bolagen i koncernen har en god soliditet, annars ris-
kerar kommunen såsom borgensman att få lösa in skulder 
från bolagen vid eventuella finansiella svårigheter. För 2013 
låg riksgenomsnittet för alla kommunkoncerner på ca 36 
% vilket innebär att koncernen Hjo kommun låg över ett 
riksgenomsnitt med sina 53 %.

Tabellen nedan visar koncernens soliditet efter elimine-
ringar, medan kommunens och bolagens soliditet visas 
före elimineringar.
 

% 2012 2013 2014

Soliditet totalt i  
koncernen

52 53 53

Hjo kommun 61 67 64

Hjo Stadshus AB  
-koncern

21 19 22

Kommunen
Kommunens värde på tillgångarna ökade med drygt 36 
mnkr medan det egna kapitalet ökade med knappt 15 
mnkr. Det är framför allt de likvida medlen som ökat mel-
lan åren (+34 mnkr) som en följd av fastighetsförsäljningar-
na äldreboendet Sigghusberg samt LSS-boendet Gjutaren.
Soliditeten minskade därmed från förgående år och upp-
gick 2014 till 64 %.  

När hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som 
ansvarsförbindelse (182 mnkr) uppgick soliditeten till 14 %.
Att detta mått ökat beror på att pensionskulden minskat 
med ca 17 mnkr sedan 2013, se vidare sid 42.

% 2012 2013 2014

Soliditet        61    67    64

Soliditet inkl totala pen-
sionsskulden

   9    12    14

 

Genomsnittet för landets kommuner är preliminärt för 
2014 49 % och för 2013 uppgick den till 50 %.
Inklusive pensionsskulden uppgick soliditeten till 20 % år 
2013. 

Jämfört med genomsnittskommunen har Hjo kommun en 
något högre långsiktig betalningsförmåga om man inte tar 
hänsyn till pensionsskulden. Inräknas även denna skuld har 
Hjo en lägre soliditet, d.v.s. en svagare långsiktig finansiell 
handlingsberedskap. Hjo kommuns pensionsskuld är alltså 
högre i relation till kommunens egna kapital än den är för 
genomsnittkommunen. 

Skuldsättning
Kommunkoncernen

Skulder, mnkr 2012 2013  2014

Koncernen, långa skulder    90  108     95

Koncernen, korta skulder   100    91   110

Koncernens totala 
skulder 

  190  199   205

Hjo kommun, långa 
skulder*

   42    30    25

Hjo kommun, korta 
skulder*

   82    76    93

Hjo Stadshus AB, långa 
skulder*

   52    77    70

Hjo stadshus AB, korta 
skulder*

   25    23    22

* Inkl koncerninterna skulder

Under den senaste treårsperioden har den totala skuld-
sättningen inom koncernen legat på en ganska oförändrad 
nivå och uppgick vid årets slut till 205 mnkr. 46 % av skul-
derna är långfristiga och förfaller till betalning inom ett till 
fem år. Av koncernens totala låneskuld återfanns 
53 % i kommunen och 47 % i bolagen.
 
Skuldnivån på 205 mnkr utgjorde ca 41 % av kommunkon-
cernens tillgångar, vilket är en lägre nivå än för genomsnit-
tet i rikets kommunkoncerner som var 53 % år 2013. 

Kommunen

Skulder, mnkr 2012 2013 2014

Anläggningslån    20    20    20

Checkräkningskredit    18     6     0

Leasingskulder     1     1     1

Förutbet. gatukostn. ers.     3     3     4

Summa långa skulder    42   30   25

Korta skulder    82   76   93

Summa totala skulder   124 106  118

Vid utgången av 2014 var 21 % av kommunens skulder 
långfristiga, vilket innebär att de förfaller till betalning 
inom ett år eller mer. Skulden på checkkrediten har de se-
naste åren hänförts till långfristiga skulder på grund av att 
utnyttjandet använts till gjorda långsiktiga investeringar.
Relateras de långa skulderna till antalet kommuninvånare 
så innebar det en skuld på 2 818 kr per invånare, en sänk-
ning med 575 kr jämfört med 2013. Den genomsnittliga 
preliminära siffran 2014 för landets kommuner är 16 888 
kr per invånare och för 2013 uppgick den till 15 809 kr.
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% 2012 2013 2014

Långa lån med: 

- rörlig ränta    52    23    20

- bindningstid på 1-5 år    48    67    80

- bindningstid på 5 år >     0    10     0

Lånen förfaller till betalning:

- Andel som förfaller inom 
2 år

   43    20    80

- Andel som förfaller inom 
5 år

   50    70     0

- Andel som förfaller om 
6 år >

   7    10    20

Av kommunens långa skulder på 25 mnkr var 80 % av 
lånen bundna med fast ränta. Att den rörliga andelen 
minskat är en följd av att utnyttjandet på checkkrediten 
minskat för varje år och låg på 0 kr per sista december 
2014. 

Den genomsnittliga räntesatsen för kommunens långfris-
tiga skulder uppgick till 2,4 %.

I kommunens långfristiga skulder ligger även förpliktelser i 
form av framtida betalningar av leasingavgifter för finan-
siell leasing på knappt 1 mnkr samt förutbetalda intäkter 
avseende VA-anslutningsavgifter samt gatukostnadsersätt-
ningar på 4,4 mnkr. Den sistnämnda skulden kommer suc-
cessivt att intäktsföras i takt med investeringsobjektens 
avskrivningstider.

Nettotillgången (efter årets avskrivningar) för leasingåta-
ganden uppgick vid årets slut till 0,6 mnkr och redovisas 
i balansräkningen som en anläggningstillgång. I nedanstå-
ende tabell redovisas hur mycket som förfaller till betal-
ning (leasingavgifter enligt avtal, d.v.s. beloppen är inte 
justerade för indexuppräkningar) inom ett, fem respektive 
mer än fem år.

Finansiell leasning, mnkr Bilar & inventarier

Inom ett år 0,0

Två till fem år 1,2

Senare än fem år 0,0

Totalt 1,2

För att få en rättvisande bild av kommunens skuldsättning 
bör även de korta skulderna studeras. De korta skulderna 
som uppgick till 93 mnkr utgjorde vid årets utgång 79 % av 
skulderna. De korta skulderna ökade med 17 mnkr 2014 
jämfört med 2013. Det är främst leverantörsskulderna 
som ökat (+13 mnkr) samt förutbetalda skatteintäkter (+3 
mnkr). 

Totalt uppgick skulderna till 118 mnkr och utgjorde ca 
32 % av kommunens tillgångar, vilket är samma nivå som 
för 2013. Nivån för riksgenomsnittet låg preliminärt för 
2014 på 46 % och för 2013 uppgick den till 44 %. 

Balanskravsutredning
För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäk-
terna överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommu-
nallagen i form av det s.k. balanskravet. Balanskravet inne-
bär att kommunens resultat måste överstiga noll vilket är 
den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på 
kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att 
bevara den långsiktiga kapaciteten. Bland annat måste det 
finnas ett resultat för att kunna finansiera investeringar 
och värdesäkra anläggningstillgångar. Hjo kommun har 
därför beslutat, genom de finansiella målen, att för 2014 
ska resultatnivån ligga på 8 mnkr. 

Vid beräkning av balanskravet ska bland annat realisa-
tionsvinster avräknas från årets resultat. För 2014 hade 
Hjo kommun realisationsvinster på totalt 14,1 mnkr att 
avräkna och årets resultat efter balanskravsutredning blir 
därför 0,3 mnkr.

Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger 
intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det 
redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återstäl-
las under de närmast följande åren. Beslut om en sådan 
reglering ska fattas i budgeten senast tredje året efter det 
år då det negativa resultatet uppkom.

De underskott som kommunen hade under åren 2002-
2003 återställdes genom överskottet från 2004-2005. Un-
der åren 2006-2007 visade kommunen positiva resultat. 
Det negativa resultatet 2008 återställs i sin helhet genom 
det positiva resultatet 2009. Åren 2010-2014 har visat på 
positiva resultat så inga ackumulerade underskott finns att 
återställa.

Balanskravsutredning mnkr

Årets resultat 14,4

Samtliga realisationsvinster -14,1

Realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0,0

Realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0,0

Orealiserade förluster i värdepapper 0,0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0,0

Årets resultat efter balanskravsjustering 0,3

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0

Medel från resultatutjämningsreserv 0,0

Årets balanskravsresultat 0,3
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Perspektiv 3. Riskförhållanden

Likviditet
Kommunkoncernen 
En god ekonomisk hushållning innebär att koncernen på 
kort- och medellångt perspektiv inte behöver vidta dras-
tiska åtgärder för att möta finansiella problem. Koncernen 
bör upprätthålla en sådan betalningsförmåga att man kan 
betala sina löpande utgifter utan att behöva låna kortsik-
tigt.
Ett mått som visar den kortsiktiga betalningsförmågan är 
kassalikviditeten. Detta mått visar omsättningstillgångar-
nas storlek i förhållande till de kortfristiga skulderna.

Koncernen redovisade 2014 en likviditet på 88 %, vilket 
var en högre nivå än för 2013. Ökningen beror på att 
omsättningstillgångarna ökat mer (+34 mnkr) än vad de 
korta skulderna ökat (+19 mnkr).  Att omsättningstillgång-
arna ökat beror främst på att de likvida medlen ökat inom 
kommunen. Ökningen bland de korta skulderna beror 
främst på att leverantörsskulderna ökat inom kommunen 
som en följd av de stora pågående investeringsprojekten.

Jämfört med genomsnittet för landets alla kommunkon-
cerner var motsvarande siffra 106 % för 2013. Det vill säga 
att på kortsikt, upp till 10 år, har Hjo kommunkoncernen, 
en likviditet i paritet med genomsnittet för landets kom-
munkoncerner.

Räknas även de finansiella tillgångarna (bl.a. värdepapper) 
och de långa skulderna med får man ett mått som ligger 
mittemellan den kortsiktiga kassalikviditeten och den 
långsiktiga soliditeten. Måttet visar betalningsförmågan 
10-20 år framåt i tiden. För 2014 ökade detta mått till 50 
% från 2013 års siffra på 34 % och är därmed tillbaka på ni-
vån mellan 45-50% där den tidigare legat i flera år.  För år 
2013 låg riksgenomsnittet på 32 %. Detta innebär att Hjo 
kommunkoncernen har en starkare betalningsförmåga på 
mellanlång sikt (10-20 år) än vad genomsnittskommunen i 
riket har.

Utöver de bokförda likvida medlen fanns vid årets utgång 
outnyttjade checkkrediter på 90 mnkr i koncernen.

Utöver de bokförda likvida medlen fanns vid årets utgång 
outnyttjade checkkrediter på 92 mkr i koncernen.

% 2012 2013 2014

Kassalikviditet    74    69    88

Finansiella nettotillgångar    46    34    50

Kommunen
I kommunen ökade kassalikviditeten under 2014 och upp-
gick till 80 % vid årets utgång. Ökningen berodde främst 
på att de likvida medlen ökade med 32 mnkr som en följd 
av de gjorda fastighetsförsäljningarna. Riksgenomsnittet 
för kassalikviditet 2013 uppgick till 115 %. 

Även måttet finansiella tillgångar har ökat sedan föregå-
ende år om hamnade på 66 %. Förklaringen här är den-
samma som för kassalikviditeten. Totalt sett har skulderna 
ökat med 12 mnkr medan finansiella och omsättningstill-
gångar har ökat med 34 mnkr. Riksgenomsnittet för detta 
mått låg 2013 på 94 %.

% 2012 2013 2014

Kassalikviditet 58 54 80

Finansiella nettotillgångar 51 42 66

Borgensåtagande
Kommunen

Borgenförbindelser, mnkr    2012 2013 2014

Kommunägda företag 80,5 90,5 90,5

Riksbyggens kooperativa Hyres-
rättsförening Äldrehem i Hjo, 
ekonomisk förening

0,0 0,0 54,0

Kommuninvest 20,0 20,0 20,0

Förlustansvar egna hem 0,1 0,1 0,1

Total 100,6 110,6 164,6

Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet till 
164,6 mnkr. Borgensåtagandena har ökat med 54 mnkr se-
dan 2013. Ökningen under 2014 berodde på ett borgenså-
tagande mot Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening 
Äldrehem i Hjo, ekonomisk förening i samband med att 
Hjo kommun sålde äldreboendet Sigghusberg och LSS-
boendet Gjutaren till den ekonomiska föreningen.
Ökningen under 2013 på 10 mnkr berodde på ett nyupp-
taget lån i ett av koncernens bolag där kommunen gått i 
borgen.

I kommunens finanspolicy anges att kommunal borgen 
normalt bara lämnas till företag i koncernen. Endast i 
undantagsfall beviljas borgen för andra låntagare. För 2014 
var åtagandet mot SBAB för egna hem på knappt 0,1 mnkr 
det enda åtagandet som låg utanför kommunkoncernen.
Inga förlustrisker ansågs föreligga avseende kommunens 
borgensåtaganden.

Relateras borgensåtagandet till invånarantalet uppgick 
det till knappt 19 tkr, vilket är 6 tkr högre än för 2013. 
Genomsnittet för riket var för 2013 drygt 28 tkr per 
invånare. 
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Pensionsförplikelser
Kommunen
Kommunens totala pensionsskuld vid utgången av 2014 
uppgick till 192 mnkr inkl. löneskatt och återfinns under 
posterna ”avsättning till pensioner”, ”kortfristiga skulder” 
samt ”poster inom linjen” i balansräkningen. 

Pensionerna som är intjänade före 1998, exklusive särskild 
avtals- och visstidspension, redovisades som ansvars-
förbindelse under rubriken ”poster inom linjen”. Under 
rubriken avsättningar återfanns de pensioner som var 
intjänade fr.o.m. 1998 och framåt samt särskild avtals- och 
visstidspensioner. Som kortfristig skuld återfanns den 
avgiftsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL (Kollektiv 
avtal Pension Kommuner och Landsting) inkl. löneskatten.

Total pensionsskuld, mnkr 2012 2013 2014

Kortfristig skuld 12,5 13,1 13,7

- varav löneskatt 2,4 2,6 2,7

Avsättning 3,7 3,8 3,7

- varav löneskatt 0,7 0,7 0,7

Ansvarsförbindelse    173,0    191,7    174,6

- varav löneskatt 32,6 37,4 34,1

S:a pensionsskuld    189,2    208,6    192,0

Finansiella placeringar          0           0          0

Totala förpliktelser minus placeringar   189,2    208,6    192,0

I ansvarsförbindelsen om 192 mnkr återfinns åtagan-
den om visstidspensioner till ett värde om 7,9 mnkr. 
Pensionsbestämmelser för förtroendevalda ger rätt till 
visstidspension om tjänstgöringsgraden överstiger 30 % 
och personen är fyllda 50 år vid avgång samt tillträtt före 
65 års ålder. Avsättningen omfattar fem förtroendevalda 
och avser intjänandet vid utgången av nuvarande man-
datperiod. Ingen uppfyller villkoren för avgångsersätt-
ning. Beräkningen är gjord av KPA per 2014-12-31. Hjo 
kommun gjorde under åren 2001, 2005, 2010 samt 2012 
partiella inlösen avseende intjänad pensionsrätt för arbets-
tagare födda under åren 1938 till och med 1945-03, vilket 
innebär att nuvarande pensionsskuld avser personer födda 
1945-04 eller senare. Totalt har kommunen löst in 28,2 
mnkr (exkl. särskild löneskatt). För lönedelar över 7,5 
prisbasbelopp (=333 000 kr år 2014) och för efterlevan-
depension fanns särskilt tecknade försäkringar. Årskost-
naden för dessa försäkringar 2014 uppgick till ca 1,7 mnkr 
och redovisades under verksamhetens kostnader.

Totala pensionskostnader inkl. särskild löneskatt uppgick 
till knappt 22 mnkr 2014.  I beloppet för 2012 ingår även 
en partiell inlösen på 9,0 mnkr.

mnkr      2012      2013      2014

Pensionskostnader 
(inkl. löneskatt)

29,3 21,2 21,9

Under de närmaste åren kommer kommunens pensions-
kostnader att öka. Utbetalningarna kommer att vara 
både likviditets- och resultatpåverkande med en högsta 
nivå omkring år 2034. Bara de årliga utbetalningarna från 
ansvarsförbindelsen kommer att öka från nuvarande 5 
mnkr till ca 10 mnkr, därtill kommer övriga pensionsutbe-
talningar.

Uppgifterna om pensionsåtaganden baseras på beräk-
ningar gjorda av Kommunsektorns Pension AB, KPA per 
2014-12-31. Aktualiseringsgraden för beräkningen upp-
går till 96 %. Detta innebär att för de personer där alla 
pensionsgrundande tider ej är färdigutredda (4 %) är den 
pensionsgrundande tiden uppskattad. Överskottsfonden 
hos KPA uppgick vid årets slut till 0 kr.
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Perspektiv 4. Kontroll  

Budgetföljsamhet
Kommunen
Budgetföljsamheten är ett mått på kommunens finansiella 
kontroll. En god budgetföljsamhet är avgörande för en 
god ekonomisk utveckling. Ju närmare noll avvikelsen lig-
ger desto bättre kontroll finns och desto lättare är det att 
korrigera eventuella svackor i ekonomin både på lång och 
kort sikt.

För 2014 redovisade den löpande verksamheten en 
budgetavvikelse på plus 1,8 mnkr. De största avvikelserna 
återfinns inom Finansförvaltningen med plus 4 mnkr, inom 
vård och omsorg med plus 1,1 mnkr samt inom barn- och 
utbildning med minus 3,5 mnkr. Ställs budgetavvikelse på 
plus 1,8 mnkr i relation till verksamhetens nettokostnader 
på 425 mnkr så uppvisar Hjo kommun en avvikelse på plus 
0,4 %.  Även om budgetföljsamheten totalt för kommunen 
har varit mycket god under året så är avvikelse inom vissa 
områden är höga. Avvikelserna har under de senaste fem 
åren legat mellan -1 % till + 2 %. Svängningarna har till viss 
del berott på olika strategiska beslut som tagits vid slutet 
av respektive år. Förklaringen till den negativa budgetavvi-
kelsen år 2012 berodde på en partiell inlösen av pensions-
skulden på 9 mnkr. Detta beslut var inte budgeterat.

Avvikelse totalt  2011 2012 2013 2014

Löpande  
verksamhet, mkr

+ 7,2 - 4,2 +1,3 +1,8

Avvikelse/netto- 
kostnad, %

+ 1,9 - 1,0  +0,3 +0,4

Prognossäkerhet
Kommunen
En god prognossäkerhet innebär att kommunen skapar 
bra möjligheter för att kunna korrigera för eventuella 
ekonomiska förändringar under året. Normalt brukar en 
avvikelse på under 1 % av nettokostnaden anses vara en 
god prognossäkerhet. 

Avvikelsen på den löpande verksamheten per 2014-12-31 
jämförs med den helårsprognos som framräknades vid 
delårsbokslutet 2014-08-31. Vid delårsbokslutet var prog-
nosen att den löpande verksamheten skulle ge ett över-
skott på 7,5 mnkr. Detta värde jämförs med avvikelsen 
per 2014-12-31 på plus 1,8 mnkr. Prognosavvikelsen blir 
då ett underskott med 5,7 mnkr. I relation till verksamhe-
ternas nettokostnader blir avvikelsen minus 1,3 % vilket 
är något över riktlinjen på 1 %. Verksamheternas avvikelse 
på 5,7 mnkr beror på ett KF-beslut i november 2014 att 
bidra med 5,6 mnkr till ett statligt infrastruktur projekt, 
en gång- och cykelbana till mellan Hjo och Mullsjön.

Prognos- 
avvikelse

2011 2012 2013 2014

Löpande  
verksamhet, mkr

+3,7 -2,4 -2,5 -5,7

Avvikelse/netto- 
kostnad, %

+1,0 -0,6 -0,6 -1,3

*) jämfört med helårsprognosen som redovisas i respektive års delårsbokslut

Avvikelsen mellan delårsbokslutets prognos för hela årets 
resultat och det verkliga utfallet blev minus 7,1 mnkr. Utö-
ver verksamheternas avvikelse på minus 5,7 mnkr fanns 
det en negativ avvikelse på skatteintäkterna om 1,8 mnkr 
samt positiv avvikelse på finansnettot om 0,4 mnkr. Verk-
samheternas avvikelse på 5,7 mnkr beror på ett KF-beslut 
i november 2014 att bidra med 5,6 mnkr till ett statligt 
infrastruktur projekt, en gång- och cykelbana till mellan 
Hjo och Mullsjön.

Budgetavvikelse  2014 Helårs 
prognos*) 
140831

Budget-
avvikelse
141231

Skillnad 
prognos 
och
avvikelse

Verksamheterna +7,5 +1,8 -5,7

Skatteintäkt o utjämning +3,5 +1,7 -1,8

Finansnetto +2,5 +2,9 +0,4

Summa avvikelse +13,5 +6,4 -7,1

*) Helårsprognosen som framtogs till delårsbokslutet 140831

För en mer detaljerad genomgång av förvaltningarnas 
resultat och orsaker till budget- och prognosavvikelserna, 
hänvisas till driftsredovisningen, sid 90.

Sammanfattning finansiell analys
Den finansiella analysens fyra perspektiven visar på att 
Hjo kommun har en stabil ekonomi.  Årets resultat rensat 
för jämförelsestörande poster innebar att kommunen 
kunde stärka sitt finansiella utgångsläge inför nästkom-
mande år.  

Nettokostnadsandelen ligger något lägre än vad som 
brukar användas som ett bra riktvärde vilket gör att Hjo 
kommun har lite mer medel kvar för att finansiera en 
normal investeringsnivå.

Både den kortsiktiga och långsiktiga betalningsförmågan 
har stärkts under året och ligger på bra nivåer. 
Borgensåtagandena och de långfristiga skulderna ligger 
under ett riksgenomsnitt. Vilket är bra med tanke på de 
utmaningar kommunen har framöver med att finansiera de 
kommande investeringarna.

Inte minst viktigt är också att en kommun har en god 
budgetföljsamhet och prognossäkerhet. Här har Hjo 
kommun under de senaste åren hittat en bra form att 
arbeta utifrån och det har visat sig i både en bra budget-
följsamhet för kommunen som helhet och en mycket god 
prognossäkerhet.
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Folkhälsa - välfärdsnyckeltal

Målområde 2:  Ekonomiska och sociala förutsätt-
ningar
Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläg-
gande samhälleliga förutsättningar för folkhälsan. Det finns 
samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat 
av ekonomisk och social trygghet, jämlikhet, jämställdhet 
och rättvisa.

Utbildningsnivå
Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och 
hälsa. Siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att 
ohälsa i form av t.e.x. värk från rygg, nacke och leder eller 
besvär av ängslan, oro och ångest är betydligt vanligare 
bland låg- än bland högutbildade. De största skillnaderna 
finns mellan dem som enbart har förgymnasial och dem 
som har eftergymnasial utbildning.

Utbildningsnivå 25-64 år

Utbildnings-
nivå 2013

Procentuell fördel-
ning Hjo

Procentuell fördelning 
VG-region

M Kv Totalt M Kv Totalt

Förgymnasial 17 11 14 16 12 14

Gymnasial 60 50 56 47 42 45

Eftergymnasial 22 38 30 34 45 38

Källa: SCB

Utbildningsnivån i Hjo höjs gradvis men ligger fortfarande 
undet Västra Götalandsnivån. Fler kvinnor än män har en 
eftergymnasial utbildning. Andelen, både män och kvinnor, 
med gymnasial utbildning är högre i Hjo än jämfört med 
Västra Götalandsregionen.

Att fundera över:
Personer med eftergymnasial utbildning har drygt fem år 

längre medellivslängd än personer med enbart 
förgymnasial utbildning!!!

Arbetslöshet
Individer med svag anknytning till arbetslivet har oftare 
livsvillkor och levnadsvanor som påverkar hälsan negativt. 
Arbetslösa skattar sin hälsa som sämre och har en ökad 
psykisk ohälsa i jämförelse med personer som har ett ar-
bete. Unga vuxna med enbart förgymnasial utbildning får 
allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetslöshet, inkl. program, i % av befolkningen 16-64 år

Dec 2012 Dec 2013 Dec 2014

Hjo 6,5 6,0 4,9

VG Region 6,6 6,5 6,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet, inkl. program, i % av befolkningen 18-24 år

Dec 2012 Dec 2013 Dec 2014

Hjo 11,7 10,4 8,0

VG Region 10,6 9,5 8,0

Källa: Arbetsförmedlingen

I december 2014 hade Hjo 252 arbetslösa inkl. sökande 
i program med aktivitetsstöd i åldersgruppen 16-64 år. 
Motsvarande siffra i ådersgruppen 18-24 år var 59 perso-
ner. Detta är en minskning med 63 personer i jämförelse 
med året innan i åldersgruppen 16-64 år och en minskning 
med 21 personer i åldersgruppen 18-24 år. 

Att fundera över:
Det finns en överrisk för både hjärt-kärlsjukdom och psy-

kisk ohälsa bland arbetslösa. Arbetslöshet och utanförskap i 
unga år riskerar att få långvariga konsekvenser för hälsa och 

arbete!!!

Sjukpenningtalet
Sjukpenningtalet fortsätter att gå upp i Sverige. Även om 
nivån fortfarande är låg så har sjukfrånvaron sakta ökat 
i över tre år. Anställda med sjuklön är den grupp som i 
första hand drivit upp antalet även om sjukfrånvaron bland 
arbetslösa och andra också ökar. Ökningen gäller gene-
rellt även om det är psykisk ohälsa som är den största 
diagnosgruppen. Sjukskrivningarna ökar mer bland kvin-
nor än bland män. 

Välfärdsnyckeltalen belyser en rad indikatorer som påverkar folkhälsan. Nyckeltalen tar sin utgångs-
punkt från det nationella folkhälsomålet med sina 11 målområden, här redovisas målområde 2, 3, 5, 9, 10 
och11. Välfärdsnyckeltalen ger en bild av kommuninvånarnas livsvillkor och levnadsvanor, vilket i sin tur 
ger signaler om behovet av hälsofrämjande och förebyggande insatser i kommunen.
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I Hjo steg sjukpenningstalet bland kvinnorna med 1,0 
dagar i förhållande till året innan och bland männen steg 
det med 1,5 dagar. Sjukpenningtalet bland kvinnorna 
i Hjo är betydligt högre än i jämförelse med Västra 
Götalandsregionen(VGR) och Riket. 46 procent av de 
sjukskrivna i Hjo har diagnos psykiska sjukdomar, vilken är 
den högsta diagnosandelen i Skaraborg, följt av diagnosen 
muskel-skelett sjukdomar, 13 procent, som är den lägsta 
diagnosandelen i Skaraborg. 

Sjukpenningtalet*

2013 2014

Hjo VGR Riket Hjo VGR Riket

Kvinnor 14,9 11,9 10,8 15,9 13,6 12,2

Män  6,2 6,6 6,0 7,7 7,5 6,7

Totalt 10,5 9,2 8,4 11,7 10,5 9,4

Källa: Försäkringskassan

*Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad 
försäkrad i åldrarna 16-64 år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller akti-
vitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller helt sjukbidrag). Alla dagar är 
omräknade till nettodagar, t.ex. TVÅ dagar med halv ersättning blir EN dag.

Barn i hushåll med försörjningsstöd
Barn och unga som lever med små socioekonomiska re-
surser har sämre förutsättningar för en gynnsam hälsout-
veckling. I Hjo var det 60 hemmavarande barn, upp till 15 
år, som levde i hushåll som uppbar försörjningsstöd under 
2014. Det innebär fler barn i hushåll med låg ekonomisk 
standard än i jämförelse med 2013.

Barn i hushåll med försörjningsstöd

    Dec 2013       Dec 2014      Dec 2014

              45                 60                 60

Källa: IFO

Att fundera över:
Barn och unga som lever med små socioekonomiska resurser 
löper större risk för att lämna grundskolan utan godkända 
betyg, har sämre förutsättningar för en aktiv fritid, ett rikt 

kulturutbud och för goda levnadsvanor!!!

Trygghet
Att känna sig trygg och säker hör till de mest centrala 
mänskliga behoven och är avgörande för vår upplevda 
hälsa. Känsla av trygghet i sin närmiljö ger förutsättningar 
att själv kunna välja var man vistas och vad man vill göra. 
Under mätperioden 2011–2014 uppger något fler invånare 
i Hjo att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensamma 
av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt 
ofredad, i jämförelse med mätperioden 2007–2011. Kvin-
nor undviker i betydligt högre grad att gå ut ensamma 
än vad män gör. Dock upplever invånarna i Hjo sig mer 
trygga i jämförelse med VGR och Riket.

Trygghet* 2007-2010 2011-2014

Hjo VGR Riket Hjo VGR Riket

Kvinnor 29 36 39,1 29 34 33

Män  5 9,3 9,5 6 9,4 9

Totalt 17 23 25,5 18 21 21

Källa: Försäkringskassan

*Andel (%) som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla 
för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, 16-18 år

Målområde 3:  Barn och ungas uppväxtvillkor
Förhållanden under barn och uppväxttiden har stor 
betydelse för den psykiska och fysiska hälsan under hela 
livet. De viktigaste faktorerna för barns och ungas hälsa är 
familjeförhållanden, skola och fritid.

Trivsel och trygghet i skolan
Skolan skall erbjuda eleverna en miljö präglad av stabilitet, 
trygghet och studiero. Den som känner trygghet kan lätt-
are tillgodogöra sig kunskap och utvecklas som människa. 
Barn som känner sig trygga når bättre skolresultat, lär sig 
ta eget ansvar och framföra sina åsikter. Hjo har en högre 
andel elever, både i årskurs 5 och 8, som känner sig trygga 
i skolan i jämförelse med riket.

Läsåret 2013/2014

Årskurs 5 Årskurs 6

Hjo 96 98

Riket 92 92

Källa: Öppna jämförelser, Grundskoleenkät 2014

Behörighet till gymnasieskolan
Personer utan gymnasiebehörighet har allt svårare att få 
arbete på en arbetsmarknad med stigande krav på formell 
kompetens. Både 2013 och 2014 hade Hjo en högre andel 
elever som var behöriga till gymnasieskolan än i jämförelse 
med riket, detta gäller inom samtliga program.
 

Andel elever (%) som är behöriga till gymnasieskolan. 

läsåret 2014 Hjo Riket

Betyg årskurs 9 (%) andel behöriga till yrkes-
programmen

90,8 86,9

Betyg årskurs 9, andel (%) behöriga till este-
tiska programmen

90,8 85,9

Betyg årskurs 9, andel (%) behöriga till 
ekonomi-, humanistiska- och samhällsveten-
skapsprogrammen

90,8 84,2

Betyg årskurs 9, andel (%) behöriga till natur-
vetenskapliga och tekniska programmen

90,8 92,9

Källa: Skolverket

Fullföljda studier
En fullföljd gymnasieutbildning är idag inte enbart en 
förutsättning för fortsatta studier utan i de flesta fall även 
ett minimikrav för en anställning på den öppna arbets-
marknaden. För att gymnasieskolan ska kunna uppfylla sitt 
uppdrag på bästa sätt krävs ett välfungerande samarbete 
med socialtjänst och hälso- och sjukvård. Detta är en för-
utsättning för att kunna ge ungdomar, som behöver det, 
rätt stöd i tidigt skede och därmed ha större möjlighet att 
fullfölja gymnasieutbildningen. Hjo har en högre andel som 
fullföljt sina gymnasiestudier i förhållande till riket, vilket 
skapar bra förutsättningar till att ungdomarna kan ta sig in 
på arbetsmarknaden.

Fullföljd gymnasieutbildning andel (%) av invånare 20 år

2012 2013

Hjo 96 98

Riket 92 92

Källa: Skolverket
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Att fundera över:
Sambandet mellan utbildning och hälsa är särskilt tydlig på 

gymnasienivå. Att ha gymnasieutbildning är viktigt för ungdo-
mar för att ta sig in på arbetsmarknaden och in i vuxenlivet 
samt en av de viktigaste förutsättningarna för att motverka 

utanförskap!!!

Tandhälsa
Tandhälsa bland barn och ungdomar kan användas som ett 
mått för att undersöka resultatet av hälsofrämjande och 
förebyggande insatser som gjorts under uppväxtåren och 
då är i synnerhet tandhälsa bland 19-åringar intressant.

Under 2014 har Folktandvården, som ett led i förebyg-
gande tandvård, erbjudit kommunens samtliga 12-åringar 
ett besök hos tandsköterska. Samtliga 12-åringar ska ges 
kunskap och träning i att borsta tänderna och använda 
fluortandkräm på ett optimalt sätt. Syftet är att öva upp 
känslan av att vara ren i munnen.

Inom samtliga förskolor borstas tänderna en gång per dag. 
Folktandvården erbjuder utbildning till personal på försko-
lorna och tillhandahåller tandborstar och tandkräm för att 
barnen ska borsta tänderna efter måltid. Att få ett extra 
fluortillskott under dagen är av stort värde.
I grundskolan får eleverna tandhälsolektioner om munhäl-
sa och tobak vid ett tillfälle i mellanstadiet och ett tillfälle 
på högstadiet samt fluorlack en gång per termin i årskurs 
6 – 9.

Andel kariesfria i de permanenta tändernas kontaktytor, 19-åringar

2013 2014

Hjo 74,1 70,9

VGR 66,9 68,4

Källa: Folktandvården Hjo

Hjo har en högre andel kariesfria 19-åringar i jämförelse 
med VGR. Tyvärr redovisar Hjo en försämring medan 
VGR visar en förbättring vid jämförelse med föregående 
år. Bland de patienter, 18–24 år, som kliniken erbjuder 
kostnadsfri tandvård är det ca 6 % som av olika anledning-
ar tackar nej. I gruppen barn och ungdomar under 
18 år når kliniken så gott som samtliga.

Målområde 5:  Miljöer och produkter
Sunda och säkra inom- och utomhusmiljöer är av stor 
betydelse. Att systematiskt och långsiktigt arbeta för att 
minska antalet skador bland alla åldrar, i alla miljöer och 
situationer är av grundläggande betydelse för folkhälsan. 

Fallskador bland äldre
Fallolyckor är idag den vanligaste skadeorsaken i Sverige 
och utgör i synnerhet bland äldre ett omfattande folkhäl-
soproblem. Två tredjedelar av de som avlider till följd av 
fall är 65 år eller äldre, liksom hälften av alla som vårdas 
på sjukhus till följd av skada.

Antal personer, 65 år och äldre, med höftledsfraktur

  2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014

18 18 18 16 18 22 20

Källa: VGR’s vårddatabas Vega och SCB

2014 sökte 20 hjobor 65 år och äldre, 16 kvinnor och 4 
män, sjukhusvård till följd av höftfraktur.  

Fixar-Malte
Fixar-Malte är en service som riktas till alla hjobor över 
67 år. Syftet är att undanröja risker och förebygga olyckor 
i det egna hemmet. Under 2014 hade Fixar-Malte 149 
uppdrag hos 87 personer.

Antal uppdrag

         2010           2011           2012          2013         2014

146    161 178 112 112

Källa: Arbetsmarknadsenheten

Målområde 9:  Fysisk aktivitet
Regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa och välbefin-
nande samt har en sjukdomsförebyggande effekt.
Kommunerna har en nyckelroll i att skapa stödjande mil-
jöer för fysisk aktivitet och ett aktivt liv för sina invånare.

Gång- och cykelvägar i Hjo
Det är viktigt att det finns bra förutsättningar för att 
promenera och cykla om vi ska lyckas uppmuntra befolk-
ningen till ökad fysisk aktivitet. Vägen till och från skola, 
arbete och fritidssysselsättningar är enkla och viktiga 
tillfällen till utevistelse och fysisk aktivitet för barn och 
vuxna. I Hjo finns 18 870 m gång- och cykelvägar, vilket 
är en ökning med 500 m i jämförelse med föregående år. I 
kommunens långisktiga planering ingår att utveckla gång- 
och cykelvägnätet och bygga bort befintliga brister.

Föreningslivet
Kommunens föreningsliv bidrar till att skapa en menings-
full fritid för barn och ungdomar men också för vuxna 
som ofta är engagerade som ledare, funktionärer, sty-
relseledamöter etc. I kommunen finns 63 föreningar, 19 
idrottsföreningar och 44 övriga föreningar.

Barn och unga som är fysiskt aktiva bygger upp sitt skelett 
och muskler samtidigt som de utvecklar rörelseförmågan. 
Organiserade fritidsaktiviteter för barn och ungdomar är 
också en skyddsfaktor för användning av alkohol, narko-
tika, doping och tobak.

Enligt Öppna Jämförelser folkhälsa 2014, är antalet 
deltagartillfällen i idrottsföreningar, LOK-berättigade 
(Statligt lokalt aktivitetsstöd kan sökas av varje idrottsförening, 
ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF 
och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. 
LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ung-
domsidrott), i Hjo 15, pojkar har fler deltagartillfällen (18) 
jämfört med flickor (12). Hjo har sämre resultat än Riket 
och VGR som båda har 30 deltagartillfällen.
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Målområde 10:  Matvaror och livsmedel
Goda matvanor och säkra livsmedel är av stor betydelse 
för folkhälsans utveckling. Övervikt och fetma håller på 
att utvecklas till det dominerande hälsoproblemet och 
följs av betydande överrisk för hjärt-kärlsjukdomar, diabe-
tes, ledsjukdomar och en del cancerformer.

Övervikt och fetma bland barn och unga
Fetma ökar bland barn och ungdomar i Sverige. Cirka 
20 – 25 % av svenska barn i 10-års ålder är överviktiga 
och cirka 3 % lider av sjukdomen fetma. Risken att fetma 
hos barn kvarstår i vuxen ålder är hög. Det är därför 
angeläget att förebygga barnfetma och sätt in behandling 
tidigt. Av 104 stycken 4-åringar (födda 2010) som var 
inskrivna på Barnavårdscentralerna (BVC) i Hjo 2014, var 
10,6 % överviktiga. 
Elevhälsovården i Hjo mäter från och med 2013 Body 
Mass Index (BMI) bland 11- och 14-åringar. 

Övervikt och fetma 2013 2014

11-åringar med övervikt och fetma 27 % 27 %

14-åringar med övervikt och fetma 29 % 35 %

Källa: Skolhälsovården, Hjo 

Av 92 stycken 11-åringar var 24 % överviktiga och 3 % 
hade fetma. Andelen 14-åringar med övervikt och fetma 
har årligen ökat och ligger nu på den högsta nivån sedan 
2008. Av 86 stycken 14-åringar var 23 % överviktiga och 
12 % hade fetma år 2014.

Att fundera över:
Då vanor och beteenden grundläggs i tidig ålder är skolans 

arbete för att främja goda/sunda matvanor särskilt viktigt då 
skolan når alla barn och ungdomar!!!

Fetma bland vuxna
Personer med fetma har betydligt oftare symtom som 
trötthet, värk och nedsatt rörelseförmåga än normalvik-
tiga. Om övervikten är koncentrerad som bukfetma ökar 
risken för högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, stroke och 
diabetes typ II.

Andelen (%) invånare (16-84 år) med fetema (BMI 30)

Procentuell fördelning Hjo

M Kv Totalt

Hjo 17 21 19

VGR 13 14 13

Riket 14 14 14

Källa: Öppna jämförelser folkhälsa 2014

19 % av Hjos vuxna befolkning (16-84 år) uppger sitt BMI 
till över 30 (fetma). Denna andel har ökat sedan föregå-
ende mätning då andelen var 15 %. Hjo har sämre resultat 
än både Riket och VGR.

Målområde 11: Tobak, alkohol, narkotika, doping 
och spel.

Att begränsa alkoholens negativa effekter, minska tobaks-
bruket och arbeta för ett narkotika- och dopningsfritt 
samhälle har länge varit viktiga folkhälsofrågor.

Antirök- & snuskort
Att förebygga och skjuta upp ungdomars tobaksdebut 
är ett prioriterat område inom folkhälsoarbetet i Hjo. 
Antirök- och snuskort erbjuds alla elever i årskurs 6-9. 

Genom att ta emot kortet förbinder sig eleven att vara 
tobaksfri och kan i gengäld vara med i utlottningar samt 
får billigare inträde till drogfria arrangemang.

97 % av eleverna i årskurs 6-9 hade ett antirök- & snus-
kort höstterminen 2014.

Antirök & snuskort höstterminen 2014

Antal elever Har tecknat 
antirök- & snus-
kort

Ej tecknat/åter-
lämnat antirök- 
& snuskort

År 6            93 (91) 93 (91) 0 (0)

År 7         93 (87) 90 (84) 2 (3)

År 8         86 (101) 89 (94) 5 (7)

År 9            92 (88) 82 (79) 10 (9)

Tot.          364 (367) 354 (348) 17 (19)

Källa: Guldkroksskolan

Förra läsårets siffror inom parentes

CAN-undersökning
Under 2013 genomförde Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning (CAN) en enkät till elever i 
årskurs 9 och år 2 på gymnasiet, om drogvanor i Västra 
Götalandsregionen (VGR). 

Tobak
I undersökningen uppgav 5 % av hjoeleverna i åk 9 att de 
var dagligrökare, motsvarande siffra bland gymnasieele-
verna, med hemadress Hjo, var 12 %. 

19 % av gymnasieeleverna uppgav att de snusade, vilket är 
en högre andel än i jämförelse med VGR.

Alkohol
Bland eleverna i årskurs 9 uppgav 42 % att de druckit 
alkohol någon gång de senaste tolv månaderna. Motsva-
rande siffra bland gymnasieeleverna var 88 %, vilket är 
högre än i jämförelse med VGR, 78 %. 

Bland Hjos 15-åringar var andelen som svarade att de 
intensivkonsumerar alkohol (dricker stor mängd alkohol 
vid ett tillfälle) något högre än i jämförelse med VGR. Hjos 
17-åringar låg på samma nivå som VGR. Bland årskurs 
9-eleverna uppgav 9 % att de varit berusade vid 13-års 
ålder eller tidigare. Bland gymnasieeleverna var motsva-
rande siffra 16 % (CAN 2013).

Riskabla alkoholvanor
Riskkonsumtion av alkohol kan bidra till att öka risken 
för fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Alkohol-
konsumtion återfinns bland de vanligaste riskfaktorerna 
för förlorade friska levnadsår och är störst för individer 
mellan 15–49 år i Europa.

Inom hälso- och sjukvården används måttet, fler standard-
glas än 14 per vecka för män respektive fler än 9 glas per 
vecka för kvinnor. Öppna jämförelser, folkhälsa från 2014 
visar att 16 % av hjoborna (16–84 år) uppger riskabla alko-
holvanor, 11 % bland kvinnorna och 20 % bland männen. 
Rikets och VGRs siffror är 16 %.
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Vision och värdegrund 
Sedan 2012 arbetar Hjo kommun för att bli en värderings-
styrd organisation där tanken är att värdegrunden skall 
vara ett stöd för medarbetarna att arbeta för att uppfylla 
visionen. I arbetet med att formulera värdegrunden, växte 
en gemensam bild fram av vad kommunens medarbetare 
tycker är mest viktigt i sitt arbete; att hjälpa andra att 
växa och utvecklas. Utifrån detta var det lätt att formu-
lera värdegrunden - Det goda mötet. 

För att Hjo kommun ska lyckas förverkliga vision och 
värdegrund måste vi låta arbetet med värderingar och 
arbetsplatskultur ta plats och utgöra en del av vår vardag. 
I våra möten måste tanken om Det goda mötet vara stän-
digt närvarande. De medarbetare som har personalansvar 
har ett extra ansvar för detta. 

Kommunens chefer ska vara förebilder och deras bete-
ende ska tydligt signalera vad de väljer att uppmärksamma 
och fokusera på, hur de kommunicerar och introducerar 
visionen och värdegrunden, hur de ger uppmärksamhet 
och feedback, hur de väljer att reagera i krissituationer 
och hur de påbörjar/avslutar anställningar. 

Under 2014 har stort fokus legat på att förse kommunens 
chefer med lämpliga verktyg för att utöva sitt ledarskap i 
enlighet med vision och värdegrund. Under våren genom-
fördes en utbildning i MI, Motivational Interviewing (moti-
verande samtal) i samarbete med Skövde Högskola. Under 
hösten har chefsgruppen tillsammans tagit fram grunden 
för kommunens ledarmodell. 

I november samlades kommunens chefer för att tillsam-
mans ta fram en ledarmodell som på ett enkelt, men ändå 
tydligt sätt, visar vilka krav som ställs på den som är chef i 
Hjo kommun. Detta är vad vi kommit överens om:

• 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 utveck-

ling.

Varje chef definierar själv, utifrån sina förutsättningar, vad 
ledarmodellen innebär för det egna ledarskapet och till 
vilket beteende den ska omsättas. 

Kompetensförsörjning och -utveckling
I samverkan med Tibro och Karlsborgs kommuner ge-
nomförde kommunen under hösten 2013 och våren 2014 
en introduktionsutbildning i ledarskap för medarbetare 
som idag inte har någon chefstjänst. Tanken med satsning-
en har bland annat varit att väcka intresset för ledarskap 
hos deltagarna. Kommunen hade fem platser och alla 
anställda har haft möjlighet att söka. Av de fem som gått 
utbildningen har en fått en tillsvidaretjänst som förskole-
chef/rektor och en annan har ett vikariat som enhetschef 
inom Vård och omsorg. 

Ett av målen i arbetsgivarpolitiken är att andelen ofrivil-
ligt deltidsanställda skall minska. I augusti 2014 var antalet 
medarbetare som uppgett att de önskar högre syssel-
sättningsgrad 75 st. Under våren påbörjades ett projekt 
som i ett första skede har till syfte att på ett tydligare och 
mer strukturerat sätt hantera intermittenta anställningar 
(timvikarier) inom vården. Syftet är dels kvalitetshöjande, 
men de ekonomiska vinsterna i form av en mer flexibel 
personalstyrka, i kombination med att i högre grad kunna 
tillgodose önskemålet om högre tjänstgöringsgrad, är 
också tungt vägande faktorer. På sikt skall arbetssättet 
omfatta samtliga kommunens verksamheter. 

Våra medarbetare
Hjo kommuns huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster som exempelvis äldreomsorg, barnomsorg och skola, 
men vi verkar även inom andra områden som samhällsplanering på Samhällsbyggnad. Vi samverkar även med andra kommu-
ner med vissa tjänster, till exempel genom att ha kostchef tillsammans med Tibro Kommun. Bredden på den verksamhet vi 
bedriver innebär att våra medarbetare tillsammans representerar över 100 olika yrkeskategorier; allt från de stora grup-
perna av omvårdnadspersonal och lärare, till andra tjänster som innehas av en eller ett fåtal personer, som planarkitekt. 
Trots denna fantastiska mångfald av yrken har vi alla en sak gemensamt, vi skall alla arbeta för att uppfylla visionen för Hjo 
kommun: Tillsammans skapar vi framtidens Hjo.
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Pensionsavgångar fram till och med 2020 uppgår till 118 
personer och det är framför allt lärare och vårdpersonal 
som står för de flesta pensionsavgångarna. Vid årsskiftet 
2014/-15 hade kommunen 9 medarbetare som har pas-
serat 65 år. Under året har 76 tjänster utannonserats på 
Offentliga jobb.

Arbetsmiljö
Den totala sjukfrånvaron för Hjo kommun är förhållande-
vis låg, jämfört med våra grannkommuner och har stadigt 
sjunkit under de senaste åren. Dock har en ökning skett 
under 2014 och ligger på 5,6 % (5,11 % 2013), trots att 
kommunen under några års tid arbetat aktivt med frisk-
vård, bland annat genom de hälsoprofiler som genomförts 
i samarbete med företagshälsovården. Orsaken till den 
nu avbrutna positiva utvecklingen beror bland annat på 
att sjukfrånvaro längre än 60 dagar har ökat, men även 
att några få enheter har haft en väldigt hög sjukfrånvaro 
jämfört med 2013. 

Under 2014 har arbetet med att erbjuda medarbetarna så 
kallade Hälsoprofiler med företagshälsovården fortsatt. 
Hälsoprofiler är en metod att i samtal med medarbetaren 
kartlägga dennes hälsovanor och upplevelser av den egna 
hälsan och komma fram till om en förändring är önskvärd 
och vilka steg som skall tas för att uppnå denna. Arbetet 
kommer att avslutas under 2015.

Kommunen har under året haft avtal med Plaza gym som 
erbjuder flera olika träningsmöjligheter, såväl i grupp som 
enskilt. Drygt 150 av Plazas medlemmar är kommunan-
ställda. 

Friskvårdssatsningen ”Cykla eller gå till jobbet” pågick från 
maj till september. Under perioden deltog 485 personer. 

”Kommunruset” genomfördes den 4 juni, även denna gång 
i stadsparken. Närmare 250 medarbetare, vilket är re-
kord, promenerade eller sprang en slinga genom parken, 
lyssnade på levande musik, såg dansuppvisning och njöt av 
maten som Centralköket gjort. Det var åttonde gången 
som Kommunruset genomfördes.

Under 2014 har kommunen deltagit i det kostnadsfria pro-
jektet Tillgänglighet och jämställdhet, ”TOJ”, som finansie-
ras av Tillväxtverket. Syftet med TOJ är att på projektets 
hemsida låta publicera uppgifter om jämställdheten i kom-
munen på en jämställdhetskarta och på ett lättillgängligt 
sätt redovisa jämställdheten i ett antal kommuner i Västra 
Götaland.

Kommunen i siffror
Antal anställda
Det finns övervägande kvinnodominerade yrken inom 
kommunen och 84 % av de anställda är kvinnor, denna 
siffra är samma som tidigare år. 

Antal tillsvidareanställda samt förändringar i antal

2012 2013 2014 2012-
2014

Barn- och utbildning 232 239 242 10

Vård och omsorg 333 325 327 -6

Kultur, turism o fritid 20 19 19 -1

Samhällsbyggnad 82 79 78 -4

KS - förvaltning 29 28 28 0

Summa 696 690 694 5

Bolagen - 21 22 1

Sysselsättningsgrad
En politisk målsättning är att andelen ofrivilligt deltidsan-
ställda ska minska. Detta mål är ännu inte uppfyllt, men 
under 2014 har 52.89%, heltidsanställning (2013 52,18% ), 
(2012 52.01%).

Sysselsättning 2009-2013

0-74 % 75-99 % 100 %

2010 73 301 323

2011 88 235 363

2012 89 246 361

2013 87 242 361

2014 76 251 367

Åldersstruktur 
Medelåldern var 48 år och för kvinnor 47år (47) och för 
män 49 år (50). Av 694 (690) tillsvidareanställda var: 
(siffror inom parentes avser 2013).

Åldersstruktur 

2013  2014

Personer under 30 år     62      68

Personer mellan 30 -39 år   136    129

Personer mellan 40 -49 år   182    189

Personer mellan 50 - 59 år   194    188

Personer över 60 år   116    120
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Bemanning
Tabellen är ett genomsnitt av personalgruppernas storlek 
delat med antalet arbetsledare. Vi har idag 36 st. arbets-
givarföreträdare, men en har inte personalansvar. En är 
arbetsledare på Samhällsbygg och 4 föreståndare och sam-
ordnare på Kultur och fritid. (siffror inom parentes avser 2013).

Ledartäthet

Tillsvida-
reanställ-
ningar

Arbetsgi-
varföreträ-
dare

Ledare/
snitt

Barn- och utbildning 242 (239) 10 (11) 24 (22)

Vård och omsorg 327 (325) 8 (10) 41 (32)

Kultur, turism o fritid 19 (19) 5 (1) 4 (19)

Samhällsbyggnad 78 (79) 7 (8) 11 (11)

KS - förvaltning 28 (28) 6 (6) 6 (6)

Summa 694 (690) 36 (36) 19 (19)

 

Lönebildning
Lön
Lön är ett av arbetsgivarens mest effektiva styrmedel för 
att uppnå målen. Därmed ställs det krav på arbetsgivaren 
att definiera vad som varit en bra verksamhet och utifrån 
vilka kriterier som arbetsinsatsen bedöms. 

Löneläge
Kommunens löneläge överensstämde med omvärlden 
och inga könsrelaterade skillnader har påvisats. 2014 års 
lönerevision gav i genomsnitt 2.42%, (2013 = 2,58 % ,2012 
= 3,06% och 2011  = 2,35 %)  i löneökning. Lönerevision 
sker en gång per år, den 1 april, då går man igenom all 
personal som tillsvidareanställda, vikarier och timanställ-
da. Endast i undantagsfall ska nya löner sättas under året. 

Totalt har 98 st. tillbud har skett under 2014, 60 tillbud 
under 2013 och 56 tillbud under 2012. 

Deltagare från Hjo, Tibro och Karlsborg på utbildningen Introduktion till ledarskap 2013-2014.

Arbetsskador 2014 (2013)

Färdo-
lycksfall

Olycks-
fall

Sjuk-
dom

Hot 
och 
våld

S:a

Barn- och utbildning 3 (1) 25 (6) 0 (1) 0 (4) 28 (12)

Vård och omsorg 2 (4) 40 (18) 2 (5) 13 (8) 57 (35)

Kultur, turism o 
fritid

0 1 1 0 2 (0)

Samhällsbyggnad 2 3 (2) 1 0 6 (2)

KS - förvaltning 1 0 0 0 1

Summa 8 (5) 69 (26) 4 (6) 13 (12) 94 (49)
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Sjukdomsrelaterad frånvaro 
Från och med 1 juli 2003 är samtliga arbetsgivare skyldiga 
att redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredovisningen. 
Det huvudsakliga syftet är att skapa ett material som är 
jämförbart över sektorgränser. Detta skall ske med hjälp 
av sju nyckeltal. 2011 har skyldigheten att rapportera 
detta ändrats men det är en bra jämförelse över tid. Talen 
inom parentes är 2013 respektive 2012 års värde.

1. Den totala andelen sjukfrånvaro av sammanlagd ordi-
narie arbetstid var 5,64 % (5,11), (5,19). För bolagen var 
siffran 1,33 % (2,03 %)

2. Långtidssjukfrånvaro (mer än 60 dagar) var 37,59 % 
(34,64), (57,29) av den totala sjukfrånvarotiden. För 
bolagen var siffran 0 % (49,28 %)

3. Andelen sjukfrånvarotid för kvinnor 6,20%, (5,71), 
(5,41). För bolagen finns ingen uppgift (< 10 anställda).

4. Andelen sjukfrånvarotid för män 3,23 %, (2,53), (4,31). 
För bolagen var siffran 1,43 % (2,29 %)

5. Sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år eller yngre var 
4,81, % (2,68), (3,77). För bolagen finns ingen uppgift (< 
10 anställda).  

6. I åldersgruppen 30-49 år var sjukfrånvarotiden 5,57 
% (4,93), (5,42). För bolagen finns ingen uppgift (< 10 
anställda).

7. Åldersgruppen 50 år eller äldre har en sjukfrånvaro på 
5,96 % (5,93),(5,42). För bolagen var siffran 0,00 % (1,15 
%)

Den totala andelen sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie        
arbetstid per förvaltning:

% 2012 2013 2014

Barn och utbildning 3,82 3,13 3,38

Vård och omsorg 6,34 7,09 7,81

Samhällsbyggnad 6,4 4,15 4,94

Kultur, turism o fritid 5,2 7,21 9,28

KS-förvaltning 0,86 2,22 2,40



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HJO  ÅRSREDOVISNING 2014

52



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 53

HJO  ÅRSREDOVISNING 2014

Verksamheterna
Här redovisas de verksamheter som bedrivits inom Hjo  
kommunkoncern under 2014. Inom varje verksamhet  
beskrivs det ekonomiska utfallet, viktiga händelser,  
nyckeltal och framtidstankar.

Demokrati - kommunfullmäktige och                               54  
kommunstyrelsen
Plan och Bygg                                  55
Kommunledningskontoret                                56
Barn och utbildning                                58
Arbete och socialtjänst                                60
Vård och omsorg                                 62 
Kultur, turism och fritid                                64
Teknisk service                                 66
Taxefinansierad verksamhet 
- Vatten och avlopp (VA)                                         68
- Renhållning                                 70
Hjo kommuns bolag               72
Kommunala bolag - koncerninterna engagemang                               74
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Verksamhetsmått

Utfall
2011

Utfall
2012

Utfall
2013

Utfall
2014

Kommunfullmäktige

Antal fullmäktigesammanträden 10 8 9 7

Antal inlämnade motioner 10 2 6 10

Antal inlämnade interpellationer 5 3 1 0

Antal inlämnade frågor 2 1 1 2

Antal inlämnade frågor vid allmänhetens frågestund 3 2

Nettokostnad per inv. kr 237 204 212 235

Kommunstyrelsen

Antal KS-sammanträden 10 11 11 12

Antal politiker i Hjo 87 86 85 85

Politiker per 1 000 inv. 9,9 9,8 9,7 9,7

Nettokostnad per inv. kr 475 459 452 464

Området omfattar kommunens politiska verksamhet, d.v.s. kommunfullmäktige, revision, valnämnd, 
bygglovsnämnd samt kommunstyrelsen med utskott. Inom politikområdet ingår förutom arvoden m.m. 
till politiker även kostnader för sakkunniga biträden till revisionen, partistöd och överförmyndarverk-
samhet.

Demokrati

Viktiga händelser 
2014 var Sveriges första ”supervalår”; alltså ett år med 
både val till Europaparlamentet och val till riksdag, kom-
mun och landsting. 

Valet till Europaparlamentet genomfördes i maj och val till 
riksdag, kommun och landsting i september. Valnämnden 
har med andra ord haft fullt upp under året. Glädjande är 
att Hjo kommun haft ett valdeltagande som är högre än 
snittet i riket vid båda valen.   

Valet till kommunfullmäktige i Hjo resulterade i en valtek-
nisk samverkan mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, 
Folkpartiet och Centerpartiet vilket ger dem fortsatt 
majoritet. 

Framtid
I och med att val genomförts har många nya förtroende-
valda fått uppdrag inom kommunen. För att ge dessa, och 
även omvalda politiker, goda förutsättningar att kunna 
utföra sitt uppdrag kommer en politikerutbildning genom-
föras under 2015. Utbildningen görs i flera etapper; dels 
ett par träffar för samtliga politiker, och dels mer specifi-
cerad utbildning i de olika politiska forumen. 

Ekonomisk analys
Kommunledningkontoret redovisar ett negativt resultat 
med 0,3 mnkr, vilket var en försämring jmf prognosen som 
gjordes vid delåret med 0,9 mnkr. Vill ni få ytterligare in-
formation kring den ekonomiska redovisningen kan ni läsa 
mer om detta under driftsredoviningen på sidorna 90-94.
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Verksamhetsmått
    Utfall

       2012

 Utfall

   2013

   Utfall

     2014

Antal lagakraftvunna detaljplaner              7          8            5

Bygglov, beslut            76        111        108

Ritningslov, beslut              1           3            2

Marklov, beslut              0           1            0

Anmälningsärenden, beslut            22        37          29

Förhandlingsbesked, beslut              5           1            0

Strandskyddsdispens, beslut              7         12            6

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut              1           1            2

Tillsynsärenden enligt MB, beslut              1           0            1

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, fysisk planering och strategiskt miljö-
arbete. Plan och Byggenheten arbetar gentemot Byggnadsnämnden och i vissa frågor mot KS (strategiskt 
miljöarbete).

Viktiga händelser 
Samhällsbyggnad har under våren 2014 arbetat med plan-
läggningen av samt exploatering av Knäpplanområdet för 
att tillgodose behovet av attraktiva tomter samt säker-
ställa barnomsorgens behov av ytterligare en förskola. 
På Knäpplan- området finns nu 26 nya byggklara tomter 
för villabebyggelse. En plan för Andersforsområdet som 
möjliggör ytterligare 32 tomter har vunnit laga kraft under 
våren 2014. Planläggning har påbörjats och samråd genom-
förts för att möjliggöra en Skate-/ Actionpark vid fritids-
gården Stationen. Arbetet med anlägga ett utomhusgym 
i Stadsparken är påbörjat och förväntas vara klart i maj 
2015. Totalt har 5 nya detaljplaner tagits fram under året. 
Parallellt med detta har ett stort arbete med digitalisering 
av äldre detaljplaner påbörjats under året.

I juli infördes ett antal bygglovbefriade åtgärder, bland 
annat de så kallade ”Attefallshusen”. Detta förväntas leda 
till ett ökat byggande. Åtgärderna är dock anmälningsplik-
tiga vilket kan ge landets byggnadsinspektörer en ökad 
arbetsbelastning.

Arbetet med naturskyddsplanen är i slutfas och slutrap-
portering till länsstyrelsen sker under våren 2015. En 
granskningshandling avseende vindkraftplanen färdigställ-
des under hösten och kommer att ställas ut under vår 
2015.

Under året har Plan- och byggenheten tagit fram ett för-
slag till behovsutredning för strandskyddstillsynen, vilken 
antagits av byggnadsnämnden. Vidare har kommunens 
kartsystem uppdaterats till höjdsystemet RH 2000 som 
utgör ny svensk standard. Energieffektiviseringsarbetet 
pågår och under augusti genomfördes en Eco driving 
utbildning. Projektet Skyddsvärda träd avslutades under 
hösten 2014.

Framtid
Som ett led i att öka enkelheten för de bygglovssökande, 
samt för att effektivisera administrationen, önskar enhe-
ten utveckla e-tjänster avseende verksamheten. Målbil-
den är att all ärendehantering i framtiden ska kunna ske 
digitalt.

Gällande Plan- och bygglovstaxa har sin grund i det 
underlag som SKL tillhandahåller. Ett nytt underlag är 
nu under framtagande. Vi kommer att ta del av SKL:s 
underlag i samband med de presentationer som hålls 
i början av 2015 och därefter göra en översyn för att 
se hur en ny taxa kan komma att påverka kommunens 
bygglovsavgifter. 

Ekonomisk analys
Plan och bygg redovisar ett positivt resultat med 0,5 
mnkr, vilket stämmer med den prognos som gjordes vid 
delåret. Vill ni få ytterligare information kring den eko-
nomiska redovisningen kan ni läsa mer om detta under 
driftsredoviningen på sidorna 90-94.
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Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret ansvarar för ledning, styrning, uppföljning och kontroll av den samlade verk-
samheten i Hjo kommun. Kommunledningen inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till 
politiken och förvaltningen, samt säkerställer att fattade beslut genomförs. Staben innefattar ekonomi, IT, 
upphandling, kansli, personal och information. Utöver detta finns även projekt för utveckling, internationella 
frågor, säkerhetsarbete samt näringsliv och handel.

Viktiga händelser 
2013 års lyckade 600-årsjubileum gav mersmak och under 
sommaren anordnades ett antal mycket lyckade aktiviteter 
som hamnfesten och hälsoveckan för såväl hjobor som tu-
rister. Den 6 september ordnades Leva & Bo i Hjo-dagen i 
Kulturkvarteret och programpunkten Öppna hem blev ett 
mycket lyckat inslag. 

2014 deltog representanter från Hjo kommun på mässor 
för arbetssökande ungdomar för att ge arbetssökande en 
positiv bild av Hjo kommun och profilera kommunen som 
en god arbetsplats, i konkurrensen om morgondagens 
medarbetare. 

För att nå målet ”Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i 
Sverige år 2020” har folkhälsorådet genomfört ett flertal 
aktiviteter 2014 som t.ex. hälsovecka och olika föreläs-
ningar kring hälsa, aktiviteter och kost. Ett prioriterat 
område under året har varit Hälsofrämjande skolutveck-
ling som innebär ett hälsofrämjande arbete för att påverka 
barns och ungas hälsa, med skolan som arena.

Kommunledningsgruppen har under året bildat en strate-
gigrupp som består av kommunledningsgruppen, stadsarki-
tekt, folkhälsoplanerare, kommunsekreterare, miljöstrateg 
och planarkitekt. Strategigruppen ska arbeta med kommu-
nens långsiktiga strategiska frågor med visionen och dess 
utvecklingsområden framför ögonen. 

Staben har under 2014 jobbat med en projektmodell för 
att kvalitetssäkra våra projekt och se till att rätt saker 
görs på rätt sätt samt säkerställa att medborgarna invol-
veras i de projekt och arbeten där det är relevant och 
intressant.

IT-enheten har 2014 arbetat med att förbereda inför 
metakatalogens införande vilket produktionssattes under 
hösten. Metakatalogen är en gemensam personalkatalog 
med syfte att kvalitetssäkra personuppgifter.

I ett fortsatt arbete med avsiktsförklaringen mellan 
Hjo-Ti-Borg är en arkivarie anställd fr.o.m. 1 maj, vilket 
förbättrar Hjo kommuns dokument- och ärendehantering. 
Arkivariens inledande tid har ägnats åt att planera upp 
arkivet och arkivarbetet för att skapa strukturer som kva-
litetssäkrar hanteringen och förbättrar tillgängligheten.

2014 klättrade Hjo på Svenskt Näringslivs kommunranking 
med 15 platser och Hjo kommun fick pris som Bästa Till-
växtkommun i Västra Götaland. Öppet hus på industrin 
i Hjo genomfördes för första gången. Så många som 21 
företag deltog och aktiviteten blev mycket uppskattad. En 
ny tjänst som näringsutvecklare som ska arbeta nära aktö-
rerna inom Hjo kommuns handelssektor inrättades 2014.

Hjo kommun har 2014 initierat internationella projekt för 
att, i samverkan med andra intressenter, lyfta kommunens 
ordinarie verksamheter, ha erfarenhetsutbyten och mark-
nadsföra oss utanför kommunens gränser.

Så här arbetade vi med Hjo kommuns 
värdegrund ”Det goda mötet” 2014
För att leva Hjo kommuns vision och värdegrund behö-
ver vi fylla på inspiration under resans gång. I maj 2014 
bjöds Hjoborna därför på en gratis föreläsning av Sveriges 
främsta inspiratör på området, Jan Gunnarsson. Efter 
föreläsningen bjöd krögarna tillsammans med handel och 
kommun på en trevlig familjefest i Hjo Stadspark med 
familjeaktiviteter och gratis grillbit, för att komma i stäm-
ning inför den kommande gästsäsongen. 

Under hösten arbetade ledningsgrupp och arbetsgivar-
forum vidare med det interna värdegrundsarbetet i Hjo 
kommun genom att ta fram en ledarmodell. Ledarmodel-
len är ett viktigt steg för att förtydliga vårt förhållningssätt 
utifrån värdegrunden ”Det goda mötet”.  
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För att vara en attraktiv boendekommun är det viktigt 
att det finns attraktiva arbetsgivare. Som ortens största 
arbetsgivare har Hjo kommun svarat upp mot den gemen-
samma visionen genom att arbeta med sin interna vär-
degrund ”Det goda mötet”.  Två stora rekryteringar har 
gjorts under våren och vid dessa har vår värdegrund varit 
ett viktigt urvalskriterium.

Framtid
Arbetet med projektmodellen fortskrider 2015. Utbild-
ningsinsatser kommer genomföras och en handbok ska tas 
fram.

En utredning är påbörjad för att kartlägga Leva och Bo i 
Hjo och hur vi på bästa sätt kan fortsätta arbetet med att 
marknadsföra Hjo som boendeort över tid.  Grundidén 
från 1998 byggde på att marknadsföra ett antal tomma lä-
genheter vilket inte längre är huvudkriteriet. Utifrån Leva 
& Bo-perspektiven från 1998 och framåt behöver mål, 
syfte och målgrupp anpassas så att det stämmer överens 
med kommunens och näringens behov av marknadsföring i 
nutid. Detta kommer att presenteras under 2015.

IT-enheten arbetar just nu på ett par spännande samver-
kansprojekt tillsammans med Skövde kommun. Tillsam-
mans med Skövde läggs nu grunden för Hjo kommuns e-
plattform och e-tjänster. Plattformen kommer att lanseras 
i april/ maj 2015. Syftet med plattformen är att skapa en 
väg in för medborgarna att se och hantera sina ärenden 
mot kommunen. Det kommer att lanseras en verksamhet 
i taget, först ut är kultur, turism och fritid. Därefter följer 
samhällsbyggnad. 

På de flesta håll i Sverige arbetar man mot en framtida 
e-arkivlösning. Arkivarien för Hjo, Tibro och Karlsborgs 
kommuner har fått uppdraget att undersöka våra möjlig-
heter och förutsättningar för e-arkiv utifrån HjoTiBorg-
samarbetet. 

Arbetet med Hjo kommuns intranät har pågått under 
2014 och lanseringen kommer att ske i början av april 
2015. Intranätet är en webbsida för Hjo kommuns medar-
betare och kommer fungera som en intern informations- 
och nyhetskanal, en webbportal för åtkomst till lokala 
system samt som ett bibliotek för dokumenthantering där 
viktiga dokument finns tillgängliga. 

I staben ingår enheterna personal, kansli, ekonomi, infor-
mation (inklusive växel) och IT. Staben är en stöd- och 
serviceorganisation för hela förvaltningen. Under 2015 
ser kommunchefen över sin stabsorganisation utifrån stöd 
och service till verksamheterna; hur ska vi organisera vårt 
arbete för att vår förvaltning ska fungera på bästa sätt? 
Syftet med översynen av staben är att se om vi arbetar 
med rätt saker utifrån verksamheternas behov och hur vi 
kan utveckla vårt arbetssätt både ut mot verksamheterna 
och internt inom staben. 

Ekonomisk analys
Kommunledningkontoret redovisar ett negativt resultat 
med 0,3 mnkr, vilket var en försämring jmf prognosen som 
gjordes vid delåret med 0,9 mnkr. Vill ni få ytterligare in-
formation kring den ekonomiska redovisningen kan ni läsa 
mer om detta under driftsredoviningen på sidorna 90-94.

Verksamhetsmått & nyckeltal
            Utfall 
             2012

            Utfall 
             2013

            Utfall 
             2014

Antal inkomna synpunkter 246 240 280

Andel synpunkter som besvaras i rätt tid 79 % 75 % 67 %

Antal inkomna frågor vid allmänhetens frågestund i 
kommunfullmäktige

0 3 2

Antal sidvisningar av hemsidan (www.hjo.se) - 70 000 70 000

Kännedom om varumärket I Love Hjo (Svema) 47,5 49,3 46,8

Antal sommarlovsentreprenörer - 18 7

Antal deltagare i exportutbildningen ”steps to 
export”

- - 8

Antal anmälningar till näringslivsgalan 140 170 168

Antal anmälningar till näringslivsmässan - - 21

Antal e-tjänster i Hjo kommun 6 6* 6*

*=anmälan till kulurskolan, bibliotekskatalog, felanmälan, lediga jobb, lokalbokning, synpunkten
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Barn och utbildning

Viktiga händelser 
Barn och utbildning gemensamt
En delvis förändrad ledningsorganisation har trätt i kraft 
fr.o.m. höstens skolstart. Detta innebär bl.a. att rollen 
som förskolechef blivit mer ”renodlad” och idag finns 
det två chefer inom förskoleverksamheten. Utvecklings-
chefen är idag även chef över elevhälsan där även delar 
av stödorganisationen ingår. En omorganisation av det 
särskilda stödet genomfördes under 2013 som innebär att 
varje enhet förfogar över en specialpedagog från elevhäl-
san. Under 2014 fortsatte arbetet med översynen av det 
särskilda stödet för att på så sätt se hur det kan arbetas 
framåt inom detta område och för att kunna tillgodose 
elevernas olika behov av stöd på bästa sätt. 

Barnomsorg
En glädjande utmaning är att behovet av barnomsorgsplat-
ser fortfarande är stort. Trycket är stort både p.g.a. ett 
ökat barnafödande och en ökad inflyttning. Under januari 
2014 öppnades ytterligare 1,5 avdelning i anslutning till 
Skogshyddans förskola. Sedan våren 2013 har barnomsor-
gen sammanlagt utökats med 2,5 avdelningar – ”Ugglan” 
samt den nya avdelningen ”Örnen” vilket är lika med 50 
nya platser. Antalet barn med annat modersmål i förskolan 
har ökat. Vi har utsett s.k. språkpiloter på förskolorna 
som nu bildar arbetsgrupp tillsammans med förskolechef 
och specialpedagoger. På detta sätt hoppas vi kunna ut-
veckla den flerspråkiga förskolan på ett bra sätt. En web-
baserad modul till Procapita Förskola är inköpt och tagen 
i bruk i slutet av året. Planen är att den ska vara i full drift 
under våren 2015. Modulen gör det möjligt för föräldrar 
att hantera ansökningar, inkomständringar, schema m.m 
via internet.

Samarbete mellan fritids och skolan
Under 2014 har barn och utbildning arbetat för att öka 
samverkan mellan fritidshemmen och skolan. Fritidsverk-
samheten ska komplettera skolan och erbjuda alternativa 
sätt för eleverna att utveckla sina förmågor för att nå 
målen. Under våren har bottenplanet i B-huset genomgått 
en omfattande renovering. ”Bläckfisken” har med anled-
ning av detta kunnat starta upp läsåret i nya lokaler för 
fritidshemmet ”Jupiter” och förskoleklassen. 

Svenska som andraspråk, SVA
Under det senaste året har antalet nyanlända elever ökat i 
kommunen. Alla elever har rätt till undervisning i svenska 
som andraspråk. Nyanlända elever ska kunna gå i en 
förberedande internationell klass där de får undervisning 
i grundläggande svenska. Där ska också deras kunskaper 
i skolans övriga ämnen kartläggas så att utslussningen i de 
svenska klasserna blir så gynnsam som möjligt.  

Utveckling Grundskola
Glädjande kan konstateras att resultaten i åk. 9 läsåret 
2013-14 visar en god måluppfyllelse i nästan samtliga 
ämnen. Drygt 93 % av eleverna var behöriga till gymna-
siestudier och 92 % kom in på sitt förstahandsval. Ett ut-
vecklingsområde framåt är att förbättra pojkarnas resultat 
eftersom de ligger långt under flickornas.

Införandet av ”en till en” datorer är nu genomfört och har 
varit mycket lyckosamt. Nu har alla elever i åk. 7-9 och 
pedagoger en egen dator. 

Förste lärare
Hjo kommun sökte och fick beviljat möjligheten att för 
läsåret 2014/2015 anställa ytterligare sju förstelärare. 
Detta innebär att Hjo kommun nu har sammanlagt tio 
förstelärare. 

Fler elever i grundsärskolan
Vi ser att elever i behov av grundsärskoleplacering ökar. 
Utredningar och inskrivningar kommer att ske under såväl 
innevarande som kommande läsår.

Gymnasie- och vuxenutbildning
IM (Introduktionsprogrammet) har för närvarande 10 
elever. Av dessa är några ensamkommande flyktingbarn. 
En framtida utmaning är att se över resurser och behovet 
av kompetens för att så snabbt som möjligt kunna hjälpa 
alla att komma vidare. Komvux har ett stabilt elevunderlag 
(ca 80-100 elever) sedan flera år tillbaka.
SFI (Svenska för invandrare) har det senaste året fördubb-
lat sitt elevantal från 35 till 70. Detta medför ett utökat 
behov av personal och lokaler.

Barn och utbildning är indelat i följande verksamhetsområden: Barnomsorg omfattar förskole- dagbarn-
vårdar- samt fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grund-
särskola, elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen 
inklusive SFI – svenska för invandrare.
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Verksamhetsmått

             Utfall
               2011

             Utfall 
               2012

             Utfall 
               2013

            Utfall 
              2014

Förskola; antal inskrivna barn 395 420 443 464

-varav antal inskrivna i enskild verksamhet 63 80 82 82

Fritidshem; antal inskrivna barn 324 336 356 368

Grundskola inkl. förskoleklass 913 911 915 922

Antal elever i grundsärskolan 2 8 7 6

Gymnasieelever 369 371 356 343

Gymnasiesärskola 9 7 7 5

Så här arbetade vi med Hjo kommuns 
värdegrund ”Det goda mötet” 2014:
Under 2014 fokuserade barn och utbildning på att utveck-
la utvecklingssamtalen så att det blir ett gott möte mellan 
barn, föräldrar och lärare som en bra grund för elevens 
fortsatta utveckling i sitt lärande.

Arbetet med att skapa ett klassrumsklimat där eleverna 
möter varandra med respekt och positiva förväntningar 
har fortsatt under 2014. Ett återkommande steg i arbetet 
är att eleverna är med och formulerar klassrumsregler för 
hur man ska få studiero och trygghet i klassrummet.
För att skapa ett tryggt klimat i klassrummet sätts insat-
ser in via specialpedagog och kurator och handledning ges 
till pedagogerna och eleverna, en till en, eller i smågrup-
per. Vid skolstarten genomförde elevhälsan en aktivitet 
med kamratbanor för årskurs 7 med ambitionen att ge bra 
förutsättningar för att skapa ett bra socialt klimat i de nya 
klasserna.

Framtid
Ny förskola 2016
Under året har arbetet med projekteringen av den ”Nya 
förskolan” fortskridit. Förskolan placeras på området 
Knäpplan. Förskolan dimensioneras för att ta emot ca 120 
barn. Den nya förskolan beräknas stå klar i januari 2016. 

Översyn av förskoleverksamheten i Korsberga
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att göra en 
fördjupad översyn av förskoleverksamheten i Korsberga. 
Översynen som arbetsgruppen tagit fram presenterades 
i KS i juni och skickades vidare till budgetberedningen. 
Beslut har tagits att i ett första steg uppföra paviljonger 
på skolans område för att ersätta de nuvarande förskole-
lokalerna från och med augusti 2015. Planen är att det 
2018 sker en nybyggnation av tre avdelningar i anslutning 
till Korsberga skola. 

Satsning fritidshem 2015
Barn och utbildning tilldelades 1 mnkr i budget 2015 detta 
för att minska antalet barn/anställd. Totalt innebär detta 
en förstärkning om 2 tjänster, vilka fördelats enligt volym-
timmar på respektive enhet.

Socioekonomiskt projekt
Ett socioekonomiskt projekt håller på att ta form. Mål-
gruppen är barn i tidigare åldrar med samspelssvårigheter.                                                                                                                          
Projektet påbörjas under våren 2015. Barn och utbildning 
har tilldelats 1 mnkr i budget för att genomföra denna 
satsning. Totalt ska 4 pedagoger ingå i projektet, varav 
2 tjänster ska nyanställas och 2 pedagoger från befintlig 
personal ska ingå i satsningen.

En översyn gällande Guldkroksskolans lokaler.
En översyn av lokalsituationen på Guldkroksskolan har 
påbörjats under hösten då det bl.a. finns ett behov av en 
renovering av B-huset. ”Duvan” lånar i dagsläget lokaler 
av 7-9 vilket inte är en långsiktig lösning då  7-9 behöver 
alla sina lokaler för att kunna bedriva sin verksamhet. Tra-
fiksituationen runt skolan är problematisk och skolgården 
vid ”Bläckfisken” behöver ses över. Arbetet med översy-
nen fortsätter 2015 och ska vara färdig till 15 maj 2015.

Gymnasie- och vuxenutbildning
SFI (Svenska för invandrare) har det senaste året fördubb-
lat sitt elevantal från 35 till 70. Detta medför ett utökat 
behov av personal och lokaler.

En utmaning för samverkan inom Utbildning Skaraborg är 
dimensioneringen av utbildningsplatser inom gymnasiesko-
lan. Vi som ”köpande” kommun ser med stor oro på den 
ökade kostnaden för våra elever. Här krävs krafttag för 
ett ökat samarbete med ett gemensamt syfte att försöka 
hålla prisutvecklingen nere.

Ekonomisk analys
Barn och utbildning redovisar ett negativt resultat med 
3,5 mnkr, vilket var en försämring jmf prognosen som 
gjordes vid delåret med 1,3 mnkr. Vill ni få ytterligare in-
formation kring den ekonomiska redovisningen kan ni läsa 
mer om detta under driftsredoviningen på sidorna 90-94.

Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan 111.000 kr/år 115.000 kr/år

Resultat nationella prov åk 3 75 70

Resultat nationella prov åk 6 94 96

Andel behöriga till gymnasiet 93,2 % 93,1 %

Andel elever som fullföljer gymnasieutbild-
ningen

77 % 82,6 %
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Viktiga händelser 2014
AME – har under året påbörjat ett stort omstrukture-
ringsarbete med flytt av hela verksamheten samt påbörjat 
ett metodutvecklingsarbete som kommer att fortsätta 
under 2015. Detta kommer att ske genom t.ex. ansökan 
om ett ESF- projekt mm. 

Flyktingverksamheten har genomfört en organisationsö-
versyn under året för att förbereda kommunen på en 
förändrad situation med större krav på mottagandet av 
både nyanlända samt ensamkommande flyktingbarn. En 
ny enhetschef kommer att anställas under våren samt att 
avtalet med Karlsborgs kommun kring ensamkommande 
barn kommer att upphöra senast 2015-06-30. Det är 
också under planering ett nytt boende för ensamkom-
mande barn som planeras kunna öppnas under början av 
sommaren 2015. Vi för också diskussioner på olika plan 
kring bostadsförsörjningen för de grupper som har svårt 
att komma in på bostadsmarknaden och för de som har 
svårt att behålla en bostad.  

Ledningssystem för kvalitet är en löpande fråga i verksam-
heten. Grundprocesserna har under året fastställts men 
vi har inte kunnat arbeta enligt planering med frågan om 
övriga processer beroende på att omprioriteringar har 
fått göras utifrån arbetssituationen. 

Så här arbetade vi med Hjo kommuns 
värdegrund ”Det goda mötet” 2014:
Detta har varit en stående punkt på varje APT inom verk-
samheten. Frågan kring hur vi arbetar med värdegrunden 
eller varför vi inte gör det har varit central. Vidare har vi 
följt hur vi lever värdegrunden tillsammans och vikten av 
hur detta arbetet påverkar den enskilde medarbetarens 
arbetsmiljö, resultat samt verksamhetens utveckling. I 
varje ny process har denna frågan involverats för att visa 
påverkan på resultat och utveckling. 

Viktiga händelser framtid
Vad händer i omvärlden och i vår egen kommun som kan 
komma att påverka verksamheten framöver?

Bostadsförsörjningen för de grupper som har svårt att 
komma in på bostadsmarknaden samt de som har svårt 
att behålla en bostad är en fråga som vi arbetar med på 
olika plan. Kostnaderna för tillfälliga bostäder är vida 
överstigande kostnaden för en ordinarie lägenhet vilket 
drabbar socialtjänstens verksamhet genom höga kostna-
der. 

Ökande inflöde av ärenden inom missbruksområdet har 
skapat en situation där vi tillfälligt fått omprioritera arbe-
tet inom utredning- och behandlingsenheten vilket skapat 
en tung arbetsbelastning inom arbetsledningen. Om 
utvecklingen fortsätter under våren kommer vi att behöva 
förstärka resurserna inom missbrukshandläggningen för 
att kunna hantera situationen.

Arbete och socialtjänst
Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg samt 
Arbetsmarknadsenheten. Individ- och familjeomsorgen regleras 
främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänst-
förordningen. 

Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för samordning av 
de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. 
AME utför bl.a. arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskil-
da i samverkan med Försäkringskassan, Primärvården och Arbets-
förmedlingen. Vidare ansvaras för tjänster som utförs i samverkan 
med andra kommuner t.ex. alkoholhandläggning och tillsyn, familje-
rådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och social jour.
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Verksamhetsmått & nyckeltal

Utfall
2011

Utfall
2012

Utfall
2013

Utfall
2014

Antal inskrivna AME 28 46 64 91

Antal som gått vidare till arbete/studier 2 1 7 4

Utbetalt ekonomiskt bistånd 6 618 tkr 6 986 tkr 6 773 tkr 7 331 tkr

Antal hushåll med försörjningsstöd 222 204 209 234

Inledda utredningar VoB 158 145 125 101

Anmälningar Barn och Unga 73 78 97 110

Anmälningar (alla) 148 149 152 204

Ej inledda utredningar 114 116 93 137*

Mottagna ensamkommande barn         0 11 16    11

Mottagna flyktingar   7 6 10 15

* Med ej inledda utredningar menas ärenden som efter en initial bedömning ej föranleder en utredning.

Satsning på kompetenshöjning inom social barn- och 
ungdomsvård. Staten har avsatt medel för kompetensut-
veckling av myndighetsutövande personal inom den sociala 
barn- och ungdomsvården. Kurser har genomförts under 
2014 för arbetsledare samt för nya handläggare. Under 
slutet av 2014 startade universitetskurser på 7,5 p för 
erfarna utredare på olika nivåer. Dessa pågår fram till och 
med maj 2015 vilket ger en ökad belastning på befintlig 
personal. Samtidigt som det bidrar till en framtida högre 
kompetens samt förhoppningsvis högre kvalitet inom 
verksamhetsområdet. 

Metodutvecklingsprojekt ensamkommande barn inom 
kommunalförbundet har pågått under hela 2014. Projektet 
har haft som fokus hur vi på bästa sätt kan följa upp och 
utvärdera arbetssätt och metoder inom arbetet med en-
samkommande barn. Projektet kommer att avslutas under 
februari 2015. 

Hela arbetsmarknadsenheten har flyttat till nya lokaler på 
Skövdevägen. Fortsatt omstruktureringsarbete pågår och 
kommer att fortsätta under 2015. 

ESF–projekt, utveckling av sociala företag i Hjo kommun.
Projektet har genomförts under januari – augusti 2014. 
Slutrapport lämnades till ESF- rådet samt att slutredovis-
ning till projektägaren genomfördes 8 september 2014. 
Idag pågår ett arbete kring ett eventuellt fortsatt projekt 
för att utveckla arbetet inom arbetsmarknadsenheten 
under 2015-2017.

Ekonomisk analys
Arbete och socialtjänst redovisar ett negativt resultat 
med 0,2 mnkr, vilket var en förbättring jmf. prognosen 
som gjordes vid delåret med 0,4 mnkr. Vill ni få ytterligare 
information kring den ekonomiska redovisningen kan ni 
läsa mer om detta under driftsredoviningen på sidorna 
90-94.
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Vård och omsorg
Viktiga händelser 2014 
Fastigheterna Glasblåsaren 2 (Sigghusberg) och Gjutaren 
1 såldes till RKHF i Hjo, ekonomisk förening 2014-01-02, 
som övertagit förvaltningen i samarbete med Hjo kom-
mun och Vård och omsorg.

I början av 2014 utvärderades den Nya Hemvården, d.v.s. 
omställningsarbetet som skett under 2012 och 2013 för 
att anpassa verksamheten till valfrihetssystemets krav. 
Produktiviteten hade ökat visade det sig, dock inte i 
tillräcklig omfattning för att nå målen avseende ekonomi. 
Andra parametrar såsom kontinuitet och personalens 
upplevda arbetsmiljö hade försämrats. Hemvården hade 
således under 2014 i uppdrag att fortsatt arbeta med för-
bättringar avseende ekonomi och kontinuitet. Detta har 
gjorts genom bland annat utbildningsinsatser och dialog-
träffar med personalgrupper. Under oktober genom-
fördes ett antal möten med all personal som arbetar i 
hemvården med syfte att utbilda i LOV (Lagen om valfri-
het) samt att gemensamt skapa en handlingsplan för det 
fortsatta förbättringsarbetet. Resultatet av gruppövning-
arna blev en handlingsplan där sju fokusområden valdes ut 
(Arbetsglädje, Nöjda brukare, Samarbete, Kontaktombud, 
Planering, Ekonomi och Kringtid). Dessa sju fokusområ-
den lägger grunden till nuvarande och framtida förbätt-
ringsarbete inom Hemvården.

Under 2014 har arbete med att finna nya lokaler till den 
del av daglig verksamhet som kallas Fabriken pågått. 
Lämpligt utrymme har nu hittats och tillsammans med 
fastighetschef och arkitekt har en första ritning tagits 
fram. 

Socialpsykiatrins boendestöd på Vallgården och socialpsy-
kiatrins dagverksamhet på Skövdevägen har under året 
tagit viktiga steg mot ökat samarbete och en kommande 
flytt till gemensamma lokaler.  Arbete med att återigen 
sammanföra enheterna har fallit väl ut.

En kartläggning av framtida boendebehov inom LSS har 
tagits fram av Vård och omsorg i syfte att få en långsiktig 
planering av boendeplatser. Kommunstyrelsen har avsatt 
pengar i 2015 års budget för en uppstart av ett trapphus-
boende

Ringkontakten har under året bytt lokaler. 1 december 
flyttades ringlokalen från Vallgården till Rödingen. Detta 
för att få en tätare kontakt med frivilligsamordnaren som 
har sitt kontor på Rödingen och på så sätt underlätta dess 
uppdrag som stödfunktion till dem. 

Vård och omsorg ansvarar för att till-
godose kommunens äldres och funk-
tionshindrades behov av stödinsatser, 
omvårdnad och sjukvård i eget och 
särskilt boende. Äldreomsorgen 
omfattar hemvård i ordinärt boende, 
korttidsvård, dagverksamhet, särskilt 
boende, kommunal hälso- och sjuk-
vård. Verksamheten till funktionshin-
drade handlar främst om insatserna 
enligt LSS-lagen: personlig assistans, 
ledsagare, kontaktperson, korttids-
vistelse, korttidstillsyn, daglig verk-
samhet samt boende med särskild 
service.

Nyckeltal     2012      2013     2014

Lex Sarah         12          23         10

Betalningsdygn kvarliggande 

patienter

  44 dgr      7 dgr      4 ggr

Kostnad/brukare  212 068  242 118 304 743

Kostnad/plats särskilt boende  604 952  555 024 640 925

Väntetid på särskilt boende    76 dgr    75 dgr    39 dgr

Kontinuitet i hemtjänst (antal 
vårdare under 14 dgt)

        12
(avser 2011)

         21         24

Så här arbetade vi med 
Hjo kommuns värde-
grund ”Det goda mö-
tet” 2014:
Enheterna utgår från webbaserat 
utbildningsmaterial kring bemö-
tande och kontaktombud vid APT 
eller särskilda utbildnings/utveck-
lingstillfällen.
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Viktiga händelser framtid 
Verksamheten förbereder upphandling av digitala trygg-
hetslarm som införs i sin helhet 2015. Projektgrupp är 
tillsatt och medel avsatta i budgetförutsättningarna inför 
2015.

Biståndsbedömning på särskilt demensboende startar 
30/3 -15. Troligtvis kommer detta att gälla alla särskilda 
boenden. Under 2015 kommer vi att utveckla dokumenta-
tionen både i handläggningen och i verkställigheten, enligt 
ÄldresBehovICentrum, ÄBIC.

Under 2015 står två saker i fokus för Hemvården:
• Att få till stånd en bättre personalkontinuitet 
• Att fortsätta arbetet med den handlingsplan som 

personal och chefer tillsammans utarbetat med sina 
sju fokusområden. 

Utveckling av mobil närsjukvård och framtagande av lokala 
handlingsplaner tillsammans med primärvårdsenheter 
lokal och enligt övergripande plan i Skaraborg. Eventuellt 
nyttjande av korttidsplatser för hälso- och sjukvård för 
särskilt utvalda patienter med särskilda behov.

Under 2015 kommer arbetet med titelbyte för personal 
inom LSS att påbörjas och slutföras i hela gamla region 
Skaraborg. Detta för att skapa en enhetlighet kring titlar 
och kompetens inom området. 

Den största utmaningen på Kortebo framöver är de 
ökade antal barn och ungdomar med neuropsykiatriska di-
agnoser. Utmaningen ligger i att forma en verksamhet som 
kan anpassas utifrån alla barn och ungdomars olika behov. 

Planen är att kunna starta upp ett trapphusboende i sep-
tember 2015 för att möta framföra allt yngre personers 
behov av boende enligt LSS. 

Socialpsykiatrins boendestöd och dagverksamhet ska 
sommaren 2015 flytta in i nya gemensamma lokaler på 
Skövdevägen tillsammans med daglig verksamhet Fabriken. 

En dialog med AME, som är lokaliserade i samma byggnad, 
har inletts och tanken är att under året skapa ett när-
mare samarbete och att arbeta med att få ut fler brukare 
i meningsfull sysselsättning som på sikt kan möjliggöra en 
anställning. Den långsiktiga planen är att även dagverksam-
heten Måsen ska samlokaliseras med övrig dagverksam-
het.

Under 2014 kom en dom från Högsta förvaltningsdoms-
tolen om att daglig verksamhet endast skall beviljas till 
brukare fram till 67 års ålder, d.v.s. upp till den normala 
pensionsåldern. I kommunens dagliga verksamhet finns 
idag ett antal brukare som närmar sig denna ålder eller 
är äldre. I samband med uppföljningar av besluten under 
2015 kommer man från LSS-handläggarens sida ta hänsyn 
till denna dom. Resultatet av detta blir att fördelningen 
av resurser mellan gruppbostaden och daglig verksamhet 
istället måste ses över då behovet av personal kommer att 
öka i hemmet då brukarna vistas mera tid där.

Den flytt av den psykiatriska öppenvårdsmottagningen 
som skedde 2013 från Hjo till SKAS har i stor utsträck-
ning drabbat våra brukare som av olika orsaker numera 
har svårt att ta sig till planerade besök eller drar sig för 
att kontakta psykiatrimottagningen. Detta är en händelse-
utveckling som vi måsta vara uppmärksamma på och som 
påverkar vår verksamhet då brukare som har behov av det 
stödet inte längre har möjlighet till det i samma utsträck-
ning som tidigare. En ny ledningsgrupp för trepartsamver-
kan har tillsatts där enhetschef för socialpsykiatri numera 
ingår vilket innebär en ökad möjlighet att påverka hur 
vårdinsatser samordnas framöver.

Ekonomisk analys
Vård och omsorg redovisar ett positivt resultat med 1,1 
mnkr, vilket var en förbättring jmf. prognosen som gjordes 
vid delåret med 1,6 mnkr. Vill ni få ytterligare information 
kring den ekonomiska redovisningen kan ni läsa mer om 
detta under driftsredoviningen på sidorna 90-94.

Verksamhetsmått
Utfall

  2012

Utfall

  2013

Utfall

 2014

Antal platser i särskilt boende, inkl. externa platser     114     114    114

Antal personer i kö till särskilt boende      10        2      14

Antal personer med insats från hemvården     255     239    235

LOV-ersättning, antal timmar/månad , inkl. externa utförare 2 800  2 884  2 963

Antal vårddygn på korttiden, inkl. 36 dygn köpta från annan kommun              3 884               3 647              2 945

Antal personer med beslut om personlig  
assistans (inkl. privata utförare)*

                  34                   35                  39

Antal utförda timmar personlig assistans (LASS)            94 000            89 500           86 900

Antal personer med beslut om daglig  
verksamhet enligt LSS

                  31                   32                  31

Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS                    6                    6                   9

Antal personer med beslut om  
kontaktperson/ledsagare enligt LSS

                 43                  40                 34

* Kommunen är betalningsansvarig för de första 20 tim/vecka, därför är även omfattningen av privata utförare intressant.
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Kultur, turism och fritid

Viktiga händelser 2014 

Det har varit en bra sommar med många besökare på 
turistbyrån. Upplevelsen är att vi har haft fler besökare i 
Hjo och en ökad omsättning jämfört med 2013.  Besökare 
till turistbyrån har exempelvis ökat under juli från 13 500 
år 2013 till 15 000 år 2014. En trolig anledning är de kon-
tinuerliga marknadsföringsinsatser som gjorts under två 
år med sammanhållet grafisk uttryck som skapar igenkän-
ning. Arbetet med turismstrategi och marknadsplan har 
pågått under 2014 och är nästintill klar. Presentation av 
strategin kommer att ske i början av 2015.

Turistbyrån har också ett mycket gott samarbete med 
lokala näringsidkare. Projektet Tre Trästäder; (ett samar-
bete med Eksjö och Nora) har under 2014 marknadsfört 
ett nytt trästadspaket vilket har blivit populärt bland våra 
besökare. Med koppling till Vättern så är fiske en populär 
aktivitet för besökaren och för att göra det ännu mera 
attraktivt har ett fiskepaket har tagits fram inom Destina-
tion Skaraborg. En visningsresa tillsammans med Hotell 
Bellevue och Charterfiske har genomförts och en ny 
fiskekarta i samarbete med Tidaholm och Tibro har tagits 
fram. 

2014 års turistbroschyr har fått positiv respons. Många 
anser att den är vacker och informativ. 

Invigningen av Etapp 1 B i Kulturkvarteret var årets stora 
händelse i Kultur, Turism och Fritid. Turistbyrån flyttade 
in och Kulturkvarteret kunde öppna sin sammanhållande 
del som vi kallar Kulturcafé där Bibliotekets tidningsrum 
finns samt en allmän yta och café. Svenskt Tenns utställ-
ning ”Designklassiker från 1924” öppnade för andra sä-
songen. Biblioteket installerade digitalt system för in- och 
utlåning. 

En ny organisation sjösattes i Kultur, Turism och Fritid 
där nio olika enheter samlades under fem ansvarighets-
områden med en ansvarig för respektive enhet. Arbetet 
med Utomhusgym intensifieras för att stå klart under 
våren 2015. Friidrottsbanor på Guldkroksområdet har 
bollats fram och tillbaka mellan Samhällsbyggnad, Kultur, 
Turism och Fritid och föreningar men har ännu inte blivit 
klart. Replokalerna kommer inte att vara klara förrän 
våren 2015 vilket gör att arbetet med musikförening och 
studieförbund ska startas upp igen 2015. Fritidsgården har 
genomgått personalförändringar i sin grupp. Kulturskolan 
arbetar fram en handlingsplan efter framtagna inriktnings-
mål och handlingsplanen presenteras i början av 2015.

Biografföreningen har ökat sina besök till filmvisningarna. 
Det beror på att vi har en mycket aktiv biografförening 
och att vi kan få nya filmer till Hjo i och med digitalise-
ringen. 

Skapande verkstad har startat under 2014 och blivit en 
mycket populär verksamhet med många besökare. Ska-
pande verkstad är öppen för besök både med och utan 
personal. 
 

Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, kulturarrangemang, kultur-turism, 
kulturskola samt övrig kulturverksamhet i kommunen, fritidsgård, fritidsanläggningar, förenings-
samverkan och föreningsbidrag, simskola, utomhusbad, uthyrning av lokaler m.m.
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Verksamhetsmått
Utfall
2011

Utfall
2012

Utfall
2013

                Utfall
                 2014

Biblioteket antal utlåningar 42 486 42 364 42 049  43 113

Biblioteket antal besök 50 692 49 374 50 709 53 717

Kulturskolan antal elever (kö) 269 (19) 235 (20) 226 (19) 249 (5)

Antal besökare konserter kulturnät 2 704 2 396+6 
000*

4 913 8 459

Fritidsgården besökare/månad 670 772 560 447

Simskolan antal deltagare 271 281 295 313

Besökare Guldkroksbadet ca 50 000 ca 70 000 ca 100 000 88 400

Antal besökare Parkbiografen (premiär 121026) - 1 025 3 337 3 861

Entré Kulturkvarteret från 17 maj - - - 57 294

Utställningar från 17 maj - - - 14 849

Så här arbetade vi med Hjo kommuns 
värdegrund ”Det goda mötet” 2014:
Under våren fortsatte arbetet tillsammans med Caroline 
Hägglund under en dag med all personal i kultur, turism 
och fritid. Tema: Bästa möjliga möte. Varje enhet har 
fortsatt att genomföra personliga analyser i respektive 
grupp. Studiebesök har genomförts på andra arbetsplatser 
i Skara kommun där verksamheternas arbete med service 
och bemötande studerades. Hälsoveckan är ett årligen 
återkommande projekt där ”det goda mötet” står i fokus. 
Miljö, näringsidkare, privat aktör, kulturenheten genom-
för ”Tillsammans” Hälsoveckan där alla medborgare och 
besökare hälsas välkomna. 

Viktiga händelser framtid
I omvärlden råder oro och strömningar av främlingsfient-
lighet. I vår kommun kommer arbetet med främlingsfient-
lighet att avspegla sig i många av framtida aktiviteter och 
händelser. Vi samlas alla kring detta arbete och en viktig 
händelse är det mål som politiken har tagit fram för vårt 
gemensamma arbete i kommunen. Biblioteket med sitt 
nationella uppdrag står i centrum för kultur, turism och 
fritids arbete mot främlingsfientlighet. Kulturen genomsy-
ras av det allmänmänskliga perspektivet.

Under många år har behov av replokaler funnits i Hjo. 
Beslut om byggande av replokaler togs i samband med 
Kulturkvarteret Pedagogiens uppbyggnad. Verksamheter-
na i replokalerna har förberetts under 2014 men lokalerna 
har inte blivit färdiga. Bygget av replokalerna kommer att 
ske under 2015. 

Kulturskolan fick i uppdrag att se över verksamheten för 
att nå fler barn och unga. Kulturskolan har tagit fram en 
handlingsplan som kommer presenteras i mars 2015 för 
att locka fler barn och unga till Kulturskolan. 

Uppdraget att ta fram former och plats för Ungdoms-
biblioteket är i full gång. I väntan på lokalytan planeras 
och genomförs inköp som ska passa åldersgruppen samt 
inriktningen med verksamhet för ålders 12–16 år.   

En annan viktig del för oss, för att ge Hjoborna möjlighe-
ter till en aktiv och berikande fritid är naturligtvis samar-
betet mellan kommunen och idrottsföreningarna. Under 
flera år har idrottsföreningarna varit missnöjda med kon-
takten med kommunen. Föreningarna har inte tyckt att 
man blivit lyssnad på och att utvecklingen av fritidsfrågor 
har stått stilla. Under hösten 2014 anställde vi en fritids-
ansvarig och ett nära samarbete med föreningarna har 
startat. Bland annat har formerna för ett nytt idrottsråd 
tagits fram och i rådet medverkar numer även politiker. 
Idrottsrådet ska vara samordnande i de frågor som drar 
nytta av ett samarbete mellan olika aktörer. 

Ekonomisk analys
Kultur, turism och fritid redovisar ett negativt resultat 
med 0,1 mnkr, vilket var en förbättring jmf. prognosen 
som gjordes vid delåret med 0,1 mnkr. Vill ni få ytterligare 
information kring den ekonomiska redovisningen kan ni 
läsa mer om detta under driftsredoviningen på sidorna 
90-94.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HJO  ÅRSREDOVISNING 2014

66

Teknisk service
Teknisk Service omfattar fastighetsförvaltning, kostenhet och Gata/Hamn/Park. Fastighet & Lokalvård omfat-
tar förvaltning, administration, drift, tillsyn vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens samtliga fastig-
heter, egna som hyrda. Kostenheten tillhandahåller mat till äldreomsorgen, barnomsorgen och grundskolan, 
samt ansvarar för leverans av mat till matserveringen på Rödingen. Gata/Hamn/Park omfattar drift och 
underhåll av gator vägar, gång- och cykelvägar, hamn, VA-nät, parker och grönytor. I uppdraget ingår även 
skötsel och förvaltning av kommunens skog samt naturreservatet Hjoåns dalgång.

Viktiga händelser 2014
Teknisk service har arbetet med att kartlägga och säker-
ställa rutinerna hur invånarnas synpunkter och felanmälan 
inkommer till kommunen. För att säkerställa att syn-
punkter och felanmälan hanteras på ett korrekt sätt har 
kommunens webbverktyg anpassats för att stödja denna 
process på ett bättre sätt. Energieffektiviseringsarbetet 
samt arbetet med att nå målsättningen i strategin för 
minskad energianvändning 2013-2020 har fortsatt. Investe-
ringar har gjorts i kommunens fastigheter samt i gatube-
lysningsnät. I Sveriges kommuner och Landstings Öppna 
jämförelser ligger Hjo Kommun bland de 25 % bästa kom-
munerna när det gäller energiförbrukning i lokaler och 
trenden med minskad energiförbrukning trots ökat antal 
belysningspunkter står sig.

Fastigheter inkl. lokalvård och vaktmästeri
Året inleds med försäljning av fastigheterna Sigghusberg 
och Gjutaren till RKHF Äldrehem i Hjo. Under året har 
fokus legat på att komma ikapp med underhållet i våra 
fastigheter efter det att målningsentreprenaden av stads-
parksvillorna gick mot sitt slut efter två år. Ytterligare en 
ny tillfällig paviljong etablerades vid Skogshyddans för-
skola. På Guldkroksskolan renoverades och tillgänglighets-
anpassades lokaler i B-huset för att under hösten kunna ta 
emot elever och fritidsbarn. I B-huset gjordes också stora 
insatser i akustiken för att förbättra arbetsmiljön samt 
uppstart av målning och byte till energiglas på samtliga 
fönster. A-hallen i Guldkrokshallen har under sommaren 
fått nytt golv. Hamnmagasinet har målats om och fått nytt 
tak. Fasaden på Skogshyddans förskola målades om. Utö-
ver den utvändiga målningen av Villa Göta och förskolan 
Skattkammaren har nu samtlig invändiga golv och väggar 
renoverats. Vaktmästeri flyttade samman med Gata/park 
i kommunförrådets lokaler på industriområdet. Lokalvår-
dens centralförråd och fastighetsförrådet fick lämna Telia 
lokalerna till förmån för planerade replokaler m.m. och 
flytta till andra lokaler vid Almedal. Till köket i Kors-
berga har en ny angörning för transporter gjorts då dessa 

tidigare gick över skolgården. Kulturkvarterets etapp 1B 
som består av ny byggnad mellan Medborgarhuset Park 
och Samrealskolan färdigställdes under våren och invigdes 
i maj månad. 

Arbetet med att skapa förutsättning för energibespa-
ringar i kommunens fatigheter i enlighet med uppställda 
nationella mål har fortsatt. I Sveriges kommuner och 
Landstings Öppna jämförelser ligger Hjo Kommun bland 
de 25 % bästa kommunerna när det gäller energiförbruk-
ning i lokaler. Under året har bergvärmepump installerats 
i samlingssalen i Gate skola i Fågelås. I Guldkrokshallen 
har ny energieffektiv belysning och styrning av densamma 
installerats. Utöver detta har ett antal byggprojekt projek-
terats och förfrågningsunderlag tagits fram, upphandlats 
och startats upp bl.a. för ny förskola vid Knäpplan och 
replokaler i Telias lokaler. 

Gata/Park/Hamn inkl exploatering
Under året har ombyggnationen av Skövde infarten med 
en cirkulationsplats vid infarten till Hammarsjorden och 
till Åsgatan färdigställts. I projektet har även ca 500 m ny 
gång- och cykelväg byggts. För att skapa en underhållsplan 
för kommunens gator och vägar genomfördes en invente-
ring av status och ytor på kommunens gator och gc-vägar 
under hösten. Vid inspektion av bron över Hjoån vid Kniv-
smedsbacken visade det sig att den hade så stora skador 
att en nybyggnation var nödvändig. En ny bro byggdes och 
invigdes under senhösten. 

På Knäpplanområdet har ett nytt exploateringsområde 
etablerats som omfattar 26 villa tomter, kvartersgator 
och grönytor. Byggnationen av en ny väg mellan Ringvä-
gen och Borrbäck/Orkestervägen pågår och kommer att 
färdigställas under våren 2015. Vägen kommer även att 
fungera som tillfartsväg till den nya förskolan som byggs 
på Knäpplanområdet.

Hjo hamn har varit flitigt besökt under säsongen, antalet 
gästnätter uppgick till 872. Detta är en ökning med 108 
gästnätter jämfört med föregående år. För att förenkla 
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Verksamhetsmått
    Utfall

       2012

 Utfall

   2013

   Utfall

     2014

Total förbrukning gatubel kWh 1 022 507 930 880  831 308

Antal ljuspunkter gatubelysning        2 629     2 702      2 741

Förbrukning/ljuspunkt gatubelysning kWh           389       345        303

Skolportioner      86 536 185 253  191 097

Dagsportioner V&O      42 851   42 836    42 505

Hemtjänstportioner      15 361   16 483    17 539

Fastighetsyta m2      64 923   65 067    65 315

för båtgäster har möjlighet för kortbetalning införts i 
gästhamnen. Upphandling av entreprenör och påbörjad 
projektering för Etapp 1 i renovering av hamnen genom-
fördes under hösten. Etapp 1 omfattar norra piren samt 
kajkant vid badet. Projekteringen av Etapp 2 som omfat-
tar södra piren har påbörjats.

Arbetet med energieffektivisering av gatubelysningsnätet 
har fortsatt under året. Trenden med minskad energiför-
brukning trots ökat antal belysningspunkter står sig.

Kostenheten
Kostenheten visar på ett plusresultat 0,2mnkr. Kostna-
derna för livsmedel och personal har överstigit budget 
men det beror på en ökad försäljning på ca 1 miljon 
kronor. Framför allt är det portioner till omvårdnad och 
fritids som överstiger avtalad volym. Kostenheten har 
som mål att öka andelen svenskt kött och ekologiska rå-
varor. I genomsnitt för hela 2014 så har vi använt 89,8 % 
svenskt kött och 15 % ekologiskt råvaror. Köken jobbar 
på i samma goda och ambitiösa anda som tidigare och 
förbättringar och utveckling inom olika områden pågår 
ständigt. Mer mat lagas från grunden. En färsmaskin har 
köpts in och ambitionen är att kunna servera hemgjorda 
köttbullar och färsbiffar. 

Framtidsfaktorer
Inom fastighetsverksamheten ligger fortsatt fokus på 
pågående och kommande byggprojekt, fastighetsunder-
håll, och energibesparing men också på arbetet med 
att säkerställa en bra kvalité på tjänster till kommunens 
verksamheter. 

Inom Gata-/ Park- och Hamnverksamheten kommer 
fokus i den nära framtiden att ligga på renovering av 
norra piren i hamnen samt gestaltning och projektering 
för Södra piren. En plan för Stadsparkens skötselfor-
mer måste tas fram för att säkerställa parkens drift och 
framtid. Merparten av träd och växtbestånd i kommunen 
utgörs av fullvuxna träd och buskar varför en plante-
ringsplan bör tas fram för att föryngra och skapa gröna 
miljöer för framtida generationer. Under 2014 har ett 
antal lekplatsbesiktningar utförts som visade på ett stort 
antal förslitningsskador och det är viktigt att en förnyel-
seplan tas fram. 

Kostenheten kommer fortsatt att arbeta mot att öka 
andelen svenskt kött och ambitionen är att nå 100 %. 
Även andelen ekologiskt bör uppgå till 25 % som är det 
nationella målet för offentliga kök. Arbetsbelastningen i 
centralköket är hög och det är trångt med lastutrymme 
och förvaringsutrymme. En ombyggnation av inlastning 
och förvaringsutrymmen kommer därför att göras under 
2015. 

Björkdungens förskola kommer troligtvis flytta till Kors-
berga skola vilket innebär förändringar för kostverksam-
heten. Köket i Korsberga behöver kompletteras med mer 
utrustning för att tillaga portioner och logistiken behöver 
lösas. Planering av nytt kök på nya förskolan vid Knäppla-
nområdet samt rekryteringen av personal kommer göras 
under 2015. 

Ekonomisk analys
Teknisk service redovisar ett positivt resultat med 0,2 
mnkr, vilket var en förbättring jmf. prognosen som gjor-
des vid delåret med 0,2 mnkr. Vill ni få ytterligare infor-
mation kring den ekonomiska redovisningen kan ni läsa 
mer om detta under driftsredoviningen på sidorna 90-94.
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Ekonomisk utvärdering
Jämförelse mot föregående år
2014 års resultat för verksamheten uppgick till 71 tkr. 
Intäkterna avseende brukningsavgifter har ökat som en 
följd taxehöjning och tilläggsdebitering för ökad belast-
ning från industrin. Även intäkterna för anslutningsavgifter 
har ökat jämfört med föregående år. Totalt har intäkterna 
för år 2014 varit 1 mnkr högre än år 2013. Kostnaderna, 
exklusive avskrivningar och räntekostnader för år 2013 
har varit 1,6 mnkr högre än 2014. Produktionskostna-
derna på reningsverket har varit högre än föregående år. 
Anläggningstillgångar till ett värde om 960 tkr har utrang-
erats under året till följd av den pågående nyinvesteringen 
i reningsverket. 

Verksamhetsmått
Utfall
2012

Utfall
2013

Utfall
2014

Vattenverket

Levererad vattenmängd m3 578 972 560 957 576 870

Mottagen Avloppsmängd m3 1 127 819 872 306 970 210

Kostnad kr per lev m3 vatten 20,49 21,47 22,11

Va-Taxa

Kostnad kr per lev m3 
(Fast avgift tillkommer)

21,00 22,00 22,60

Viktiga händelser & Framtid
Under år 2014 har nya ledningar färdigställts till 26 
fastigheter samt förskola i området Knäpplan. I Gate har 
vattenledningar om ca 150 meter bytts ut. Vidare har 
ett tiotal vattenserviser i det kommunala nätet bytts ut. 
Upphandling och planering för ombyggnaden av avlopps-
reningsverket upptog stor del av arbetet under våren 
2014. Ombyggnaden av avloppsreningsverket startade 
under augusti månad och beräknas vara klart under våren 
2015. Reningsverket har under året varit hårt belastat från 
industrin. Gränsvärdena för utgående avloppsvatten har 
överskridits när det gäller biologisk förorening och kväve. 

Vattenverken har fungerat mycket bra och utförda prov-
tagningar vid vattenverket har varit godkända.

Vatten och avlopp
-Taxefinansierad verksamhet

VA-verksamheten ansvarar för dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten samt distribution av 
dricksvatten i ledningsnätet inom Hjo, Korsberga, Blixtorp och Fågelås. Verksamheten är i sin helhet 
taxefinansierad vilket innebär att de hushåll och företag som är anslutna till vatten- och avloppsnätet 
finansierar verksamheter genom avgifter för vatten och avlopp. Vid utgången år 2014 har verksamheten 
ca 2 370 abonnenter

I den nära framtiden ligger arbetet med att upprätta en 
underhållsplan för att säkerställa kommunens Va-nät som 
en viktig uppgift. Avloppsreningsanläggningen i Gate be-
höver uppgraderas.

Jämförelse mot årsprognos i delårsbokslutet
I delårsbokslutet låg en årsprognos på ett överskott för 
Va-verksamheten om 600 tkr. Helårsresultatet blev 71 
tkr, vilket är en försämring 500 tkr. Denna avvikelse mot 
delårsprognosen beror på att omfattningen av den utrang-
ering av anläggningstillgångar som gjordes under senhös-
ten var svårbedömd vid delårsbokslutet.
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3. Finansiella intäkter                    2013                 2014

Ränteintäkter 9 0

1. Verksamhetens intäkter                   2013                  2014

Brukningsavgifter 12 345 13 371

Anslutningsavg* 169 420

Övriga 264 0

Summa 12 778 13 791

2. Verksamhetens kostnader               2013                 2014

Produktionskostnad Vattenverk 3 296 2 933

Drift reningsverk 3 162 4 624

Drift pumpstationer 560 632

Interna tjänster administration 305 411

Vattenledningsnät 1 584 1 655

Vattenmätaravläsning 186 142

Avloppsledningsnät 538 628

Dagvattenledningsnät 183 425

Summa 9 814 11 450

5. Anläggningstillgångar                 2013                    2014

Vattenproduktion 5 828 5 371

Avloppsreningsverk 5 853 12 027

Övrig markreserv 96 91

Avloppsledningar 6 246 7 483

Vattendistribution 8 746 9 479

Summa 26 769 34 451

7. Eget kapital                    2013                    2014

Resultatfond 2 171     2 242

8. Avsättningar                    2013                    2014

Avsättningar pension 17             44

9. Långa skulder                 2013                  2014

Kommunlån    24 817 31 725

10. Korta skulder                2013                 2014

Leverantörsskulder 1 171 1 199

Personalens skatter 21 20 

Upplupna löner och  
semesterlön

55 64

Upplupna social avgifter 56 60

Avgiftsbestämd ålderspension 57 0

Förutbet. Va-anslutningsavgift 1 296 2 180

Summa   2 656 3 523

4. Finansiella utgifter                    2013                2014

Finansiella utgifter -577 -590

6. Omsättningstillgångar                    2013                    2014

Kundfordringar 1 390 1 538

Fordran Staten 0 0

Övriga fordringar 1 502 1 545

Summa 2 892 3 083

Resultaträkning VA-verksamhet
Tkr Not 2013 2014

Intäkter 1 12 778 13 791

Kostnader 2 -9 814 -11 449

Avskrivningar -1 653 -1 681

Verksamhetens nettoskostnad 1 311 661

Finansiella intäkter 3 9 0

Finansiella kostnader 4 -577 -590

Resultat före extraordinära poster 743 71

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Periodens resultat   
(Fondbalanserat)

743 71

Resultatfond - VA
Tkr Saldo 140101 Förändring Saldo 141231

Vatten och avloppsfond 2 171 71 2 242

Balansräkning VA-verksamhet
Tkr Not 2013 2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 5 26 769 34 451

Omsättningstillgångar 6 2 892 3 083

SUMMA TILLGÅNGAR                 29 661                 37 534

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

EGET KAPITAL 7 2 171 2 242

varav årets resultat 743 71

AVSÄTTNINGAR 8 17 44

SKULDER 27 473 35 248

varav långa skulder 9 24 817 31 725

varav korta skulder 10 2 656 3 523

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER

29 661 37 534
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Hjo kommun är sedan 1 januari 2000 medlem i Avfallshantering 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 finansie-
rat via taxor. Övriga medlemmar i AÖS är Tibro, Skövde, Karlsborg, Töreboda, Falköping samt Skaras 
kommuner.

Viktiga händelser & Framtid
Kommunalförbundet AÖS upprättar årsredovisning för 
verksamheten men Hjo kommun får årligen ett bidrag från 
AÖS på 30 kr per invånare för att finansiera återställandet 
av gamla deponier. Detta bidrag fonderas och särredovi-
sas under eget kapital på balansräkningen. Utöver detta 
bidrag betalar AÖS ett årligt arrende för återvinningscen-
tralen som motsvaras av kostnader för avskrivning och 
ränta på anläggningen.

1. Verksamhetens intäkter      2013      2014

Arrense AÖS 263 255

Bidrag AÖS 265 267

Summa verksamhetens intäkter 528 522

2. Verksamhetens kostnader 2013 2014

Internränta 92 83

Summa verksamhetens kost-
nader

92 83

Resultatfond - Renhållning
Tkr Saldo 140101 Förändring Saldo 141231

Renhållning 4 536 267 4 803

Resultaträkning Renhållning-verksamhet
Tkr Not 2013 2014

Intäkter 1 528 522

Kostnader 0 0

Avskrivningar -171 -172

Verksamhetens nettoskostnad 357 350

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader 2 -92 -83

Resultat före extraordinära poster 265 267

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Periodens resultat    
(Fondbalanserat)

265 267

Ekonomisk utvärdering
För helåret år 2014 visar renhållningsverksamheten ett 
positivt resultat om 267 tkr som i sin helhet är hän-
förligt till bidraget från AÖS för återställande av gamla 
deponier. Resultatet fondbalanseras. Prognosen i del-
årsbokslutet avseende år 2014 var ett positivt resultat 
om 265 tkr.

Renhållning
-Taxefinansierad verksamhet
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Kommunal verksamhet
-som utförs av kommunalförbund

Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS)
Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) är ett samarbete 
mellan kommunerna Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och 
Skövde.

Verksamheten består av:
• Tillsyn/kontroll och prövning enligt bland annat miljö-

balken och livsmedelslagen. Tillsyn/kontroll innebär 
till exempel att miljönämnden kontrollerar att fabri-
ker följer miljölagstiftningen och att livsmedelsföretag 
sköts på ett sådant sätt att människor inte riskerar att 
bli sjuka av livsmedel. Prövning innebär bland annat att 
miljönämnden beviljar tillstånd för enskilda avlopp. 

• Miljönämnden ska följa utvecklingen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet i medlemskommunerna.

• Miljönämnden ska lämna råd och upplysningar till 
allmänheten i frågor som omfattas av nämndens 
ansvarsområde.

Kommunal verksamhet utförs i huvudsak i Hjo kommuns egen regi. Då Hjo är en liten kommun träffas 
dock en del överenskommelser med andra kommuner i vår närhet om att samverka inom vissa lämpliga 
områden. Samverkan sker för att kunna upprätthålla hög kvalitet och samtidigt hålla kostnaderna nere.  
Nedan följer en kortfattad redogörelse av de kommunalförbund som utför kommunal service åt Hjo 
kommuns invånare.

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunal-
förbund där kommunerna Hjo, Tibro, Karlsborg, Falkö-
ping, Töreboda, Skara och Skövde ingår.

AÖS ansvarar för insamling och behandling av hushålls-
avfall samt information, regelskrivning och planering av 
hushållsavfallets omhändertagande.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)
Räddningstjänst Östra Skaraborg (RÖS), är ett kommunal-
förbund med medlemskommunerna Hjo, Tibro, Karlsborg, 
Mariestad, Töreboda, Gullspång och Skövde. Förbundet 
svarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd 
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), samt tillstånds-
givning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explo-
siva varor (LBE).

RÖS uppdrag som skall lösas över tiden är att förhindra 
och begränsa olyckor, förbereda och genomföra rädd-
ningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och medverka 
till samhällets krishantering. Tilldelad 
ekonomi och resurser i övrigt utgör 
grundfundamenten i all vår verksam-
het. RÖS skall i samverkan med an-
dra öka insikten och förståelsen för 
vikten av att förebyggande åtgärder 
vidtas i syfte att förebygga och identi-
fiera möjliga risker samt olyckor.
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Hjo kommuns bolag

 

Hjo kommun 

Hjo Stadshus AB 
f.d. AB Hjo bostäder 

AB Hjo 
småindustrier 

Hjo energi AB 

Hjo energi 
elhandel AB 

HjoTiBorg energi 
AB (30%) 

Bredband Östra 
Skaraborg AB 

(25%) 
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Kommunala bolag
koncerninterna engagemang
I den sammanställda redovisningen ingår det helägda bolaget Hjo Stadshus AB med dotterbolag.
Bolagen är en del av den totala verksamheten i Hjo kommun och ska tillsammans med nämnderna verka 
för en positiv utveckling av kommunen. 

Respektive bolag i koncernen har under året bedrivit den 
verksamhet som har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna, vilket redovisats i de uppfölj-
ningar som bolaget redovisat till kommunfullmäktige. 

Hjo Stadshus AB
Hjo Stadshus AB är koncernmoder för Hjo kommuns 
bolag. Bolaget äger och förvaltar aktier i bolag inom Hjo 
kommunkoncern.

Årets resultat och verksamhet
Resultatet 2014 före bokslutsdispositioner och skatt upp-
gick till -1 036 tkr. Årets övriga kostnader, som i huvudsak 
utgörs av räntekostnad, täcks med koncernbidrag från 
dotterbolagen. Bolaget är koncernmoder för Hjo kom-
muns bolag med de helägda dotterbolagen Hjo Energi AB 
och AB Hjo Småindustrier.

Nyckeltal    2012 2013 2014

Soliditet  % 10,9 10,9 10,9

Balansomslutning, mnkr 45,0 45,0 45,0

Nettoomsättning, mnkr   0,0   0,0   0,0

Årets resultat, mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

  0,0   0,0   0,0

AB Hjo Småindustrier
AB Hjo Småindustrier ägs till 100 % av Hjo Stadshus AB 
och bedriver uthyrning av industrilokaler i Hjo kommun.

Årets resultat och verksamhet
Resultatet 2014 före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgick till 533 tkr. Under 2013 har knappt drygt 90 % av 
lokalerna varit uthyrda. Bolaget har handlingsberedskap 
för eventuellt nya hyresgäster av industrilokaler genom att 
en industritomt är preliminärbokad. En mindre utbyggnad 
för en hyresgäst räkning har skett under 2014.

Nyckeltal 2012 2013 2014

Soliditet  %  59,6 77,5 67,4

Balansomslutning, mnkr   4,4  4,4 5,6

Nettoomsättning, mnkr   1,2  1,1 2,2

Årets resultat, mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

  0,3 -0,0 0,3

Hjo Energi Elhandel AB
Hjo Energi Elhandel AB ägs till 100 % av Hjo Energi AB 
och bedriver handel med el. Elinköpen sker genom ett 
gemensamt bolag, HjoTiBorg Energi AB. HjoTiBorg Energi 
AB ägs till 30 % av Hjo Energi Elhandel AB , 30 % av Karls-
borgs Energi Försäljnings AB, 30 % av Tibro Energi AB  
samt 10 % av Almnäs Elhandel AB.

Årets resultat och verksamhet
Resultatet 2014 före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgick till 0,6 mnkr. Omsättningen i bolaget har sjunkit 
under året bland annat beroende på att året har varit 
något varmare än normalt. 
Elprisnivån har i huvudsak styrts av kolpriset med mindre 
variationer p.g.a. hydrologiska balansen men historiskt 
sett har de varit låga och stabila. Elcertifikaten har också 
varit på en låg nivå med mindre variationer under året.

Bolaget har en inköpspolicy som innebär att inköpspriset 
för kommande leveranser är känt, vilket innebär att bo-
laget kan justera försäljningspriset för de kunder som har 
ett rörligt elpris. Detta medför också att bolagets risker 
vid snabba prisförändringar har minimerats. Volymför-
ändringar som sker hos kunderna kan dock inte säkras i 
förväg men volymrisken (verklig förbrukning jämfört med 
prissäkrad volym) har varit balanserad under året.

• Bolaget hade vid årsskiftet 3 059 kunder 
      (föreg. år 3 120).
• Såld energimängd under året uppgick till 39 628 MWh 

(föreg. år 41 842). 
• Antal kunder på den lokala marknaden utgör 84 % 

(föreg. år 84).

Bolaget hade vid årsskiftet 3.161 (föreg. år 3.161) kunder 
och såld energimängd under året uppgick till 42.853 MWh 
(föreg.år 49.395 MWh). Antal kunder på den lokala mark-
naden utgör 86% (föreg. år 86%).

Nyckeltal 2012 2013 2014

Soliditet  % 21,5  24,4  26,1

Balansomslutning,  mnkr 11,9  10,5   9,8

Nettoomsättning,  mnkr 29,0  23,6  19,9

Årets resultat,  mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

 0,7  -0,0  -0,0

Koncernen Hjo kommun
Utöver kommunalagen och aktiebolagslagen regleras bola-
gens verksamhet genom:

• Bolagsordningen
• Ägardirektiven
• Eventuella avtal mellan kommun och bolag.
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Hjo Energi AB
Hjo Energi AB ägs till 100 % av Hjo kommun. Bolagets 
verksamhet består av elnät, elinstallation, fjärrvärme, 
bredband och kabel-TV inom Hjo kommun. 

Årets resultat och verksamhet
Resultatet 2014 före bokslutsdispositioner och skatt upp-
gick till 5,8 mnkr. 

Installationsavdelningen har haft mycket god beläggning 
under året, vilket bidragit till ett bra resultat. Elinstalla-
tionsverksamheten innefattar nyanläggnings- och ändrings-
arbeten, service samt försäljning av elmaterial främst inom 
industri och bostadsbyggnadsområdet.

Arbetet inom elnätet har under året framförallt utgjorts 
av nyetablering på bostadsområdet Knäpplan, förskolan 
Knäpplan, samt rondell Skövdeinfarten. I övrigt mindre 
ombyggnader, förstärkningar och löpande underhåll. Nät-
verksamheten omfattar transport av el till 3 494 kunder 
(föreg. år 3 494). Överförd energimängd uppgår till 55 175 
MWh exkl. förluster (föreg. år 55 500).

Fjärrvärmenätet har förlagt kulvert på bostadsområde 
Knäpplan, samt till förskolan Knäpplan. Vid årsskiftet var 
drygt 36 km kulvert nedlagd och 633 fastigheter hade 
servisledningar installerade (föreg. år 35 resp. 627).  För-
säljningen av fjärrvärme uppgick till 30 329 MWh (föreg. 
år 31 947)

På stadsnätet har en fortsatt utbyggnad av fiber skett un-
der året, framförallt till bostadsområdet Knäpplan, Grev-
bäcks by samt Almedal. Vid årets slut hade bolaget 985 
stycken kabel-TV kunder och 977 stycken bredbandskun-
der (föreg. år 971 och 907). Optonätets längd var ca 87,6 
km (föreg. år 64).

Investeringar
Större delen av bolagets investeringar på 7,3 mnkr har va-
rit etablering av elnät, fjärrvärme och stadsnät på bostads-
området Knäpplan. Stadsnätet arbetar med och fortsätter 
utbyggnad och förtätning av fibernätet i kommunen.

Miljö
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljö-
balken. Tillståndet som Länsstyrelsen beviljat 2012-12-19 
omfattar drift av tre biobränslepannor på och en olje-
panna med totalt tillförd effekt 25 MW. Bränslet utgörs 
av skogs- och sågverksflis som levereras från platser inom 
en radie på 3-5 mil från Hjo. Bolaget följer den miljöpolicy 
som kommunen som ägare fastställt.

Måluppfyllelse
Hjo Energi AB:s elnätstaxor ligger i jämförelse med övriga 
elnätsföretag i regionen (Västra Götaland) i den nedre 
kvartilen. Det innebär att ägarens mål, att bolagets el-
taxor ska vara under regiongenomsnittet, är uppfyllt.

Hjo Energi AB har hela elnätet nedgrävt, vilket inneburit 
att bolaget inte haft några stora störningar på elnätet. 
Då alla transformatorstationer har redundant matning är 
risken för långa strömavbrott, orsakat av oväder eller an-
nan yttre lokal påverkan, väsentligt lägre än för elnät med 
luftledningar. Bolaget har en hög rörlig andel i bolagets 
taxor för elnät och fjärrvärme, vilket medför en högre risk 
beroende på väder. Att hela elnätet är nedgrävt medför en 
lägre risk.

Framtiden
För elnätet och fjärrvärmen fortsätter arbetet med att 
färdigställa bostadsområdet Knäpplan, samt enstaka an-
slutningar och förtätningar. Stadsnätet fortsätter utbygg-
naden och förtätningen av fibernätet i kommunen.

Nyckeltal 2012 2013  2014

Soliditet  %   57,0   46,1   50,4

Balansomslutning, mnkr   93,7 124,5 122,2

Nettoomsättning, mnkr   58,3  55,3   57,4

Årets resultat, mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

   0,0    0,1    0,3

Ekonomiska engangemang mellan kommunens koncernföretag
Tabellerna brevid  visar en samlad bild över de ekonomiska engagemangen mellan kommunkoncernens olika enheter.
K = Köpare, S = Säljare

Mnkr Försäljning Lån Borgen

  K           S   K        S     K            S

Hjo kommun 16,2      0,7   0         0 90,0            0

Hjo Stadshus AB     0         0   0         0      0        40,0

Hjo Energi AB  0,7     14,6   0         0      0        50,0

Hjo Energi Elhandel 
AB)

   0          0   0         0      0            0

AB Hjo Småindu-
strier

   0       1,6   0         0      0            0

Mnkr Ägartill-
skott

Koncernbi-
drag

Utdelning

   K        S   K          S   K        S

Hjo kommun    0         0   0          0   0         0

Hjo Stadshus AB    0         0    0       1,0   0         0

Hjo Energi AB    0         0    0,4       0   0         0

Hjo Energi Elhandel 
AB)

   0         0    0,6       0   0         0

AB Hjo Småindu-
strier

   0         0    0         0   0         0
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Finansiella räkenskaper

I följande kapitel återfinns räkenskapsrapporterna 
för 2014 med jämförelse mot 2013. Här beskrivs 
även kommunens och kommunkoncernens redovis-
ningsprinciper.

Redovisningsprinciper                        78
Resultaträkning och finansieringsanalys                    82 
Balansräkning                          83
Nothänvisning                         84
Driftsredovisning                         90
Investering och exploatering                       94
Finansiella nyckeltal fem år i sammandrag                 97 
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och 
eventuella investeringsbidrag. Investeringar som har ett 
betydande och väsentligt belopp aktiveras i balansräk-
ningen. Som vägledning används en gräns på ett basbe-
lopp (44 400 för år 2014) och en livslängd på mer än tre 
år. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en 
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, vilket i allt 
väsentligt överensstämmer med de i tabellen angivna 
avskrivningstiderna. Rak nominell metod används. Viss 
vägledning för en anläggningstillgångs avskrivningstid finns 
i rådets idéskrift. Ingen omprövning av nyttjandetiden har 
gjorts under året. Avskrivningen påbörjas kalendermå-
naden efter det att tillgången tagits i bruk. Utrangeringar 
har gjorts inom Va-verksamheten till ett värde på 2,0 
mnkr under 2014.

Viss indelning i komponenter har gjorts sedan början av 
2000-talet. Från och med 2014 har Hjo kommun fast-
ställt ett antal komponenter med olika avskrivningstider, 
som ska användas om varje komponents värde uppgår till 
minst 100 tkr. En översyn har gjorts för att även justera 
äldre investeringar som fortfarande har ett betydande 
bokfört värde. Dessa investeringar kommer att justeras 
from 2015. För VA-verksamheten kommer en indelning i 
komponenter att göras till 2015.

Nedan följer en uppställning av de komponenter Hjo 
kommun valt att indela investeringarna i och vilken nytt-
jande period som tillämpas.

Avskrivningstider komponenter                               År

Fastighet

Råmark 0

Stomme och grundläggning 80

Markanläggning 20

Stomkomplettering 40

Ytskick 15

Snickerier invändigt 30

Installationer 40

Teknik 10

Avskrivningstider komponenter År

Vägar

Underbyggnad/
förslitningslager+Överbyggnad

0

Beläggning asfaltsgrund 50

Beläggning slitlager

- Infatrsleder 10

- Övriga gator 20

Gatubelysning 20

Skyltar och trafikanordningar 20

Avskrivningstider komponenter År

Hamn

Kaj 80

Vågbrytare 80

Bryggor 30

Ytbeläggningar 50

Markarbete 20-evig

Belysning 20

Möblemang utomhus 20

  

Anslutningsavgifter samt gatukostnadser-
sättningar
Anslutningsavgifter samt gatukostnadsersättningar avser 
att täcka investeringsutgifter för vatten och avlopp, gator 
och gatubelysning. Inkomsterna bokförs initialt som en 
skuld i samband med att investeringen är klar och intäkts-
förs sedan successivt i takt med investeringsobjektens 
avskrivningstid. 

Bidrag till statlig infrastruktur
Hjo kommun undertecknade under 2013 en avsiktsförkla-
ring med Trafikverket om medfinansiering av utbyggnaden 
av vissa sträckor av E20 med 5 mnkr i 2013 års penning-
värde. Utbyggnaden bedöms medföra såväl nationella, 
regionala och lokala nyttor.

Hjo kommuns årsredovisning är upprättat i enlighet med Lagen om kommunal redovisning 
(1997:614) med en viss avvikelse vad gäller redovisning av leasingavtal, se nedan.  

Redovisningsprinciper
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Enligt lag ska kommunens bidrag till statlig infrastruktur 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen eller tas upp 
i balansräkningen under en särskild post med benämning-
en ”Bidrag till statlig infrastruktur”. Om beloppet redovi-
sas i balansräkningen ska det upplösas med årliga enhetliga 
belopp under högst 25 år. Hjo kommuns kommunfullmäk-
tige fattade i september månad beslut om att skriva under 
ett genomförande- och finansieringsavtal som bekräftar 
avsiktsförklaringen. Beslut fattades också om att beloppet 
ska redovisas som en kostnad i resultaträkningen för 2014. 

Även ett medfinansieringsavtal angående byggandet av en 
GC-väg till Mullsjön har fattats av kommunfullmäktige i 
november månad innebärande en total kostnad om 11,3 
mnkr, varav Hjo kommun ska finansiera 5,6 mnkr. Även 
detta bidrag har kostnadsförts under 2014.

Deponier
I Hjo finns idag några markområden som är klassade som 
förorenad mark och som Hjo kommun har ansvar för. 
Kommunen erhåller idag 30 kr per invånare och år från 
Avfallshantering Östra Skaraborg för att i framtiden åter-
ställa dessa områden. Beslut om återställande fattas av 
Länsstyrelsen. I dagsläget finns inga sådana beslut.

Dessa medel finns särredovisade under Eget Kapital. Per 
2014-12-31 uppgår det ackumulerade beloppet till 4,8 kr. 
Då inga beslut om sluttäckning finns har ett eventuellt 
åtagande inte tagits upp under rubriken avsättningar i 
balansräkningen. 

Exploateringsmark
Mark som kommunen ämnar sälja klassificeras som 
omsättningstillgång i balansräkningen och är bokförd till 
anskaffningsvärdet. Kostnader och intäkter för pågående 
exploateringsprojekt (t.ex. iordningsställande av gator 
och VA) är för närvarande redovisade bland pågående 
anläggningstillgångar. En fördelning av kostnader och 
intäkter mellan omsättnings- respektive anläggningstillgång 
kommer att göras i samband med att respektive område 
slutredovisas.

Leasingavtal
Objekten som bedömts vara av finansiell art och har en 
leasingtid på minst fyra år, har redovisats som anläggnings-
tillgång i balansräkningen, under rubriken maskiner och 
inventarier. Förpliktelsen i form av framtida betalningar av 
leasingavgifter har redovisats som skuld. 

Anskaffningsvärdet har tagits upp till det verkliga värdet. 
Avskrivningstiden följer leasingperioden och objekten 
skrivs ner till restvärdet. Räntekostnaden beräknas till ett 
fast värde fördelat över leasingperioden.

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet det år då de uppstår 
och har inte inräknats i respektive tillgångs anskaffnings-
värde.

Löneskatt
Löneskatten redovisas då pensionsförpliktelsen uppkom-
mer vilket innebär att löneskatten har periodiserats och 
redovisats som en kostnad i resultaträkningen.

Pensionsskuld
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmo-
dellen. Den delen av pensionsskulden som intjänats före 
1998 ligger som en ansvarsförbindelse, d.v.s. inom linjen. 
Det som intjänats efter 1998 ligger dels som en avsättning 
och dels som en kortfristig skuld.

Det belopp som redovisats som en kortfristig skuld avser 
den avgiftsbestämda ålderspensionen. Kommunen har 
valt att fr.o.m. 1998 betala ut hela den avgiftsbestämda 
ålderspensionen till den anställde. För lönedelar över 7,5 
basbelopp och för efterlevandepensioner finns särskilt 
tecknade försäkringar.

Riskhantering – ränterisk  
Med ränterisk avses risken för att en förändring av det 
allmänna ränteläget påverkar kommunens räntekostnader 
i negativ riktning. För att begränsa ränterisken i kommu-
nen ska lånestocken utformas så att den viktade genom-
snittliga räntebindningstiden bör vara minst tre mån och 
högst 3 år och att räntebindningstiden för enskilda lån inte 
överstiger 10 år.
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Sale and leaseback
Kommunen har under 2014 sålt två fastigheter till Riks-
byggens kooperativa Hyresrättsförening Äldrehem i Hjo, 
ekonomisk förening. Reavinsten för dessa fastigheter 
uppgick till 14,1 mnkr. Hela reavinsten har redovisats som 
en jämförelsestörande intäkt år 2014. Enligt RKRs rekom-
mendation 13.2 ska en eventuell vinst vid en sale and 
leaseback transaktion periodiseras över leasingperioden.  
Kommunstyrelsen anser att denna vinst ska redovisas i 
sin helhet på år 2014. Detta med beaktande av att Kom-
munfullmäktige beslutat att två medfinansieringsbidrag 
(jämförelsestörande kostnader) på totalt 10,6 mnkr ska 
kostnadsföras i sin helhet på år 2014. Kommunstyrelsen 
anser att genom att både intäkten och kostnaderna av 
jämförelsestörande art redovisas samma år så ger årets 
resultat år 2014 en mer rättvisande bild och därmed är 
god ekonomisk hushållning för Hjo kommun.

Semesterlöneskuld
Skulden för ej uttagna semesterdagar och okompenserad 
övertid och därpå upplupna sociala avgifter redovisas som 
kortfristig skuld. 

Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av de preliminära 
månatliga inbetalningarna, prognosen för slutavräkningen 
2014 samt skillnaden mellan den slutliga taxeringen och 
prognosen för 2013. Avräkning av skatteintäkterna har 
gjorts efter Sveriges Kommuner och Landstings beräk-
ningar från december 2014.

Taxefinansierade verksamheter
Resultatregleringsfonderna för va- och renhållning är re-
dovisade under Eget kapital. Va-enheten har belastats med 
centrala overheadkostnader (grundat på verkliga kost-
nader för vissa centrala funktioner vilka fördelats efter 
antalet anställda). Ränta har beräknats på rörelsekapitalet 
och interna lån för investeringar. De taxefinansierade 
verksamheternas resultat bokförs på kommunens egna 
kapital.

Verksamhetens intäkter
Här nedan redovisas några av kommunens inkomstgrup-
per och dess grund för intäktsföring.

Barnomsorgsavgifter
Inkomsten intäktsförs i samband med fakturering. Faktu-
rering sker i slutet av innevarande månad vilket innebär 
att normalt behöver ingen periodisering ske vid boksluten.

Äldreomsorgsavgifter
Fakturering till brukaren sker i början av näst kommande 
månad. Inkomsten intäktsförs dock i den period som 
intäkten avser vilket innebär att normalt behöver ingen 
periodisering ske vid boksluten.

Hyresintäkter särskilt boende och bostad med särkilt 
anpassad service debiteras brukaren en månad i förskott 
men intäktsförs i den period hyran avser vilket innebär att 
normalt behöver ingen periodisering ske vid boksluten.

Renhållnings och VA-avgifter
Avgifterna faktureras via kommunens helägda bolag Hjo 
Energi AB. 

Inkomsten intäktsförs i samband med återredovisningen 
till kommunen som sker med en månads eftersläpning.
I den mån verksamhetens avgiftsuttag överskrider själv-
kostnaden, minskas intäkten och överuttaget bokföras
mot respektive fond som finns under Eget kapital.

Anslutningsavgifter, gatukostnadsersättningar samt övriga 
investeringsbidrag se ovan under rubrik ”Anslutningsavgif-
ter”.

Försäljning av fastighet
Inkomsten intäktsförs normalt vid dagen för tillträdet, 
förutsatt att det är sannolikt att de ekonomiska fördelar 
som kommunen får av transaktionen kommer att tillfalla 
kommunen och att avtalet är utformat så att inkomsten 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Specialdestinerade/riktade statsbidrag
Avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet 
eller ett bestämt ändamål och redovisas i resultaträkning-
en tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. 
Dessa bidrag kräver i regel någon form av motpresta-
tion och åter rapportering. De periodiseras i normalfallet 
till den period som bidraget avser enligt förekommande 
underlag.

Övriga intäkter och kostnader
Finansiella kostnader och intäkter har periodiserats fullt 
ut. Övriga intäkter och kostnader har periodiserats till 
väsentliga belopp. En riktlinje på 25 tkr har använts.
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Den sammanställda redovisningen
Syftet med sammanställd redovisning är att ge en helhets-
syn på kommunens verksamhet och ekonomi och ge en 
organsiationsneutral redovisning som möjliggör jämför-
barhet mellan kommunerna. Den sammanställda redovis-
ningen har upprättas enligt förvärvsmetoden med den s.k. 
alternativa metoden där underkoncernens (Hjo Stadshus 
AB) bokslut konsoliderats. 

Bolagens redovisningsprinciper överensstämmer med Års-
redovisningslagen (1995:1554), samt rekommendationer 
och uttalanden från Bokföringsnämnden. 
Eliminering har gjorts i för interna mellanhavande mellan 
kommunen och respektive dotterkoncern och dotterbo-
lag. Interna intäkter, kostnader, fordrings- och skuldposter 
av väsentlig betydelse har eliminerats.

Intresseföretag i underkoncernens redovisning
Andelar i intresseföretagen HjoTiBorg Energi AB och 
Bredband Östra Skaraborg AB redovisas i Hjo Stadshus 
AB koncernen i enlighet med den s.k. kapitalandelsmeto-
den.

Mindre ägarandelar
Hjo kommun har även andelar i kommunalförbunden 
Räddningstjänst Östra Skaraborg och Avfallshantering 
Östra Skaraborg. Eftersom ägarandelen i båda fallen 
understiger 20 % har kommunalförbunden inte medtagits i 
den sammanställda redovisningen.

Obeskattade reserver
Bolagens obeskattade reserver har uppdelats i koncern-
balansräkningen i eget kapital del (78 %) och uppskjuten 
skattskuld (22 %). Den uppskjutna skatten redovisas som 
en avsättning.
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Resultaträkning Kommunen Sammanställd redovisning

Mnkr Not 2013 2014 Budget 2014 Avvikelse 
2014

2013 2014

Verksamhetens intäkter 1 110,3 123,2 88,3 34,9 175,5 185,3

 - varav jämförelsestörande intäkter 7,3 14,1 0,0 14,1 7,3 7,3

Verksamhetens kostnader 2 -502,3 -532,2 -499,2 -33,0 -556,4 -579,1

 - varav jämförelsestörande kostnader -0,0 -10,6 -0,0 -10,6 -0,0 -10,6

Avskrivningar 3 -16,5 -16,0 -15,9 -0,1 -24,0 -25,6

Verksamhetens nettokostnader -408,5 -425,0 -426,8 1,8 -404,9 -419,4

Skatteintäkter 4 333,2 340,0 341,3 -1,3 333,2 340,0

Generella stadsbidrag och
utjämning

5 90,7 99,0 96,0 3,0 90,7 99,0

Finansiella intäkter 6 0,7 1,0 0,1 0,9 0,9 1,2

Finansiella kostnader 7 -1,1 -0,6 -2,6 2,0 -2,7 -2,2

Resultat före extraordinära poster 15,0 14,4 8,0 6,4 17,2 18,6

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 8 15,0 14,4 8,0 6,4 17,2 18,6

Resultaträkning och finansieringsanalys 
Resultaträkningen visar kommunens och kommunkomcernens intäkter och kostnader och hur det egna 
kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Finansieringsanalysen speglar hur den löpande verksam-
heten och investeringarna finansierats under året.

Finansieringsanalys Kommunen Sammanställd redovisning

Mnkr Not 2013 2014 Budget 2014 2013 2014

Årets justerade resultat 8 15,0 0,3 8,0 17,2 4,5

Justering för av- och nedskrivningar 3 16,5 16,0 15,9 24,0 25,6

Förändring avsättning pensioner o skatter 21 0,1 9,7 -0,1 0,8 9,7

Justering övriga ej likvid. påverkande poster 9 1,1 -0,4 0,0 1,1 0,7

Medel från verksamheter före förändring av 
rörelsekapital

32,5 25,6 23,8 43,1 40,5

+/- Minskn./ökn lager och exploateringsfastig-
heter

16-17 -1,3 0,2 -1,0 -1,1 2,5

+/- Minskn./ökn kortfristiga fordringar 18 8,1 -1,9 0,0 9,9 -5,6

+/- Ökn/minskn. övr. kortfristiga skulder 23 -6,2 17,1 -0,5 -9,3 19,3

Kassaflöden från löpande verksamhet 33,1 41,0 22,3 42,6 56,7

- Investering immateriella tillgångar 10 -1,3 -0,8 -1,0 -1,3 0,8

- Investering materiella tillgångar 11-13 -32,8 -52,1 -60,4 -70,5 -61,9

+ Försäljn. materiella tillgångar 11-13 0,0 48,9 0,0 0,0 49,0

+Invest finansiella tillgångar 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Försäljn. finansiella tillgångar 14 9,1 0,0 0,0 9,1 0,0

Kassaflöden från investerings  
verksamheten

-25,0 -4,0 -61,4 -62,7 -13,2

+/- Minskn/ökn långfristig fordran 15 3,4 0,1 0,0 -0,6 0,0

+/- Ökn/minskn långfristiga skulder 22 -11,7 -5,0 38,6 17,9 -12,3

-  Minskning pensioner intjänade före -98 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöden från finan. verksamhet -8,1 -4,9 38,6 17,3 -12,3

Årets kassaflöde 19 0,0 32,0 -0,5 -2,7 31,2

Likvida medel vid årets början 1,5 1,5 1,5 6,4 3,7

Likvida medel vid årets slut 1,5 33,5 1,0 3,7 34,9
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Balansräkning 
Balansräkning visar i sammandrag kommunens kommunkoncerns samtliga tillgångar,  
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för årets utgång.

Balansräkning Kommunen Sammanställd redovisning

Mnkr Not 2013 2014 2013 2014

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 4,4 4,5 4,4 4,5

   -Programvarulicenser mm. 10 4,4 4,5 4,4 4,5

Materiella anläggningstillgångar 280,5 282,5 385,7 387,3

   -Mark, byggnader, tekniska anläggningar 11 256,6 240,8 272,2 257,5

   -Maskiner och inventarier 12 11,3 10,9 99,8 97,4

   -Pågående investeringar 13 12,6 30,8 13,7 32,3

Finansiella anläggningstillgångar 3,5 4,2 5,4 6,2

   -Värdepapper 14 2,6 3,4 4,0 4,8

   -Långfristiga fordringar 15 0,9 0,8 1,4 1,4

Summa anläggningstillgångar 288,4 290,9 395,5 398,0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 16 0,0 0,1 6,9 4,6

Exploateringsfastigheter 17 7,9 7,6 7,9 7,6

Fodringar 18 31,4 33,3 44,0 49,6

Likvida medel och kortfristiga placeringar 19 1,5 33,5 3,8 35,0

Summa omsättningstillgångar 40,8 74,5 62,6 96,8

SUMMA TILLGÅNGAR 329,2 365,7 458,1 494,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  
SKULDER

- Ingående eget kapital 203,2 219,2 226,3 244,7

- Årets resultat 15,0 14,4 17,2 18,6

- Resultatutjämnings reserv 0,0 0,0 0,0 0,0

- Övrigt eget kapital 1,0 0,1 1,0 0,3

Summa Eget kapital 20 219,2 233,9 244,5 263,6

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar till pensioner och skatter 21 3,8 3,7 15,0 15,9

Avsättningar till statlig infrastruktur 21 0,0 9,8 0,0 9,8

Summa avsättningar 3,8 13,5 15,0 25,7

SKULDER

Långfristiga skulder 22 30,0 25,0 107,6 95,3

Kortfristiga skulder 23 76,2 93,3 91,0 110,2

Summa skulder 106,2 118,3 198,6 205,5

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

329,2 365,7 458,1 494,8

POSTER INOM LINJEN 25 302,3 347,1 234,3 279,1

Pensionsförmåner intjänade före 1998 180,0 174,6 180,0 174,6

Pensionsförmån förtroendevalda (som inte ingår i 
ovan)

11,7 7,9 11,7 7,9

Borgensförbindelser mm. 110,6 164,6 42,6 96,6

   -Förlustansvar egna hem 0,1 0,1 0,1 0,1

   -Borgensförbindelser kommunala bolag 90,5 90,5 22,5 22,5

  -Borgensföebindelser övrigt 20,0 64,0 20,0 64,0

  -Outnyttjad checkkredit 64,2 70,0 76,6 89,8
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Nothänvisning 
Syftet med noterna till bokslutet är att komplettera bokslutsinformationen så att en riktig och tillräcklig 
bild ges av kommunen och kommunkoncernens resultat och ekonomiska ställning.

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2013 2014 2013 2014

Not 1 Verksamhetens intäkter 110,3 123,2 175,5 185,3

Driftbidrag 56,1 61,1 56,1 61,1

Försäljningsmedel 10,3 11,0 10,1 9,8

Taxor och avgifter 22,4 24,0 85,3 77,9

Hyror och arenden 12,0 11,0 10,7 9,4

Övrigt 2,2 2,0 6,0 13,0

Återbetalning AFA (jämförelsestörande post) 7,3 0,0 7,3 0,0

Realisationsvinst fsg äldreboende (jämförelsestörande post) 0,0 14,1 0,0 14,1

Not 2 Verksamhetens kostnader 502,3 532,2 556,4 579,1

Personalkostnader 316,8 329,5 329,9 342,6

Köp av verksamheter 77,2 76,7 77,2 75,9

Lämnade bidrag 19,2 20,6 19,2 20,6

Lämnade bidrag, statlig infrastruktur (jämförelsestörande post) 0,0 10,6 0,0 10,6

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader 34,9 41,6 25,0 27,9

Inköp av material och övrigt 54,2 53,2 104,3 100,2

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,8 1,3

Not 3 Av- och nedskrivningar 16,5 16,0 24,0 25,6

Planenliga avskriv-
ningar  
                                                
                                             
                                        

immateriella tillgångar 0,6 0,7 0,6 0,7

Byggnader o tekniska anläggningar 13,7 13,0 14,4 13,8

Maskiner o inventarier 2,0 2,2 8,8 10,9

Leasingavtal 0,2 0,2 0,2 0,2

Not 4 Skatteintäkter 333,2 340,0 333,2 340,0

Årets preliminära skatteintäkter 335,1 341,0 335,1 341,0

Slutavräkning 2012 års skatteintäkter 0,2 0,0 0,2 0,0

Slutavräkning 2013 års skatteintäkter -2,1 -0,9 -2,1 -0,9

Slutavräkning 2014 års skatteintäkter - -0,1 - -0,1

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning 90,7 99,0 90,7 99,0

Fastighetsskatt, årets preliminära 11,9 12,0 11,9 12,0

Fastighetsskatt, progno slutavräkning 2013 års 4,2 0,0 4,2 0,0

Fastighetsskatt, prognos slutavräkning 2014 års 4,2 4,2

Inkomstutjämningsbidrag 79,9 79,8 79,9 79,8

Avgift till LSS-utjämning -2,2 -0,8 -2,2 -0,8

Regleringsavgift 4,0 2,0 4,0 2,0

Kostnadsutjämningsavgift/bidrag -7,1 0,9 -7,1 0,9

Strukturbidrag 0,0 0,9 0,0 0,9
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Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

  2013  2014   2013 2014

Not 6 Finansiella intäkter 0,7 1,0 0,9 1,2

Ränta utlåning kommunala bolag 0,0 1,0 0,0 0,0

Avkastning räntebärande papper 0,5 0,7 0,5 0,7

Övriga finansiella intäkter 0,2 0,3 0,4 0,5

Not 7 Finansiella kostnader 1,1 0,6 2,7 2,2

Räntekostnader lån 0,9 0,5 2,5 2,1

Räntekostnad pensionsskuld, inkl diskonteringsränta 0,1 0,0 0,1 0,0

Övriga finansiella kostnader 0,1 0,1 0,1 0,1

Not 8 Årets Resultat enligt resultaträkning 15,0 14,4 17,2 18,6

Avgår samtliga realisationsvinster 0,0 -14,1 0,0 -14,1

Tillägg realisationsvinster enligt synnerliga skäl KL 8 kap 5§ 0,0 0,0 0,0 0,0

Förtida inlösen pensioner i ansvarsförbindelsen 0,0 0,0 0,0 0,0

Justerat resultat 15,0 0,3 17,2 4,5

Not 9 Övriga ej likviditetspåverkande poster 1,1 -0,4 1,9 0,7

Särskild löneskatt på partiell inlösen pensioner ansvarsförbin-
delse

0,0 0,0 0,0 0,0

Årets förändring va- och renhållningsfond 1,0 0,3 1,0 0,3

Övriga mindre justeringar, ej likv. påverkande intäkter (se även 
not 14)

0,1 -0,7 0,1 -0,7

Uppskjuten skatt 0,0 0,0 0,8 1,1

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 4,4 4,5 4,4 4,5

Anskaffningsvärde vid årets början 5,7 7,0 5,7 7,0

Årets investeringar 1,3 0,8 1,3 0,8

Ackumulerade avskrivningar -2,6 -3,3 -2,6 -3,3

Not 11 Mark, Byggnader o tekniska anläggningar  256,6 240,8 272,2 257,5

Allmän markreserv 4,6 4,5 4,6 4,5

Anskaffningsvärde vid årets början 4,7 4,7 4,7 4,7

Årets investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets försäljningar 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Ackumulerade avskrivningar -0,1 -0,2 -0,1 -0,2

Verksamhetsfastigheter 166,1 141,8 181,7 158,6

Anskaffningsvärde vid årets början 259,4 281,5 274,6 304,5

Årets investeringar 22,1 18,3 29,8 20,4

Årets försäljningar 0,0 -48,2 0,0 -48,2

Ackumulerade avskrivningar -115,4 -109,8 -122,8 -118,1

Affärsverksamhetsfastigheter 38,2 37,1 38,2 37,1

Anskaffningsvärde vid årets början 67,9 68,9 67,9 68,9

Årets investeringar 1,0 2,2 1,0 2,2

Årets utrangeringar 0 -2,0 0 -2,0

Ackumulerade avskrivningar -30,7 -32,0 -30,7 -32,0
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Not 14 Värdepapper 2,6 3,4 4,0 4,8

Hjo Stadshus AB 499 aktier 0,5 0,5 0,0 0,0

Långfristiga placeringar i värdepapper 1,7 1,7 1,7 1,7

Andelar i intresseföretag 0,0 0,0 1,9 1,9

Kommuninvest 9 201 andelar* 0,4 1,2 0,4 1,2

*Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomiska förening har därefter beslutat om insatsemissioner. Hjo kommuns totala andelskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening uppgick 2014-12-31 till 1 180 839 kr.

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

  2013 2014  2013 2014

Publika fastigheter 46,5 56,3 46,5 56,3

Anskaffningsvärde vid årets början 56,6 63,4 56,6 63,4

Årets investeringar 6,8 12,2 6,8 12,2

Ackumulerade avskrivningar -16,9 -19,3 -16,9 -19,3

Annan verksamhet 1,2 1,1 1,2 1,1

Anskaffningsvärde vid årets början 2,8 3,1 2,8 3,1

Årets investeringar 0,3 0,0 0,3 0,0

Ackumulerade avskrivningar -1,9 -2,0 -1,9 -2,1

Övriga fastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0

Anskaffningsvärde vid årets början 0,1 0,1 0,1 0,1

Ackumulerade avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Not 12 Maskiner och Inventarier    11,3 10,9 99,8 97,4

Maskiner 3,6 3,8 91,4 89,7

Anskaffningsvärde vid årets början 7,3 7,6 141,8 181,1

Årets investeringar 0,3 0,8 39,3 7,4

Årets försäljningar 0,0 -0,4 -0,0 -0,4

Ackumulerade avskrivningar -4,0 -4,2 -89,7 -98,4

Inventarier och bilar 6,5 6,1 7,2 6,7

Anskaffningsvärde vid årets början 34,4 36,3 41,7 43,5

Årets investeringar 1,9 1,3 1,8 1,5

Årets försäljningar 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Ackumulerade avskrivningar -29,8 -31,4 -36,3 -38,2

Finansiell leasing 1,0 0,8 1,0 0,8

Anskaffningsvärde vid årets början 1,3 1,3 1,3 1,3

Under året nytecknade finansiella leasingavtal 0,0 0,0 0,0 0,0

Under året avslutade finansiella leasingavtal 0,0 0,0 0,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar -0,3 -0,5 -0,3 -0,5

Konst 0,2 0,2 0,2 0,2

Anskaffningsvärde vid årets början 0,2 0,2 0,2 0,2

Årets investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 13 Pågående anläggningstillgångar 12,6 30,8 13,7 32,3

Verksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde 5,9 5,1 5,9 5,1

Affärsverksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde 2,2 9,0 2,2 9,0

Publika fastigheter - anskaffningsvärde 4,0 10,5 4,0 10,5

Exploateringsmark - anskaffningsvärde 0,4 5,0 0,4 5,0

Inventarier - anskaffningsvärde 0,1 1,2 1,2 2,7
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Not 18 Kortfristiga fordringar 31,4 33,3 44,0 49,6

Kundfordringar 6,3 6,5 17,6 19,8

Kortfristig fordran leverantörer o intressebolag 0,0 0,0 0,2 0,4

Upplupna intäkter kunder 4,4 8,6 2,9 9,4

Upplupna skatteintäkter 10,7 8,4 10,7 8,4

Fordran mervärdeskatt 6,2 5,4 6,2 5,4

Övriga fordringar staten 1,9 0,2 2,2 0,6

Övriga kortfristiga fordringar 0,3 0,1 0,6 0,2

Förutbetalda leverantörsfakturor 0,6 2,1 1,6 2,1

Övriga interimsfodringar 1,0 2,0 2,0 3,3

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

   2013 2014   2013   2014

Not 15 Långfristiga fordringar 0,9 0,8 1,4 1,4

IFK Hjo 0,2 0,1 0,2 0,1

Korsberga bygdegårdsförening 0,2 0,2 0,2 0,2

Skandia överskottsfond 0,0 0,0 0,5 0,6

Va-anslutn. avgifter 0,5 0,5 0,5 0,5

Not 16 Varulager 0,0 0,1 6,9 4,6

Lager turistbyrå 0,0 0,1 0,0 0,1

Råvarulager i Hjo Energi AB 0,0 0,0 5,2 4,5

Råvarulager i Hjo Energi Elhandel AB 0,0 0,0 1,0 0,0

Pågående arbete för annans räkning i Hjo Energi AB 0,0 0,0 0,7 0,0

Not 17 Exploateringsfastigheter 7,9 7,6 7,9 7,6

Område – Klarinetten 2 0,1 0,1 0,1 0,1

                   Hjo Norr 3:59 1,5 1,4 1,5 1,5

                   Hjo Söder 8:3 0,3 0,3 0,3 0,3

                   Hjo Söder 13:1 0,2 0,2 0,2 0,2

Knäpplan 1:15 3,8 1,2 3,8 3,8

                   Sigghusberg Norra, Östra, Tenngjutaren 0,0 0,0 0,0 0,0

Del av Hjo Norr 2:1 och 4:2 2,0 2,0 2,0 2,0

Knäpplan Chipset 0,0 0,1 0,0 0,0

Knäpplan Rårakan 0,0 0,1 0,0 0,0

Knäpplan Raggmunken 0,0 0,1 0,0 0,0

Söder 3:43 Knäpplan 0,0 0,1 0,0 0,0

Samtliga tomter är värderade till anskaffningsvärde

Not 19 Likvida medel och kortfristiga placeringar 1,5 33,5 3,8 35,0

Bank 1,5 33,5 3,8 35,0

Handkassor 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 20 Eget Kapital 219,2 233,9 244,5 263,5

Fördelning Eget Kapital

Kommunens/koncernens Eget Kapital 212,5 226,9 237,8 256,6

Resultatfond Va 2,2 2,2 2,2 2,2

Avfallsfonden 4,5 4,8 4,5 4,8
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Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2013 2014 2013 2014

Not 21 Avsättningar 3,8 13,5 15,0 25,7

Avsatt till särskild avtals- o visstidspension 0,3 0,2 0,3 0,2

Övriga avsättningar pensioner 2,8 2,8 2,8 2,8

Löneskatt på pensionsavsättningen 0,7 0,7 0,7 0,7

Uppskjuten skatteskuld – obeskattade reserver 0,0 0,0 11,2 12,2

Bidrag till statlig infrastruktur, E20 0,0 5,0 0,0 5,0

Bidrag till statlig infrastruktur, Gång- och cykelväg 0,0 4,8 0,0 4,8

Spec. avsatt till pensioner, tkr

Ingående avsättningar 1 415,0 1 406,0 1 415,0 1 406,0

Nya förpliktelser under året 1 736,0 1 668,0 1 736,0 1 668,0

varav:

- Nyintjänad pension 0,0 0,0 0,0 0,0

- Ränte- o basbeloppsuppräkning 39,0 17,0 39,0 17,0

- Ändring av diskonteringsräntan 89,0 0,0 89,0 0,0

- Beräknad skuld på förändring upplupna löner o sem.skuld 1 635,0 1 662,0 1 635,0 1 662,0

- Övrig post -27,0 -12,0 -27,0 -12,0

Årets utbetalningar -109,0 -108,0 -109,0 -108,0

Summa avsatt till pensioner 3 042,0 2 966,0 3 042,0 2 966,0

Löneskatt 737,8 719,6 737,8 719,6

Utgående avsättning pensioner 3 779,8 3 685,6 3 779,8 3 685,6

Aktualiseringsgrad 96 % 96 % 96 % 96 %

Not 22 Långfristiga skulder    30,0 25,0 107,6 95,3

Anläggningslån 20,0 20,0 88,0 88,0

Checkräkningskredit 5,8 0,0 15,4 2,3

Leasingavtal 0,8 0,6 0,8 0,6

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 3,4 4,4 3,4 4,4

Kreditgivare

Kommuninvest 20,0 20,0 88,0 88,0

Swedbank 5,8 0,0 15,4 2,3

Finansbolag (bilar) 0,8 0,6 0,8 0,6

Spec. Förutbetalda intäkter 

Anslutningsavgifter VA 1,3 2,2 1,3 2,2

Återstående antal år 27 år 26 år 27 år 33 år

Gatukostnadsersättningar 1,5 1,5 1,5 1,5

Återstående antal år 30 år 29 år 30 år 29 år

Investeringsbidrag statliga 0,3 0,6 0,3 0,6

Återstående antal år 4 år 3 år 4 år 50 år

Investeringsbidrag privata 0,2 0,2 0,2 0,2

Återstående antal år 19 år 18 år 19 år 18 år

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Not 25 Borgensförbindelser och övriga  
ansvarsförbindelser 302,3 347,1 234,3 279,1

Hjo Stadshus AB 40,0 40,0 0,0 0,0

Hjo Energi AB 50,0 50,0 0,0 0,0

Bredband Östra Skaraborg 0,5 0,5 0,0 0,0

Förlustansvar egna hem 0,1 0,1 0,1 0,1

Pensionsförmån intjänad före 1998 (inkl löneskatt) 180,0 174,6 180,0 174,6

Pensionsförmån förtroendevalda  inkl. löneskatt
(som inte ingår i ovan)

11,7 7,9 11,7 7,9

Kommuninvest 20,0 20,0 42,5 42,5

Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening äldrehem i Hjo, 
ekonomisk föreningt

0,0 54,0 0,0 54,0

Spec. pensionsförmån intjänad före 1998-anställda

Ingående ansvarsförbindelse 134,2 144,9 134,2 144,9

Försäkring IPR 0,0 0,0 0,0 0,0

Sänkning av diskonteringsräntan 11,7 0,0 11,7 0,0

Aktualisering -0,4 0,1 -0,4 0,1

Ränteuppräkning 1,3 1,0 1,3 1,0

Basbeloppsuppräkning 2,9 0,3 2,9 0,3

Bromsen* 0,0 -0,7 0,0 -0,7

Utbetalningar -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Övrigt 0,2 -0,1 0,2 -0,1

Summa pensionsförpliktelser 144,9 140,5 144,9 140,5

Löneskatt 35,1 34,1 35,1 34,1

Utgående ansvarsförbindelse 180,0 174,6 180,0 174,6

*Bromsen är pensionssystemets automatiska balanseringsmekanism.  Den ser till att utbetalningarna på långsikt inte överstiger tillgångarna och garanterar att pengarna i systemet räcker.

Hjo kommun har i september 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun 
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska föreningen.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hjo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. 
Hjo kommuns andel av de totalt förpliktelserna uppgick till 132 042 577 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 128 552 660 kronor.

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2013 2014 2013 2014

Not 23 Kortfristiga skulder    76,2 93,3 91,0 110,2

Kortfr.skulder till kreditinstitut o kunder 0,9 0,9 0,9 0,9

Leverantörsskulder 22,7 35,4 22,3 37,3

Momsskulder 0,7 0,0 3,2 0,0

Personalens skatter och avgifter 4,8 4,7 5,3 4,7

Övriga kortfristiga skulder 0,3 0,2 7,0 9,7

Upplupna kostnader/förutbet. intäkter 46,8 52,1 52,3 56,0

Varav Upplupen semesterlön 14,2 14,4 15,0 15,1

Upplupna sociala avgifter 11,0 11,2 11,6 11,7

Upplupna löner 3,2 3,3 3,4 3,6

Upplupna räntekostnader 0,2 0,2 0,4 0,3

Förutbetalda hyresintäkter 0,0 0,0 0,1 0,1

Avgiftsbestämd ålderspension 13,1 13,7 13,1 13,7

Upplupna kostnader elcertifikat 0,0 0,0 1,3 1,2

Övriga interimsskulder 3,4 6,2 5,7 7,2

Upplupen löneskatt partiell inlösen 1,7 0,0 1,7 0,0

Förutbetalda skatteintäkter 0,0 3,1 0,0 3,1

Not 24 Försäkringslösning för pensioner  
intjänade före 1998

0,0 0,0 0,0 0,0

Partiell inlösen 0,0 0,0 0,0 0,0

Särskild löneskatt på ovan 0,0 0,0 0,0 0,0
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Driftsredovisning
Driftsredovisning visar avvikelser i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad  
budget för den löpande verksamheten inklusive eventuella tilläggsanslag.

Nämnd/verksamhet Budget 2014 Redovisning 2014 Budget av-
vikelse

Helårsprog-
nos vid del-
årsbokslut

Mnkr  Intäkter Kostnader     Netto  Intäkter Kostnader     Netto     Netto     Netto
Demokrati   0,0   6,5    6,5   0,4    6,8   6,4   0,1   0,0

Kommunledningskontoret 1,8 41,3 39,5 2,1 41,9 39,7 -0,3 0,6

Plan och Bygg 0,7 5,0 4,3 1,5 5,3 3,8 0,5 0,4

Kultur, turism och fritid 2,2 23,8 21,6 2,4 24,1 21,7 -0,1 -0,2

Teknisk service 98,9 119,8 20,9 101,4 122,1 20,7 0,2 -0,1

Taxefinansierad verksamhet 13,0 13,0 0,0 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0

Vård och omsorg 35,6* 181,1* 145,5 37,3 181,7 144,4 1,1 -0,5

Barn och utbildning 10,8 199,1 188,3 16,8 208,6 191,8 -3,5 -2,2

Arbete och socialtjänst 11,0 30,9 19,9 20,5 40,6 20,1 -0,2 -0,6

Finansförvaltning
exkl. skatter och finansnetto

19,7 0,0 -19,7 25,6 1,9 -23,7 4,0 10,1

Summa löpande verksamhet 193,7 620,5 426,8 222,2 647,2 425,0 1,8 7,5

*exklusive intern LOV-ersättning budget 16,1 mnkr utfall 15,2 mnkr

Verksamheternas samlade budgetavvikelse
Kommunens verksamheter redovisade för 2014 en bud-
getavvikelse med 1,8 mnkr. Nedan anges en övergripande 
förklaring till avvikelseposterna. 

Demokrati
Politikområdet Demokrati redovisar ett överskott på 0,1 
mnkr vid årets slut. Överskottet beror till största delen 
på att kostnaderna för supervalåret inte blev så höga som 
budgeterat. Avvikelsen på intäkterna med 0,4 mnkr beror 
på att bidraget från Valmyndigheten ej var budgeterad.
Budgetavvikelsen mot den årsprognos som beräknades till 
delårsbokslutet 14-08-31. Resultatet vid årets slut var 0,1 
mnkr bättre än prognostiserat resultat och redan vid del-
årsbokslutet förutspåddes ett eventuellt överkott kopplat 
till valet utifrån utfallet av vårens EU-val. Av försiktighets-
skäl prognostiserades inte ett överskott.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret redovisar ett underskott på 0,2 
mnkr vid årets slut 2014. Avvikelsen mot budget kan del-
vis förklaras av några få större avvikelser under året samt 
av ett flertal mindre avvikelser inom verksamheterna. 
I en fortsatt satsning på evenemang efter 2013 års lyckade 
600-årsjubileum så anordnades ett antal aktiviteter 2014 
vilket bl.a. inkluderade hamnfesten och hälsoveckan. En 
stor del av överskottet på intäkterna beror på tillfälliga 
sponsorintäkter för hamnfesten, men totalt sett blev 
kostnaden för evenemangen högre än budgeterat och är 
en bidragande faktor till underskottet.
Under 2014 var man tvungna att utföra ett markarbete 
för att rädda upp brandstationen. Det innebar en engångs-
kostnad på 0,25 mnkr vilket inte var budgeterad för. Där-
emot redovisas ett överskott totalt på verksamhetsom-

rådet KS Samverkan p.g.a. återbetalning från MÖS samt 
lägre kostnader för kollektivtrafik p.g.a. fortsatt minskade 
antal färdtjänstresor och mycket fördelaktiga transpor-
törsavtal med Västtrafik. Staben redovisar ett underskott 
vid årets slut. En oförutsedd kostnad för Oracle-licenser 
belastade IT med 0,3 mnkr. Ett flertal mindre avvikelser 
inom staben bidrar till att resultat blev något lägre än 
budgeterat. 

En ytterligare bidragande faktor till 2014 års underskott 
på Kommunledningskontoret var de utökade satsningarna 
som gjordes inom näringslivet på etableringsutveckling 
och handel. Utgåvan av näringslivstidningen och öppet 
hus på industrin medförde tillfälliga kostnader men blev 
ett lyckat inslag under året. Budgetavvikelsen mot den 
årsprognos som beräknades till delårsbokslutet 14-08-31. 
Vid delårsbokslutet redovisade Kommunledningskontoret 
en prognos för helåret vilket visade på ett överskott med 
0,6 mnkr. Överskottet var tills stor del hänförligt till åter-
betalningen från MÖS, överskottet på kollektivtrafik samt 
för den nya arkivarien vars tjänst inte tillsattes förrän i 
maj 2014. Överskottet kvarstod inom dessa verksamheter 
men tillkommande händelser i slutet av året, vilket förkla-
ras ovan, bidrog till att överskottet vändes till ett under-
skott vid årets slut. Redan vid delårsbokslutet redovisades 
en negativ prognos för kostnader kopplade till evenemang 
som hamnfesten och hälsoveckan samt de satsningar som 
gjordes inom näringslivsverksamheten. Utfallet vid årets 
slut blev däremot något sämre än beräknat vid delårs-
bokslutet.



FINANSIELLA RÄKENSKAPER

HJO  ÅRSREDOVISNING 2014

91

Plan och Bygg
Plan och Bygg redovisar ett positivt resultat om 0,5 mnkr 
vid bokslutet 2014. Tillströmningen av bygglovsansök-
ningar har fortsatt varit hög och intäkterna för bygglovs-
avgifter överstiger budget med 0,4 mnkr. Även intäkterna 
för planavgifter och mätuppdrag gav överskott om 0,2 
mnkr. Under året har verksamheten haft intäkter i form 
av statsbidrag för att ta fram en naturvårdsplan samt för 
kalkning av Björsjön och Hjällöbäcken om 0,2 mnkr. Dessa 
intäkter motsvaras av kostnader i samma omfattning. 
Personalkostnader gav underskott om 0,1 mnkr till följd av 
personalomsättning. 

Prognosen för Plan och Bygg i samband med delårsbokslu-
tet visade på ett positivt resultat om 0,5 mnkr. Mot denna 
prognos finns inga nämndvärda avvikelser vid bokslutet 
2014.

Kultur, turism och fritid
Kultur, turism och fritid redovisar ett underskott på 0,1 
mnkr (54 tkr) vid årets slut. Intäkterna visar på ett över-
skott med 0,2 mnkr p.g.a. bidrag, vilket motsvaras av det 
underskott politikområdet har på personalkostnader. Hö-
gre intäkter på simskolan, guldkroksbadet och turistbyrån 
än budgeterat medför ett positivt utfall på intäkter medan 
intäkterna för Park, kulturskolan och konstgräsplanen inte 
når upp till budgeterad nivå. Avvikelsen för konstgräs-
planen vägs upp av att kostnaderna för driften varit lägre 
än budgeterat under året. Kostnadernas avvikelse beror 
på ett flertal avvikelser inom politikområdet. I samband 
med invigningen av Kulturkvarteret Pedagogien har bl.a. 
turistverksamheten och biblioteket fått anpassa lokaler, 
teknisk utrustning och verksamhet under året för att få 
allt på plats. Det har medfört nödvändiga åtgärder och 
med det extrakostnader för att få allt att fungera. För att 
behålla en budget i balans har det krävts återhållsamhet i 
övriga verksamheter. Samtidigt har andra verksamheter 
haft vakanser vilket till viss del väger upp. I budgeten har 
Kultur, turism och fritid kostnader för hyra och drift av 
nya replokaler samt kapitaltjänstkostnader för ombyggnad 
av Guldkroksområdet. Driftsättning beräknas ske under 
2015, vilket innebär ett överskott inom dessa områden 
2014.

Vid delårsbokslutet redovisade politikområdet ett under-
skott med 0,2 mnkr. Avvikelsen förklarades mycket av 
det som utfallet visade vid årets slut 2014. Resultatet blev 
bättre än prognosen och den stora förklaringen beror på 
återhållsamhet inom verksamheterna, att personalkost-
naderna kring organisationsförändringen som genomförts 
under året inte blev lika höga som beräknat samt att 
driften för konstgräsplanen och replokalerna blev lägre än 
beräknat. 

Teknisk service
Teknisk service är en utförarorganisation vars verksamhet 
till största delen finansieras av intern försäljning av vakt-
mästeri- och lokalvårdstjänster, matportioner samt intern 
uthyrning av verksamhetslokaler. Den interna debitering-
en sker utifrån budgeterad volym varför avvikelser i den 
interna efterfrågan skapar avvikelser på såväl intäkter som 
kostnader. Resultatet år 2014 för Teknisk service slutade 
på ett överskott om 0,2 mnkr.

Inom ledningsorganisationen gav personalkostnaderna ett 
överskott om 0,2 mnkr till följd av sjukskrivningar och 
vakant tjänst delar av året. 

Kostverksamheten redovisade ett positivt resultat om 
0,2 mnkr. Intäkterna överstiger budget som ett resultat 
av att efterfrågan på matportioner till vård- och omsorgs-
verksamheten samt fritidsverksamheten översteg budget. 
Detta överskott på intäktssidan motsvaras till stor del av 
underskott på såväl personalkostnader som livsmedels-
kostnader. 

Fastighetsverksamheten inklusive lokalvård och vaktmäs-
teri gav ett överskott om 0,4 mnkr. Den interna debite-
ringen av hyror översteg budget, främst till följd av att 
ytterligare en paviljong vid Skogshyddan etablerades under 
tidig vår 2014. Detta överskott på intäktssidan motsvara-
des av ökade externa hyreskostnader. Driftskostnaderna 
för fastigheterna gav ett överskott om 0,8 mnkr, vilket till 
största delen berodde på låga kostnader för uppvärmning 
under den milda vintern. Underhållskostnaderna översteg 
dock budget med 0,4 mnkr. Behovet av underhåll har varit 
relativt stort eftersom hela underhållsbudgeten åren 2012 
och 2013 varit vigd åt målning och takarbeten på Stads-
parksvillorna.

Gata/Park/Hamn-verksamheten redovisade ett under-
skott om 0,8 mnkr. Under hösten byggdes en ny bro över 
Hjoån vid Knivsmedsbacken till en kostnad om 0,8 mnkr, 
vilket inte rymdes inom budget.

Inom verksamheten Mark och Exploatering har ett antal 
tomter sålts vilket gav ett överskott om 0,2 mnkr som i 
sin helhet ligger på intäktssidan.

Prognosen för Teknisk service i samband med delårsrap-
porten visade på ett resultat i balans med budget. Resulta-
tet vid årsbokslutet är 0,2 mnkr högre. Smärre avvikelser 
finns inom samtliga verksamhetsområden men den stora 
förändringen återfinns i resultatet för Kostverksamheten. 
Prognosen vid delåret pekade mot ett resultat i balans 
med budget men under hösten har intäkterna för intern 
försäljning av portioner varit högre än prognostiserat. 
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Vård och omsorg
Per 31/12 2014 redovisar Vård och omsorg ett över-
skott på 1,1 mnkr. Resultatet per verksamhetsområde är 
överskott 0,7 mnkr för Gemensamt vård och omsorg, 
underskott 2,2 mnkr för Äldreomsorg och överskott 2,6 
mnkr för Funktionshinder. Personalkostnader och övriga 
kostnader visar ett underskott jämfört med budget medan 
intäkter visar ett överskott. 

Vård och omsorgs verksamhet är mycket personalintensiv, 
av redovisade kostnader i bokslutet är 74 % personalkost-
nader. Personalkostnaderna totalt blev endast 0,1 mnkr 
högre än budget men olika verksamheters resultat jämfört 
med budget varierar. Nämnas kan hemvårdens personal-
kostnader som blev 2,5 mnkr högre än budget. Ett arbete 
pågår för att utvärdera och utveckla bl.a. beräkningen av 
LOV ersättningen och hemvårdens kostnader. På Kortebo 
blev personalkostnaderna istället 1,3 mnkr lägre på grund 
av att antalet brukare inte var så stort som beräknat.  
Vård och omsorgs intäkter blev högre än budgeterat 
främst beroende på högre statsbidrag (bidrag för ut-
veckling av LOV, kvalitetsregister och lokala värdighets-
garantier) och högre avgiftsintäkter. Många av de högre 
intäkterna följs av en kostnadssida (t ex kostnader för att 
genomföra verksamhet för tilldelade statsbidrag). 
Interndebiterad LOV-ersättning blev lägre än budgeterat 
(0,9 mnkr) vilket påverkar intäkterna och kostnaderna 
med samma belopp eftersom både beställar- och utförar-
organisationen finns inom Vård och omsorg. 
Större avvikelser av övriga kostnader vid jämförelse mot 
budget är verksamhetssystem äldreomsorg, dagvårdsre-
sor, kostnader för brukare med personlig assistans som 
har extern utförare och tomhyra Vallgården som blev 
högre än budgeterat medan kostnader för extern LOV-
ersättning och bostadsanpassningsbidrag blev lägre.  

Vid delårsbokslutet förväntades Vård och omsorg redo-
visa ett underskott på 0,5 mnkr vid årets slut. Prognosen 
förbättrades i oktober till ett underskott på 0,3 mnkr och 
slutresultatet blev ett överskott på 1,1 mnkr. Avvikelse 
mot budget är 0,8 % och mot helårsprognosen i augusti 
1,1 %. Avvikelsen mot prognosen vid delårsbokslutet 
beror främst på statsbidrag för lokala värdighetsgarantier 
som inte var prognostiserat, lägre kostnad för kontaktper-
soner, lägre lön och övriga kostnader på Kortebo, inköp 
av sängar som prognostiserades som driftskostnad men 
som ändrades till investering, lägre kostnad för personlig 
assistans enligt LSS och lägre lönekostnader för dagcen-
ter Måsen på grund av återhållsamhet med vikarier vid 
frånvaro. Avvikelse som påverkar resultatet i prognosen 
jämfört med utfallet vid årets slut negativt är främst löne-
kostnader i hemvården. 
  

Barn och utbildning
Barn och utbildning redovisar ett underskott på 3,5 mnkr. 
Intäkterna avviker med 6,0 mnkr. Det som bidrar till 
intäktsöverskottet är statsbidrag för ”förstärkt elevhälsa”, 
yrkesgymnasial vuxenutbildning, ersättningen för AMS 
tjänster och ersättning från skolverket för kommunens 
10 förstelärare. Kommunen får även ersättning från 
Migrationsverket avseende skolgångskostnader för elever 
som ännu inte fått permanent uppehållstillstånd eller bor 
i anläggningsboende. För ovanstående angivna intäkter 
återfinns motsvarande kostnader på personalkostnads-
sidan. Personalkostnaderna avviker negativt med 8,9 
mnkr. Stor del av personalkostnadsavvikelsen förklaras 
av motsvarande intäktsöverskott enligt ovan. Utöver 
detta har öppnandet av den tillfälliga avdelningen Örnen 
medfört kostnader då avdelningen startades upp tidigare 
än budgeterat, samt att inskolning av 30 barn i 1½ års 
åldern medförde att extra personal tillsattes i samband 
med inskolningarna. Även assistentkostnader har tillkom-
mit på avdelningarna Örnen/Ugglan, p.g.a. barn i behov 
av särskilt stöd. Resterande del av underskottet beror på 
att förstärkningar gjorts på Fågelås fritids/förskola för att 
täcka öppettiderna (fler barn i verksamheten samt längre 
vistelsetider). Även förskolan Björkdungen har förstärks 
med 0,35 tjänst till följd av skolinspektionens synpunkter. 
Utöver detta kvarstår att behovet av särskilt stöd fortsatt 
är stort framför allt inom F-6 på Guldkroksskolan. 
Övriga kostnader avviker med -0,5 mnkr vilket är en 
relativt liten avvikelse, däremot återfinns avvikelser inom 
de olika kostnadsslagen/områdena. De interkommunala 
gymnasiekostnaderna avviker positivt medans kostnader-
na för gymnasiesär har ökat, samt även kostnaderna för 
våra enskilda förskolor då de haft fler barn under våren 
än avtalat. Merkostnader i samband med uppförandet av 
den nya paviljongen Örnen till följd av större paviljong och 
anpassningar.  

Vid delårsbokslutet gjordes en prognos avseende hel-
året 2014 vilken visade på ett underskott med 2,2 mnkr. 
Underskottet förklarades av den tidigarelagda öppningen 
av förskoleavdelningen/paviljongen ”Örnen” samt att 
förstärkningar gjordes för att klara av inskolningen av 30 
småbarn samtidigt. Resterande del av prognosavvikelsen 
beror på en obalans på personalkostnadssidan till följd av 
framför allt fler elever/barn i behov av särskilt stöd, vilket 
kvarstår sedan 2013. Resultatet för 2014 blev ett under-
skott om 3,5 mnkr (en procentuell avvikelse om 
1,9 %), vilket är en försämring av resultatet jmf. prognosen 
i augusti med ytterligare 1,3 mnkr. 

Försämringen förklaras av framför allt fem större avvikel-
ser: 
• Tillkommande assistentkostnader för 3 gymnasieele-

ver under hösten. Kostnaden för en av eleverna kom-
mer att upphöra efter vårterminen då eleven avslutar 
sin utbildning. För de resterande görs omprövningar 
av behovet inför varje termin. Total merkostnad 0,25 
mnkr.
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• IT/accesspunkter. I och med ”en till en” satsningen på 
högstadiet samt en snabb utveckling av det digitala 
lärandet på samtliga enheter i kommunens skolor och 
förskolor har ett stort behov av att bygga ut/stärka 
upp nätet med ytterligare accesspunkter tillkommit. 
Utöver detta har det även tecknats ett nytt avtal med 
Microsoft angående elev/barn och pedagoglicenser, 
vilket medfört en merkostnad 2014 om 0,2 mnkr.

• Stödbehovet på enheten Duvan. Enligt plan skulle 
ett elevstöd avvecklas under hösten 2014, vilket inte 
gick att genomföra då detta medförde oroligheter för 
både eleven i behov av stöd samt för övriga elever i 
klassen, varpå denna kostnad kvarstått under höst-
terminen vilket medfört en försämring av prognosen 
om ytterligare 0,25 mnkr.

• SFI (svenska för invandrare): antalet elever har sedan 
delårsbokslutet gjordes ökat med 20 elever varpå 
förstärkningar gjorts för att möta efterfrågeökningen. 
Kommunen har även erbjudit flertalet asylsökande 
platser på SFI, vilket vi enligt lag inte är skyldiga att 
göra och för vilka vi inte kan eftersöka ersättning från 
Migrationsverket. Kostnaden för detta har överskridit 
budget med 0,2 mnkr.

• Hjo kommun ingår i ett samarbete med kringliggande 
kommuner när det gäller gymnasiala vuxenutbildning-
ar. Hjo har producerat fler platser än budgeten har 
medgivit, vilket resulterat i en prognosförsämring om 
0,5 mnkr. Inom samverkansområdet görs sedan en av-
stämning utifrån över-/underproducerade platser och 
finns medel kvar görs en justering utifrån detta, vilket 
sker under 2015. Processen har varit liknande tidigare 
år och då har ingen ytterligare ersättning tillfallit Hjo. 

Arbete och socialtjänst
Resultatet för perioden är ett negativt resultat med 0,2 
mnkr. Intäkterna avviker med 9,5 mnkr mot budget. Av-
vikelsen härrör till största delen till förväntade intäkter 
från Migrationsverket avseende ensamkommande flykting-
barn. Motsvarande underskott återfinns på kostnadssidan 
för framför allt köp av platser från Karlsborgs kommun. 
Resterande del avser ersättning från svenska ESF rådet 
(Europeiska Sociala Fonden) för projektet sociala företag 
inom arbetsmarknadsenheten samt intäkt för försäljning 
av matportioner på Rödingen. Intäktsöverskottet är för-
knippat med kostnader för personal samt kostnader för 
livsmedelsinköp från kostenheten.  

Avvikelsen på kostnadssidan uppgår till 9,0 mnkr och 
beror till största delen på kostnader för ensamkommande 
flyktingbarn (köp av enskilda platser samt kostnad för det 
gemensamma boendet i Karlsborg), vilket täcks av ersätt-
ningen från Migrationsverket. Verksamheten har även 
haft ökade kostnader för ersättning till kontaktfamiljer till 
följd av en ökad efterfrågan, även placeringskostnaderna 
inom vuxenvården har ökat beroende på flera ärenden 
av komplicerad karaktär. Resterande del beror på inköp 
av livsmedel från centralköket till Rödingens verksamhet, 
motsvarande återfinns på intäktssidan. 

Ekonomiskt bistånd visar ett underskott till följd av att 
utbetalningsnivån i snitt varit 25 tkr mer i månaden är 
budgeterat. Detta kan till viss del förklaras av mer kom-
plicerade ärenden samt kostnader för ”glappet” (tiden 
nyanlända väntar på att AF ś etableringsersättningar ska 
komma igång). 

Personalkostnaderna redovisar ingen avvikelse. Däremot 
återfinns avvikelser inom de olika verksamhetsområdena. 
Underskottet bland annat inom ramen för projektet 
sociala företag ESF, integration och även till viss del inom 
arbetsmarknadsenheten till följd av omställningar och 
initialkostnader i samband med ny verksamhet. Motsvar-
ande intäkter återfinns på intäktssidan. Öppenvården och 
Ekonomigruppen visar ett överskott till följd av vakans 
delar av året.

Prognosen vid delårsbokslutet beräknades till ett under-
skott om ca 0,6 mnkr. Resultatförbättringen jmf den prog-
nos som gjordes vid delårsbokslutet förklaras bland annat 
av att utbetalningsnivån/månad av ekonomiskt bistånd 
minskat under hösten. Kostnaderna för feriearbete blev 
0,15 mnkr lägre än vad som prognostiserats. Kommunsty-
relsen tog under våren beslutet att alla ungdomar i kom-
munen skulle beredas feriearbete. Kostnaden för detta 
beräknades till ca 0,2 mnkr om alla platser fylldes, vilket 
inte gjordes fullt ut. Resultatet för arbetsmarknadsenhe-
ten blev 0,1 mnkr bättre än prognosen vid delårsbokslutet 
till följd av ett ökat inflöde av inskrivna personer. Där-
emot redovisar området ett underskott med anledning av 
färre inskrivna personer totalt under året samt initialkost-
nader som tillkommit i samband med flytten av verksam-
heten till nya lokaler. Kostnaderna för vuxna i behov av 
vård överskrider budget till följd av utökade behov under 
hösten. Utöver detta kvarstår att det under året tillkom-
mit fler familjehemsplaceringar och att antalet barn i be-
hov av kontaktfamilj ökat, men detta vägs i dagsläget upp 
av att förvaltningen inte haft några institutionsplaceringar 
av barn i budgeterad omfattning under 2014.

Finansförvaltningen
Finansförvaltningen visar på ett nettoöverskott på 4 mnkr. 
Överskottet är hänförligt de interna påslagen för perso-
nalomkostnader. I delårsbokslutet prognostiserades ett 
överskott på 10 mnkr. Efter denna tidpunkt beslutade 
kommunfullmäktige att medfinansiera en utbyggnad av en 
gång- och cykelväg för 5,6 mnkr.
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Investering & exploatering
Investeringsredovisningen visar avslutade och pågående investeringar vid årsskiftet för materiella och 
immateriella anläggningstillgångar. Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 
iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder och industrier samt gemensamma anordningar som 
gator, grönområden och VA- och elanläggningar m.m.

Investeringar

Belopp i mnkr KF-anslag Tilläggsan-
slag

Omdispone-
ringar

Ombudget Total budget Upparbetat 
sedan start

Varav under 
2014

Avvikelse

Ökad tillgänglighet     0,5      0        0  0 0,5   0,5     0,5 0,0

Energieffektivisering 4,0 0  0 1,8 5,8 3,4 3,4 2,4

Skol- och barnomsorgsfastigheter 5,1 0 0 2,0 7,1 5,9 4,5 1,2

Förvaltningsfastigheter 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0

Kultur- och fritidsfastigheter 30,3 6,0 0 15,8 52,1 15,4 10,9 36,7

Hamnen 5,0 0 0 0,5 5,5 0,6 0,5 4,9

Gator, vägar och parker 4,4 1,5 -0,2 10,3 16,0 19,7 15,8 -3,7

Maskiner och fordon    0,5     0   0,2 0,1 0,8 0,9    0,9 -0,1

Övriga inventarier   2,7     0  0 1,9 4,6 3,3   3,2 1,3

Taxefinansierat Vatten och avlopp  8,8    0 0 4,4 13,2 10,3    8,1 2,9

Markinköp 1,0    0 0 0 1,0 0,0   0,0 1,0

Summa investeringar exkl. 
exploatering

62,3 7,5 0 37,0 106,8 60,2 48,0 46,6

Exploatering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 4,6 -5,0

Summa inkl. exploatering 62,3 7,5 0 37,0 106,8 65,2 52,6 41,6

Efter några år 2008-2011, med relativt låga investerings-
nivåer är Hjo kommun inne i en period med motsatta 
och 2014-års genomförda investeringar tillsammans med 
planerade investeringar under år 2015 överstiger vad vi 
kan finansiera med egna medel. Målet att självfinansiera 
investeringarna ska dock ses över en längre tidsperiod. De 
investeringar som gjorts under de senaste åren i kombina-
tion med de kommande är viktiga för att behålla och öka 
Hjo kommuns attraktionskraft, såväl som boendeort som 
besöksmål.

Under 2014 har 106,8 mnkr avsatts till investeringar. Av 
dessa utgör 62,3 mnkr ursprungligt KF-anslag, 7,5 mnkr 
tilläggsanslag och 37 mnkr ombudgeteringar från år 2013. 
Den nedlagda kostnaden i de projekt som pågår och de 
som avslutats under året uppgår till 65,2 mnkr varav 52,6 
mnkr har belastat 2014 och 12,6 mnkr tidigare år. Under 
året har projekt till ett värde om 34,4 avslutats. 

Den stora budgetavvikelsen i redovisningen avseende 
2014-år investeringar beror främst på att ett antal stora 
projekt som Etapp 2 Kulturkvarteret Pedagogien, Hamnen 
och Actionpark pågår över årsskiftet, varför stor del av 
budgetavvikelsen kommer att ombudgeteras till 2015. Det 
finns också såväl pågående som avslutade projekt som 
uppvisar avvikelser. Den största positiva avvikelse åter-
finns på Etapp 1B, som avslutades med ett överskott om 
5 mnkr. Byggnationen av rondell vid handelsområdet Åsen 
avslutade med ett underskott om 0,7 mnkr. Den största 
negativa avvikelsen finns i pågående byggnation av Lars i 
Knäpplans väg där tilläggsanslag kommer att äskas under 
2015. För avvikelser i de största projekten se tabell på 
nästkommande sida.

I budgetdokumentet avseende budget 2014 redovisas 1 mnkr i avsatta medel för byggnation av väg Knäpplan/Sandby under rubriken exploatering. Denna väg är en 
matargata till ett exploateringsområde men är inte redovisningsmässigt en exploateringsutgift varför dessa medel redovisas under rubriken Gatro- vägar och parker 
i ovansteånde tabell.

Samtliga investeringar 2014
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De största investeringsprojekten 2014

Belopp i mnkr Budget Kostnad 
sedan start

Varav kost-
nad 2014

Avvikelse Kommentar

Etapp 1B Kulturkvarteret Pedagogien 19,5 14,3 10,6 5,2 Avslutat 2014. Positiv avvikelse motsvarar underskott i Etapp 1A

Etapp 2 Kulturkvarteret Pedagogien  25,0 1,0 0,2 24,0 Pågår och avslutas under 2016.

Ny förskola Knäpplanområdet 5,0 3,8 3,8 1,2 Pågår och avslutas u slutet av 2015. Ytterligaare 25 mnkr avsatta 
i budget 2015.

Rondell handelsområdet Åsen 7,0 7,7 5,3 -0,7 Avslutat 2014

Lars i Knäpplans väg 2,5 9,2 8,6 -6,7 Pågår.  Ytterligare 1 mnkr finns avsatt 2015. Men tilläggsbudget 
kommer att äskas.

Nyinvesteringar Reningsverket 12,2 9,0 7,6 3,2 Pågår och avslutas i augusti 2015

Hamnen 5,5 0,6 0,5 4,9 Pågår och första etappen avslutas vår 2015

Actionpark 5,0 0,2 0,1 4,9 Projektering pågår

I maj månad invigdes Etapp 1B av Kulturkvarteret Pedago-
gien som består av ny entré och foajé till turistbyrån samt 
ett kulturtorg som binder samman Medborgarhuset Park, 
biblioteket och Samrealskolan. Etapp 2 av Kulturkvarteret 
Pedagogien som avser ombyggnad av Medborgarhuset 
Park har planerats och projekterats under hösten 2014. 
Byggnation kommer att påbörjas under 2015 och slutföras 
under 2016.
 
Under våren invigdes även den nya rondellen vid handels-
området Åsen. Energieffektiviseringsarbetet har fortsatt, 
både i gatubelysningsnätet och i kommunens fastighe-
ter. Lokaler i Guldkroksskolans B-hus har anpassats för 
förskoleklass och fritidsverksamhet och stod klara inför 
skolstaren i augusti. Nybyggnation av förskola på Knäpp-
lanområdet har projekterats. Byggnationen påbörjades 
under hösten 2014 och kommer att avslutas under slutet 
av 2015. Projektering av den första etappen av restaure-
ringen av hamnen har pågått under året. I slutet av 2014 
började arbetet med norra piren som kommer att slutfö-
ras under våren 2015. För att skapa en bra trafiklösning 
till nya förskolan och de nya villakvarteren på Knäpplan/ 
Sandyområdet pågår byggnation av ”Lars i Knäpplans väg” 
som sträcker sig från Idrottsgatan upp mot nya förskolan 
och vidare upp mot Borrbäcksområdet.

Vatten- och avloppsverksamheten har investerat för 10,3 
mnkr. Den pågående nyinvesteringen i Reningsverket som 
beräknas vara färdig i augusti 2015 står för merparten. 
Vatten och avloppsledningar har lagts på handelsområdet 
Åsen och i området Bengtstorp/ Högaliden. Investering-
arna i denna verksamhet finansieras genom intäkter från 
de kunder som är anslutna till det kommunala vatten och 
avloppsnätet via vatten och avloppsavgifter.
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* Varav 2015 års grundbelopp 45,1 mnkr samt ombudgeteringar från 2014 
34,5 mnkr.

Första spadtaget till nya förskolan på Knäpplan.
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2014 års Exploateringsverksamhet

Exploatering avser åtgärder för att anskaffa och iordningställa mark för att kunna bygga bostäder och industrier samt 
gemensamma nyttigheter som gator, grönområden, vatten och avloppsledningar samt elförsörjning. Exploateringar sträcker 
sig ofta över flera år och Knäpplan-/ Sandyområdet beräknas vara avslutad i slutet av år 2017.

Exploateringsområde Total nettokostnad sedan projektstart 2013 2014

Exploatering Knäpplan/Sandby Inkomster -0,4 -0,30 -0,10

Utgifter 5,4 0,70 4,70

Netto 5,0 0,4 4,6

Budget 0,0 0,0 0,0

Exploatering Knäpplan-/Sandbyområdet Villatomter Sigghusberg

Övriga villatomter i tätorten

Under våren 2013 färdigställdes två tomter utmed Knäpp-
lanvägen. Redan vid delårsbokslutet 2014 var dessa sålda 
och bebyggda. Under våren 2014 fortsatte exploateringen 
av området och ytterligare 26 byggklara tomter har färdig-
ställts under året. Under året har två tomter sålt och i 
början av 2015 är ytterligare en tomt såld och två tomter 
reserverade. Asplunds Bygg har option på att köpa 11 av 
de 21 återstående tomterna.

Vid årsskiftet 2010/2011 avslutades exploateringsorådet 
gällande villatomter på Sigghusberg. På Östra Sigghus-
bergsområdet har två tomter sålts under 2014 och det 
finns i dagsläget två tomter kvar till försäljning varav en är 
reserverad i början av år 2015. På Norra Sigghusbergsom-
rådet finns fem osålda tomter. 

På Borrbäckområdet har en tomt sålt under 2014 och där 
återstår tre byggklara tomter för försäljning. Två större 
och byggklara tomter finns på Strömsdalsvägen med gång-
avstånd till Hjo-åns dalgång.



FINANSIELLA RÄKENSKAPER

HJO  ÅRSREDOVISNING 2014

97

Finansiella nyckeltal fem år i 
sammandrag 

Kommunkoncernen 2010 2011 2012 2013 2014

Tillsvidare anställda, st    720    707    717    711    716

Omsättning, mnkr    562    566    574   599    624

Årets resultat, mnkr   13,5   24,0   10,2   17,2   18,6

Balansomslutning, mnkr    407    409    430   458    495

Nettoinvesteringar totalt, 
mnkr

    29     32      46     73     62

Soliditet, %    47     52      52    53     53

Kommunen 2010 2011 2012 2013 2014

Invånare, st 8 841 8 790 8 832 8 832 8 880

Tillsvidareanställda, st    697    686    696   690    694

Primärkommunal skattesats, kr 22,00 22,00 21,57 21,57 21,57

Total kommunal skattesats*, kr 33,78 33,78 32,45 32,70 32,70

* Exkl. begravningsavgift samt avgift till svenska kyrkan

Kommunen  
Resultat - kapacitet

2010 2011 2012 2013 2014

Årets resultat, mnkr    9,9  22,4    5,0   15,0    14,4

Nettokostnader inkl. avskriv-
ning, mnkr*

379,0 384,1 394,9 408,5  425,0

Utveckling av nettokostnader, %    4,6    1,3    2,8    3,4      4,0

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag mnkr

400,0 408,0 409,7 423,9  439,0

Utveckling av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, %

   5,4    2,0    0,4    3,5     3,6

Årets resultat/skatteintäkter 
och generella stadsbidrag, %

   2,5    5,4     1,2    3,5     3,3

Nettoinvesteringsvolymen, 
mnkr inkl. exploatering

  21,4   27,1   34,2  36,0   52,6

Soliditet, inkl affärsverks. 
kapitalandel, %

    57     63      61     67     64

Soliditet inkl. hela pensions-
skulden, %

   +3    +7     +9   +12    +14

Långa skulder, inkl checkkredit, 
mnkr

    17     21      42    30      25

*Åren 2010 och 2012 är exkl. partiell inlösen av pension med 9,6 resp. 9,0 mnkr.

Kommunen
Risk - Kontroll

2010 2011 2012 2013 2014

Borgensåtaganden, mnkr     111     96     101     111     165

Total pensionsförpliktelse, 
mnkr

   182    193     189     209     192

Kassalikviditet, %     46     50      58      54      80

Budgetavvikelse mnkr  
(årets resultat)

 +2,0 +14,4    -3,0   +7,0   +6,4
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Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten. Kan vara immateriella  (t ex goodwill), materiella      
(t.ex. byggnader) eller finansiella (t.ex. aktier)

Antal årsarbetare Antalet personer som innehar tillsvidareanställningar under december månad omräknat till heltidstjänster. 

Avskrivning enligt plan Fördelning av totalutgiften för en anläggningstillgång. Kostnaden fördelas över det antal år som tillgången beräknas 
användas i verksamheten.

Avsättningar Förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen per den 31/12 och hur den förändrats under året. 

Driftbudget Omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året.

Eget kapital Kommunens förmögenhet. Totala tillgångar minus totala skulder och avsättningar.

Eliminering Innebär att interna poster tas bort t.ex. köp och försäljningar mellan de egna bolagen. Detta görs för att uppgifter om 
intäkter, kostnader, fordringar och skulder inte ska medräknas flera gånger.

Finansieringsanalys Visar kassaflödet från verksamheterna, investeringarna och finansieringen. Summan av dessa poster utgör föränd-
ringen av likvida medel.

Finansnetto Skillnaden mellan posterna finansiella intäkter och finansiella kostnader i resultaträkningen.

Finansiella nettillgångar Nettot av kommunens alla kort- och långfristiga tillgångar och skulder. Detta belopp relateras sedan till verksamhe-
tens bruttokostnader.

Kassalikviditet Omsättningstillgångarna i relation till de kortfristiga skulderna. Visar kommunens betalningsstyrka på kort sikt. Vid 
100 % täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel, kortfristiga fodringar och kortfristiga placeringar.

Kortfristiga skulder Lån och övriga skulder som förfaller till betalning inom ett år.

Långfristiga skulder Lån och övriga skulder med en löptid överstigande ett år.

Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för olika bidrag och ersättningar.

Nettokostnader Kostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar m.m.

Nettokostnadsandel Hur stor andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag som har gått åt till att finansiera verksamheternas net-
tokostnader.

Omsättningstillgångar Tillgångar som inte innehas för stadigvarande bruk, utan förbrukas i samband med framställning av produkter eller 
tjänster eller på annat sätt används i verksamheterna. 

Realisationsvinst/förlust Vinst/förlust som uppstår vid försäljning av fast eller lös egendom. Beräknas som skillnaden mellan försäljningspris 
och anskaffningsvärdet med avdrag för gjorda avskrivningar.

Resultaträkning Visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit.

Skattefinansieringsgrad av 
investeringar

Visar hur stor del av kommunens skatteintäkter som återstår efter att den löpande driften finansierats. Ett värde 
över 100 % innebär att kommunen har kunnat finansiera alla investeringarna med egna medel och inte behövt låna 
externt.

Soliditet Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju 
högre soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme

Taxefinansierad verksamhet Verksamhet som finansieras genom taxor från de som nyttjar tjänsten t.ex. vatten och avlopp och renhållning.

Årets resultat Förändringen av det egna kapitalet.
 

Ordlista och definitioner
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