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heten för det gångna året och avlämnas av kommunstyrelsen till 
kommunfullmäktige. Den vänder sig också till kommuninvånarna, 
externa intressenter i form av kreditgivare, leverantörer och andra 
myndigheter.

Årsredovisningen är indelad i fyra block.

Hjo kommuns årsredovisning publiceras 
varje år på hemsidan www.hjo.se. 
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I inledningen återfinns kommunstyrelsens 
ordförande samt oppositionsrådet samman-
fattande kommentarer på det gångna årets 
händelser samt utmaningar inför framtiden. 
Vidare redovisas kommunens organisation och 
dess ledamöter.

Förvaltningsberättelsen utgör en sammanfatt-
ning av årsredovisningen, där väsentliga delar 
av kommunens ekonomi och verksamhet 
fokuseras. I förvaltningsberättelsen redovisas 
en omvärldsanalys, målredovisning, kommunala 
jämförelser, så som KKiK, finansiell analys, 
folkhälsa- och miljöredovisning samt samt även 
kommunens personalredovisning.

I detta block återfinns en samlad bild av Hjo 
kommuns verksamheter under 2015. Inom 
varje område beskrivs viktiga händelser, 
framtid, hur respektive verksamhetsområde 
arbetat med Hjo kommuns värdegrund ”Det 
goda mötet”, en kortfattad ekonomisk analys 
samt verksamhetsmått. Även en kortfattad 
redovisning av kommunens bolag och kommu-
nalförbund återfinns här.

Inledningsvis i detta block återfinns kommu-
nens redovisningsprinciper därefter resultat-
räkningen som visar kommunens och kom-
munkoncernens intäkter och kostnader och 
hur det egna kapitalet har förändrats under 
året. Balansräkningen som visar kommunens 
och kommunkoncernens samtliga tillgångar, 
avsättningar och skulder. Under detta block 
återfinns även drift-, investering- och exploa-
teringsredovisning och nyckeltal för de senaste 
5 åren.

Inledning

Förvaltningsberättelse Finansiella räkenskaper

Verksamhetsberättelse
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Hit går Hjobornas pengar!
En hundralapp i skatt används på följande sätt i Hjo kommun!

äldre- och omsorg om funktionshindrade (28,1 kr)
grundskola (22,0 kr)
barnomsorg (13,2 kr)

gymnasieskola och vuxenutbildning (11,6 kr)
individ och familjeomsorg (9,1 kr)

gator, vägar, fastigheter, samhällsplanering 
och räddningstjänst (8,7 kr)
kultur och fritid (5,3 kr)
politisk verksamhet (2,0 kr)
















Hur används pengarna?              Vart kommer pengarna i från?              

21%

18%60%

Var kommer pengarna från?

Avgifter, ersättningar, övriga
bidrag mm

generella statsbidrag o
utjämning

Skatteintäkter
58%

3%

32%

3% 4%

Hur används pengarna?

Arbetskraft

Pensionskostnader

Material,köp av tjänster,
lokaler mm
Avskrivningar

Bidrag mm

58%

3%

32%

3% 4%

Hur används pengarna?

Arbetskraft

Pensionskostnader

Material,köp av tjänster,
lokaler mm
Avskrivningar

Bidrag mm

Till detta används pengarna              

47%

35%

1%

8%
4% 4%

Till dessa ändamål används pengarna

Skola

Vård o omsorg

Politisk

infrastrukt mm

fritid mm

IFO

47%

35%

1%

8%
4% 4%

Till dessa ändamål används pengarna

Skola

Vård o omsorg

Politisk

infrastrukt mm

fritid mm

IFO

 

21%

18%60%

Var kommer pengarna ifrån

Avgifter, ersättningar, övriga bidrag mm

Generella statsbidrag o utjämning

Skatteintäkter



                                                                      INLEDNING

HJO  ÅRSREDOVISNING 2015

5

Kommunstyrelsens ledamöter 2015

Politiker i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter för mandatperioden 2015-2018:

Catrin Hulmarker (M), ordförande

Ewa F Thorstenson (M)

Jeannette Berglund (M)

Ann-Christine Fredriksson (M)

Lars Glad (M)

Britt-Marie Sjöberg (C), 1:e vice ordförande

Petter Jönsson (Fp)

Eva-Lott Gram (Kd)

Pierre Robert Rydén (S), 2:e vice ordförande

Jörgen Fransson (S)

Marie Lindberg (S)

Bodil Hedin (S)

Dominic Summerton (V)

Anna-Karin -Fredrikson (Mp)

Hasse Nörgård (Sd)

Kommunstyrelsen i Hjo har 15 ledamöter och 15 ersättare. Under kom-
munstyrelsen finns fem stycken utskott: Barn- och ungdomsutskottet, 
Omvårdnadsutskottet, Tekniska utskottet, Individutskottet och Allmänna 
utskottet. Utskotten bereder och handlägger ärenden som ska tas upp i 
kommunstyrelsen

Hit går Hjobornas pengar!
En hundralapp i skatt används på följande sätt i Hjo kommun!
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Politisk organisation 

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
• Överförmyndare i samverkan1

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 - KfKommunfullmäktige - Kf

RevisionRevision ÖverförmyndareÖverförmyndare ValnämndValnämnd ArvodesberedningArvodesberedning ValberedningValberedning

KommunstyrelsenKommunstyrelsen

Allmänna utskottet - AuAllmänna utskottet - Au

Barn- och ungdomsutskottet - BuBarn- och ungdomsutskottet - Bu

Individutskottet - IuIndividutskottet - Iu

Omvårdnadsutskottet - OuOmvårdnadsutskottet - Ou

Tekniska utskottet - TuTekniska utskottet - Tu

Byggnadsnämnd - BnByggnadsnämnd - Bn
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Förvaltningsorganisation

 
 

 

KommunchefKommunchef

Kultur, turism och 
fritid

Kultur, turism och 
fritidBarn och utbildningBarn och utbildningVård och omsorgVård och omsorgSamhällsbyggnadSamhällsbyggnad

KommunledningskontoretKommunledningskontoret

Plan och bygg 
Fysisk planering 
Bygglovhandläggning 
Kollektivtrafik 

Teknisk service 
Fastigheter och lokalvård/vaktmästeri 
Gata, park, hamn 
Kost 
Vatten och avlopp (VA) 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Hållbar utveckling och miljö 
Plan och bygg 
- Fysisk planering 
- Bygglovhandläggning 
 
Teknisk service 
 -Fastigheter 
- Lokalvård/vaktmästeri 
- Gata, park, hamn 
 -Kostenheten 
 
Trafikfrågor 
- Kollektivtrafik 
- Lokala trafikföreskrifter 
 
Vatten och avlopp (VA) 
 
 

Barn och utbildning 
- Barnomsorg 
- Grundskola och förskoleklass 
- Gymnasieskola 
- Vuxenutbildning, SFI 
 
Arbete och socialtjänst 
- Individ och familjeomsorg 
- Familjecentralen 
- Arbetsmarknadsenheten 
- Integrationsenheten 

Äldreomsorg 
- Hemtjänst 
- Äldreboende 
- Dagverksamhet 
 
Omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 
- Personlig assistans 
- Socialpsykiatri 
- Dagverksamhet 
- Boende för personer med 
funktionsnedsättning 
 
Anhörigstöd 
 
Kommunal hälso- och sjukvård 
Fritid- och frivilligverksamhet 
-Mötesplats Rödingen 
 

Kultur 
- Bibliotek 
- Utställningar 
 
Turism 
- Turistbyrå 
 
Fritid 
- Föreningssamordning 
- Fritidsgård 
 
Kulturskola 
-Musik, dans, teater 

Näringslivsfrågor 
Folkhälsoarbete 
Demokratifrågor 
Säkerhetssamordning 
Stab 
- Kansli 
- Ekonomi 
- Personal 
- IT 
- Kommunikation  
- (inkl. kontaktcenter) 
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• Vad kan du som Hjobo vara riktigt stolt över?

Om jag svarar som innevånare i Hjo så väljer jag ett antal axplock. Kommunen har en serviceinriktad, vacker och trygg väl-
komnande kommun att bo och verka i. Det är lätt att bli hemmablind över det vi har i närhet. Det räcker med att resa och 
se sig om där större utflyttning sker och skett i en kommun. Det påverkar utvecklingen negativt i sin helhet. Det är positivt 
att Hjo kommun fortsätter öka sin befolkningstillväxt och det i sin tur bidrar till ökade skatteintäkter. Och utifrån det kan vi 
fortsätta satsa på det unika värdet vi har i Hjo. Och det ska vi vara stolta över.  Köpet av Knäpplans mark för några år sedan 
var viktigt samt strategiskt av kommunen. Idag ser vi hur området utvecklas med nyproduktion Villor. Och den nya förskolan 
i området som är i närhet för de boende. Den fortsatta renoveringen av Hamnen. Den är välbesökt och en viktig mötesplats 
för vår befolkning och hit resande dags- och övernattningsturism året runt. Kulturkvarteret Pedagogien där två etapper är 
klara. Utställningarna i Samreal har varit mycket bra och välbesökt. Guldkroksbadet som är avgiftsfri. Konstgräsplanen där fler-
talet barn spelar boll året om. Vi har en bra skola, kultur och omsorg. Service från tekniska har utvecklats och del av detta är i 
Hamnen och uppgraderade båt & platssystemet. Fler båtplatser tillkom vid renoveringen norra Piren vilket var efterfrågat. Jag 
gillar att en av det större bostadsföretaget i vår kommun tar ett stort ansvar för bostadsutvecklingen i Hjo. Det handlar om 
flera lägenhetsbyggnationer och den första startade utmed Regeringsgatan. 

• Hur ser ditt Hjo ut år 2025?

Vårt visionsarbete, ”vi tillsammans” fortsätter att utveckla kommunen Hjo gemensamt. Delaktighet från medborgarna är vik-
tiga i vårt samhällsbyggande. Jag ser framför mig att kommunen har ökat sitt invånarantal årligen. Vårt boende och beteende 
kommer förändras till mer miljömedvetenhet. Bostäder, vägar och GC-vägar byggs som är anpassade efter framtidens behov 
och önskemål. Även hur vi reser, och vad vi reser med utvecklas. Vägen till Skövde som fortsätter växa planeras en mötesse-
parerad säker väg. Många fler har valt att bo i vackra Hjo och flertalet väljer att resa via kollektivtrafik till arbete med buss 
och tåg. Staden Hjo kommer uppmärksammas för sitt varsamma tänk när det gäller nybyggnation och bevarandet av trästaden. 
Naturreservatet med Öringssafari som delar staden Hjo har uppmärksammats i Europa och naturturism kommer till Hjo. 
Fisket har utvecklats tack vare kommunens och markägares satsningar i kringliggande åar och bäckar. Vi har ett av Världens 
finaste Torg med vackra husfasader och där finns utvecklad restaurangverksamhet med kultur utbud året om. Med gasolvär-
mare m.m. kan man sitta ute, även i vinterskrud och äta. Kyrkan är också med i utvecklingen eftersom den är integrerad med 
Torget. SVT har gjort Julkalendern med inspelning från miljön Tre trästäder. Skådespelare från den aktiva teatern i Pedagogin 
finns med som en del i produktionen. Scenen i Stadsparken har utvecklats till en sommar mötesplats. Stadsparken i Hjo med 
sina sekelskifteshus fortsätter verksamheter utifrån hälsa & miljö utvecklas. Hjo kommun bedriver ett aktivt folkhälsoarbete 
och Fullmäktige ser det som politiskt strategiskt. Många vill bosätta sig i hälsofrämjande Hjo.

• Vad ser du som politiker som största utmaningen för Hjo kommande år?

Som medborgarföreträdare vill jag understryka följande gemensamma utmaningar. Med all politisk kraft motverka det hat och  
aggressivitet som finns i samhället och som florerar i sociala medier. Det är inte okej att generalisera och med populism skapa                                   

motsättningar mot människor som redan är förföljda och är utsatta. Det är viktigt att skapa goda rela-
tioner och förutsättningar för alla nya medborgare som vill verka och stanna i Hjo. Alla har en unic-

itet med olika kompetenser som kan bidra gott i vårt samhälle. En kommun som attraherar och 
får nya medborgare får en tillväxt och ökade skatteintäkter. Ett samhälle med många kulturer 

bidrar till utveckling och god folkhälsa. Därför är det viktigt att skapa jämlika förutsättningar 
för alla medborgare. Fattigdom och socialt utanförskap skapar orättvisor. Viket bidrar till 
kriminalitet och oro i samhället.

Pierre Rydén (s)
    Oppositionsråd
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Catrin Hulmarker (m)
     Kommunalråd

• Vad kan du som Hjobo vara riktigt stolt över?

Jag är stolt över vår kommun som är en liten kommun med en ovanlig framåtanda.  Vår vision “ Tillsammans skapar vi fram-
tidens Hjo”, som togs fram av en stor del av Hjos invånare lever och är väl förankrad i det dagliga arbetet. Hjo är en attraktiv 
kommun, det ser vi på den inflyttning som skett under det senaste året, både från andra delar av vårt land och från andra 
länder. En ökande ström av hemvändare är också ett bevis på att vi har en miljö och en rad goda förutsättningar här som gör 
livet gott och enkelt att leva. Som kommunstyrelsens ordförande är jag också mycket stolt över den verksamhet kommunen 
bedriver och den goda service som alla medarbetare levererar 24 timmar om dygnet alla årets dagar, en stor eloge till dem 
alla! 

• Hur ser ditt Hjo ut 2025?

År 2025 har Hjo bevarat sin mänskliga skala, den hanterbara storleken och närheten mellan människor. Samtidigt som vi var-
samt utvecklat det som är Hjos styrkor.  Vi vågade skapa förutsättningar för dem som ville göra konstruktiva saker i vår kom-
mun och det har gjort att tillväxten är god här. Skövde och Jönköping är de två stora motorerna i vår närhet och vi är en liten 
men viktig medspelare som kompletterar och stärker områdets attraktivitet. 2025 är Hjo vida känt för sitt breda och blom-
strande kulturliv. Här finns ett gott om kreativa kulturutövare och ännu fler kulturanvändare i alla åldrar. Hjoborna och våra 
besökare nyttjar hela rummet = hela kommunen för sina aktiviteter och året om händer det spännande saker här. Turisterna 
strömmar till vår stad för att ta del av vår miljö, aktiviteterna i hamnen sommartid, kulturutbudet året om, alla bra restaurang-
er och fik samt för att handla i alla små mysiga butiker med sitt unika utbud av hantverk och närproducerade matvaror.  I Hjo 
har vi lyckats väl med integrationen av dem som kom hit undan flykt från kriget i bland annat Syrien. De flesta har stannat kvar 
här trots att kriget är slut och berikar numera kommunens utbud av service och kulturyttringar med sina erfarenheter och 
kunskaper. Föreningslivet med idrottsrörelsen i spetsen har fått en rejäl skjuts och gjort en fantastiskt insats med det inte-
grationsarbete som tog fart under 2015 -2016. I Hjo lever och verkar gammal som ung, invandrad eller svensk sedan genera-
tioner, sida vid sida utan att någon tänker så mycket på saken. Fritidsaktiviteter utövas utefter intresse och kunskap, ålder eller 
härkomst är helt ointressant. Den inställningen har vi fått till tack vare den vision som togs för över tio år sedan (2014) och 
som öppnade upp för att vi hjälps åt med att skapa en kommun där alla får plats, är väntade och välkomna! 

• Vad ser du som politiker som största utmaningen för Hjo kommande år?

Ekonomin, jobben, kompetensförsörjningen, integrationen och bostäderna ser jag som de största utmaningarna inför kom-
mande år. Det finns inget egenvärde i att bli många och stora men vi måste ha ett visst omfång för att kunna leverera den 
service och det utbud som framtiden kommer att kräva. Just nu har vi många som vill stanna i Hjo eller flytta hit och vi måste 
kunna ta till vara detta fullt ut. Glädjande nog byggs det både lägenheter och villor men processerna är ganska långa och vi 
måste fortsätta planeringen för att säkerställa att vi inte tappar fart. Kommunens ekonomi är grun-
den för mycket och just nu investerar vi hårt för att skapa de förutsättningar som behövs för 
vår basverksamhet men också för de som är entreprenörer och företagare i vår kommun. 
Hamnen, Torget, Kulturkvarteret, Actionparken är exempel på större investeringar för att 
skapa riktigt bra platser för goda möten. Eftersom vi blir fler är också trycket inom för-
valtningen större samtidigt som vi har en hög ambitionsnivå. Vi har växtvärk och trots att 
vi investerat hårt och borde ligga lågt några år pockar nya behov på. Vissa delar av vår drift 
visar underskott som vi måste komma till rätta med. Precis som många andra av landets kom-
muner har vi behov av nyrekrytering inom områden där det råder brist på utbildade personer. 
Slutligen utmaningen som i sig är en stor möjlighet för oss som vill växa – en lyckosam integra-
tion. Vi måste bli duktiga på att tillvarata de kompetenser, den framåtanda och den vilja som våra 
invandrade Hjobor besitter. Skapa förutsättningar för att snabbt komma i aktivitet, språk praktik 
och SFI för att därefter kunna växla upp och komplettera de utbildningar och yrkeserfarenheter 
man har med sig från hemlandet. Utmaningar saknas inte framöver men jag tror på Hjo och på vår 
gemensamma vision att ”Tillsammans” klarar vi det mesta!
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Foto: Jesper Anhede
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Förvaltningsberättelsen utgör en sammanfattning av årsredo-
visningen, där väsentliga delar av kommunens ekonomi och 
verksamhet fokuseras. I förvaltningsberättelsen redovisas en 
omvärldsanalys, målredovisning, kommunala jämförelser, så som 
KKiK, finansiell analys, folkhälsa- och miljöredovisning samt även 
kommunens personalredovisning.

Foto: Jesper Anhede
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Svensk ekonomi mot högkonjunktur
Den svenska ekonomin växer för närvarande i 
mycket snabb takt. Under 2015 beräknas BNP ha 
ökat med närmare 4 procent och under 2016 för-
väntas tillväxten bli lika hög.

Den starka tillväxten innebär också att sysselsätt-
ningen fortsätter öka. Antalet arbetade timmar 
förväntas öka med cirka 2 procent i årstakt under 
2016 och 2017 medan arbetslösheten förväntas falla 
tillbaka något under de kommande åren. 

Måtten på konsumentprisindex (KPI) förväntas  
successivt öka från nuvarande låga nivåer.

Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring.

2014 2015 2016 2017 2018  2019

BNP 2,1 3,9 4,1 3,1 2,3 1,6

Sysselsättning 1,4 1,0 2,0 2,1 1,2 0,3

Arbetslöshet 7,9 7,4 6,9 6,5 6,5 6,7

Timlön* 2,9 3,2 3,2 3,4 3,6 3,7

KPIF 0,5 0,9 1,6 1,8 2,2 2,1

Konsumentpris, KPI -0,2 0,0 0,9 2,0 3,4 3,5

*Enligt konjunkturlöne-
statistiken

Källa: SCB, Medlingsinstitutet, Riksbanken och konjunkturinstitutet

Vi och vår omvärld 
Omvärldsanalysen belyser hur faktorer i omvärlden påverkar Hjo 
kommun på lång och kort sikt.

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter. %Skatteunderlaget växer men även 
kostnaderna

I takt med den höga tillväxten förväntas också 
skatteunderlaget och därmed också kommunernas 
intäkter att öka kraftigt under 2016 - 2018. Öknin-
gen är hänförlig till såväl den ökade sysselsättningen 
och timlöneökning som prisökningar. Även i reala 
termer kommer intäkterna att öka de närmaste 
åren (se den streckade linjen i diagrammet till 
höger).

De stora flyktingströmmarna under hösten 2015 
tillsammans med den osäkerhet som omgärdar 
flyktingpolitiken i såväl Sverige som EU innebär att 
prognosen är behäftad med mycket stor osäkerhet. 

Kostnaderna i kommunsektorn beräknas dock öka 
än mer än intäkterna. Kostnadsökningarna är bland 
annat betingade av det demografiska trycket. Öknin-
gen i medellivslängd medför att färre i arbetsför 
ålder ska försörja fler vårdtagare. Även det höga 
flyktingmottagandet kommer att medföra högre 
kostnader för kommunerna.
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Befolkningsutveckling
Under 2015 ökade Sveriges befolkning med ca 103 000 
personer och vid årets slut uppgick den till 9 851 000 
personer. Ökningen, som är den hittills högsta uppmätta, 
består av ett födelseöverskott om ca 24 000 personer 
samt ett invandringsöverskott 78 000.

Även i Hjo kommun ökade invånarantalet under 2015. 
Ökningen uppgick till 98 personer vilket motsvarar ca 
1 procent och ligger i nivå med riksgenomsnittet. Fö-
delseöverskottet uppgick till -18 (=underskott), invand-
ringsöverskottet till +89 och inrikes nettoinflyttning till 
+27. Nedan redovisas Hjos befolkning under 2000-talet i 
diagramform.
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Befolkningsprognos

I rådande situation är befolkningsprognoser vanskliga att 
upprätta. I syfte att planera för bostadsbyggandet i länet tog 
dock Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, under hösten 
2015, fram en prognos för de nästkommande 10 åren. 

Denna prognos indikerar en befolkningsökning i Hjo kom-
mun med 500 invånare fram till 2025, d v s ca en ökning 
med ca 50 per år. Denna prognos beaktas i planeringen av 
kommunens verksamhet.

Utmaningar och utsikter för Hjo kommun

De generella utmaningar för kommunsektorn som nämnts 
i föregående stycke i form av det demografiska trycket 
samt det ökade flyktingmottagandet gäller också Hjo kom-
mun. Bland annat planeras för en utbyggnad av boende 
för personer med demens, vilket beräknas stå klart under 
2018 och ger då ökade driftskostnader. Även inom barn 
och utbildning finns framtida utmaningar. Inflyttning och 
ökande födelsetal gör att antalet elever i skolan ökar, vilket 
gör att behovet av skollokaler också ökar. Utöver detta 
brottas såväl Vård och Omsorg som Barn och Utbildning av 
underskott för 2015. Inom Vård och Omsorg handlar det 
framförallt om hemvården och inom Barn och Utbildning 
handlar det i stor utsträckning om särskilt stöd till elever 
med särskilda behov.

Trots underskott inom dessa politikområden uppnåddes i 
princip resultatmålet om ca 2 procent av kommunens skat-
teintäkter för 2015, dock med viss hjälp av återbetalning av 
försäkringspremier från AFA. Här spelar också kommunens 
organisationsform, med politikområden som lyder under 
endast en förvaltning en viss roll. De prognosticerade un-
derskotten inom nämnda politikområden har föranlett åter-
hållsamhet och effektiviseringar inom de övriga politikom-
rådena, vilket ledde till att resultatmålet uppnåddes.

Hjo har också en positiv befolkningsutveckling. Även om det 
är vanskligt att dra alltför stora växlar av befolkningsstatis-
tiken under 2015, då den påverkats starkt av flyktingsitua-
tionen, ser vi dock många tecken på att vår kommun är at-
traktiv som boendeort. Efterfrågan på bostäder är stor och 
det byggs såväl lägenheter som småhus i kommunen.

Det ökande invånarantalet medför också ökade skatteintäk-
ter. Med nuvarande invånarantal (mars 2016) beräknas skat-
teintäkterna väsentligt överstiga budget för såväl 2016 som 
2017. Detta tillsammans med allt arbete som läggs ned med 
att få bukt med underskotten inom Vård och Omsorg och 
Barn och Utbildning gör att resultatprognosen för Hjo kom-
mun för 2016 och även budgetförutsättningarna för 2017 
ser relativt goda ut. 

Det är kommunstyrelsens bedömning att Hjo kommun, 
trots tuffa utmaningar, står ganska väl rustade inför de kom-
mande åren.
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Uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål 
- har vi en god ekonomisk hushållning i Hjo?

Hjo´s vision är ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”. För att nå vår vision så satsar 
kommunen på sex utvecklingsområden: Boende, Besökare, Vättern, Levande Hjo, Håll- 
barhet & natur och 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 vårt arbete leder i rätt rikt-
ning mot vår vision.

En del av Kommunfullmäktiges prioriterade mål är ettåriga men de flesta är långsiktiga 
– de anger ett önskat resultat i ett längre perspektiv, ett antal år längre fram i tiden.

Till varje mål finns en indikator, som ska ge en fingervisning 
om huruvida Hjo kommun är på rätt väg mot att nå målet. I 
målredovisningen lägger kommunen stor vikt vid årets ge-
nomförda insatser och vilket resultat de gett. För verksam-
hetsmålen är det själva arbetet med att nå målen som är i 
fokus, inte att få ett visst värde på indikatorn. Indikatorerna 
är dock viktiga för att se om genomfört arbete ger önskat 
resultat utifrån ett utfall som går att jämföra med tidigare 
år. Ambitionen är naturligtvis att samtliga indikatorer ska 
förbättras vid varje mätning.

Många av indikatorerna kopplade till verksamhetsmålen 
kommer från Statistiska Centralbyråns medbor-
garundersökning. Denna beställs vartannat år. Anledningen 
till detta är att undersökningens resultat behöver analy-
seras och för att man ska kunna planera för hur arbetet 
ska fortlöpa. Arbete behöver sedan tid för att genomföras 
innan en ny mätning kan göras, detta för att få en rätt-
visande bild över om arbetet lett till önskat resultat. Att 
göra undersökningen varje år ger inte tillräckligt med tid 
för att göra någonting användbart av informationen. Detta 
innebär att år 2015 finns det inte utfall på indikatorerna 
till många av målen. Under detta år fokuseras istället på att 
analysera föregående utfall och att förbättra arbetet utifrån 
den analysen. 

Jämförelsen sker med ett medel för så kallade småkom-
muner (med mindre än 10 000 invånare), SCB statistik.

För att kommunfullmäktige ska få en uppfattning om hur 
verksamheterna har arbetat under 2015 för att nå målen, 
beskrivs på kommande sidor vilka strategier som har an-
vänts samt vilka mätbara och upplevda resultat som redan 
nu kan ses av gjorda insatser.

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 ytter-
sta kvittot på att Hjo kommun är på rätt väg – att kom-
munen jobbar enligt den vision som Hjoborna arbetat fram 
och att samhället är med på den resan. Under 2015 har 
befolkningen i Hjo kommun ökat med 98 personer, vilket 
därmed ger oss en bekräftelse på att arbetet lett till att fler 
vill bo i Hjo.

 Vi har höga ambitioner med Hjo kommun och fullmäktiges 
prioriterade mål är väldigt högt ställda. Vissa av målen är så 
pass högt ställda att det är osannolikt att kommunen kom-
mer kunna att nå dem. Ett exempel på detta är mål 8 – som 
handlar om elevernas upplevda trygghet i skolan – och där 
hela 98 % av eleverna i årskurs 8 känner sig trygga, ett fan-
tastiskt resultat som nåddes både 2014 och 2015. Vi anser 
dock att vi inte kan känna oss nöjda förrän samtliga elever i 
våra skolor känner sig trygga. Mot bakgrund av detta kom-
mer det att vara oerhört svåra att nå vissa av målen. Det är 
dock ett viktigt uppdrag från kommunfullmäktige att aktivt 
arbeta för att ha en så stor trygghet som möjligt i våra 
skolor, och därmed blir fullmäktiges målstyrning tydlig.

Totalt har Hjo kommunkoncern 24 mål. 18 av dessa är 
verksamhetsmål för kommunen, 3 är finansiella mål samt 3 
av målen avser de kommunal bolagen.

Under 2015 bedöms åtta av de 18 verksamhetsmålen ha 
uppnåtts, vilket är en förbättring jämfört med 2014 då 
fyra mål bedömdes uppnådda. Av de tre finansiella målen 
är 2 (resultat- och soliditetsmålet) uppnådda under 2015. 
Det tredje målet, självfinansiering av investeringarna, är ett 
mått som ska mätas per mandatperiod, vilket gör att det är 
svårt att mäta redan år ett. Utifrån den liggande invester-
ingsplanen för de kommande åren bedöms dock inte detta 
mått att kunna nås inom denna mandatperiod. Samtliga mål 
för bolagen har uppnåtts.

Den sammanvägda bedömningen är ändå att det bedrivs ett 
målmedvetet och framgångsrikt arbete utifrån kommunful-
lmäktiges prioriterade mål. Både de upplevda och mätbara 
resultat som presenteras tyder på att Hjo kommun är 
på rätt väg, och det faktum att fler mål anses ha uppnåtts 
2015 än tidigare år är också ett kvitto på det. Den samlade 
bedömningen är därför att kommunen har en god ekono-
misk hushållning och arbetar i rätt riktning.

Målredovisningen på de kommande sidorna beskriver hur 
verksamheterna, i riktning mot fullmäktiges prioriterade 
mål, utvecklingsområdena och visionen ”Tillsammans skapar 
vi framtidens Hjo, har arbetat. 

Målredovisning
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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 bostäder, 

goda kommunikationer och en 
stark gemenskap lockar allt fler till 
Hjo. Många uppskattar att Hjo sär-
skilt 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.

Utvecklingsområde 2: 
Tillsammans - Goda mö-
ten 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 välkom-

nande Hjo där vi låter hjärtat vara 
med.

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.

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 småskalighet har Hjo 

unika förutsättningar att bli en tät, 
miljövänlig och promenad- och 

cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara 
på och göra till vår styrka.

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 res-
mål. Besöksnäringen är till nytta 

för alla Hjobor eftersom den ska-
par arbeten och en levande stad 
och landsbygd. Ett gott bemötan-
de 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.

Målredovisning
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Mål 1: Hjo kommun ska ha en positiv befolkningstillväxt

Detta mål kan ses som övergripande övriga mål, och 
arbetet för att uppnå övriga mål kan sammantaget ses som 
förvaltningens arbete för att uppnå målet om en positiv 
befolkningstillväxt.

Befolkningen i Hjo kommun har under 2015 ökat med 98 
personer, och är vid årets slut 8 983 st. Det är glädjande 
att fler vill bo i Hjo och ett kvitto på att vi arbetar med 
rätt saker och är på rätt väg. Naturligtvis är situationen i 
världen, med många människor på flykt, en av anledningar-
na till att antalet Hjobor växer, men vi ser en positiv trend 
även när det gäller övrig inflyttning. 

Hjo kommuns vision ”Tillsammans skapar vi framtidens 
Hjo” och tillhörande utvecklingsområden anger färdrikt-
ningen för kommunens arbete. När vi arbetar på ett bra 
sätt enligt detta kommer det avspeglas i att ovanstående 
mål uppfylls. Nedan beskrivs i sammanfattande text exem-
pel på hur förvaltningen har arbetat under 2015 för att nå 
detta övergripande mål. 

Utvecklingsområde ”Boende” handlar om Hjo som 
boendeort. För att vara en bra boendeort är en bra skola/
förskola viktiga ingredienser. Ett viktigt arbete under 2015 
är nybyggnationen av förskolan på Knäpplan i ett bra läge 
med välplanerade lokaler utifrån det goda mötet. Försko-
lan är första steget i ett barns utbildning och med denna 
satsning kan vi locka barnfamiljer att flytta till Hjo och/
eller stanna i Hjo.  

”Vättern”, är ett utvecklingsområde som vi satsar på ge-
nom att utveckla hamnområdet. Detta arbete är påbörjat 
i och med att pirarna renoverats. Möten med allmänheten 
och berörda aktörer har hållits i planeringen inför ett 
framtida hamnprogram, vilket även tangerar utvecklings-
område ”Tillsammans” som uttrycker att samarbete 
och delaktighet är nyckelverktyg i skapandet av framtidens 
Hjo.  

Utvecklingsområde ”Hållbarhet & natur” anger att ”i 
framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att 
tära på våra gemensamma resurser”. En satsning för att 
kunna leva miljövänligt är den naturvårdsplan för kommu-
nen som tagits fram under året, som beskriver hur våra 
naturmiljöer på bästa sätt kan vårdas samtidigt som den 
fungerar som en vägledning till intressanta naturområden. 
En annan satsning är vindkraftsplanen som är ett underlag 
för strukturerad utbyggnad av vindkraft i kommunen.       

För att vi ska ha ett ”Levande Hjo” är näringslivet en 
viktig del. Glädjande är därför att se att företagsklimatet i 
Hjo stärkts under året – detta enligt näringsidkarna själva 
som i Svenskt Näringslivs undersökning gett sina omdö-
men. Hjo kommun hamnar i år på plats 117 av Sveriges 
kommuner vilket innebär en förbättring med 90 platser 
jämfört med 2014.    

Turismen är viktig för Hjo, vilket uttrycks i utvecklings-
område ”Besökare”. Bedömningen är att antalet besö-
kare under 2015 ökat jämfört med tidigare år, vilket är 
glädjande. Under året har även en ny turismstrategi tagits 
fram, som belyser Hjos unika tillgångar och beskriver 
prioriterade vägval för hur den kommunala turismenheten 
tillsammans med den privata näringen ska utveckla turis-
men och locka ännu fler besökare till Hjo kommun. 

Detta arbete utifrån vår vision skapar stolthet och positiv 
anda i Hjo kommun. Allt arbete som görs, och beskrivs 
i denna uppföljning, syftar till att göra Hjo till en så pass 
bra kommun att folk vill leva och bo här. Ovanstående är 
alltså ett axplock av vad vi gör för att uppnå detta.  

Antal personer som bor i Hjo kommun

SCB´s befolkningsstatistik

Bedömning
Detta mål skiljer sig en aning från övriga då det är direkt 
mätbart. I och med att befolkningen under 2015 ökat så 
har Hjo kommun en positiv befolkningstillväxt och där-
med är målet uppnått. 
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Mål 2: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun

I vår vision anges att ”många uppskattar att Hjo särskilt 
prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och 
unga”. För att vara en attraktiv boendekommun där det är 
gott att leva och bo är det viktigt att våra barn och unga 
trivs här. En väldigt viktig del är ju därmed skolan, som be-
skrivs mer i mål 6, 7, 8. Det är också viktigt med möjlighet 
till ett attraktivt boende, en väl fungerande arbetsmark-
nad och möjlighet till en rik fritid för både unga och gamla. 

Boende och boendemiljö
Samhällsbyggnad har en viktig uppgift i att skapa fysiska 
förutsättningar för att Hjo ska vara en attraktiv bo-
endekommun, genom övergripande samhällsplanering 
och detaljplanering. För att möjliggöra nybyggnation av 
bostäder har verksamheten arbetat för att hålla en hög 
planberedskap. Under året har exempelvis två detaljplaner 
för bostäder vunnit laga kraft. Kv. Rönnen som avser fler-
bostadshus samt Norra Knäpplan som avser en- och två-
planshus. Inom samhällsbyggnad märks ett ökat intresse 
och stor efterfrågan av planlagd mark för byggnation.

Att medborgarna är nöjda med kommunikationerna mel-
lan Hjo och andra orter är viktigt eftersom Hjo är en så 
kallad pendlingskommun där en stor andel av befolkningen 
arbetar i en annan kommun. Detta beskrivs mer i mål 3. 

Arbetsmarknad och sysselsättning
Det är också viktigt att det finns sysselsättning för den 
som inte studerar och att det finns en arbetsmarknad 
att gå vidare till när man är färdig med sina studier. Hjo 
kommun är kommunens största arbetsgivare och arbetar 
för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vårt varumärke som 
arbetsgivare präglas av vår vision och värdegrund ’Det 
goda mötet’. Under året har vi internt arbetat med dessa 
frågor, bland annat genom att ta fram en ledarmodell som 
beskriver vad som förväntas av kommunens chefer för 
att vi ska vara förebilder utifrån de förväntningar som 
visionen och värdegrunden skapar, både för medborgare 
och medarbetare. 

För arbetsmarknaden är det naturligtvis viktigt att vi har 
ett gott företagsklimat i kommunen. Här bedriver närings-
livsenheten ett arbete som fokuserar på att skapa möten 
och mötesplatser för att stimulera samarbete. Detta 
beskrivs mer i mål 10. 

Fritid
Hur vi arbetar för att skapa möjligheter till en rik fritid för 
Hjoborna beskrivs mer i mål 13 och 14, men vissa delar 
är relevanta att lyfta fram även här. Kulturkvarteret är 
en mötesplats och det uppskattas av besökaren att flera 
olika verksamheter är samlade under ett tak. Under våren 
öppnade den första fasta utställningen, ”Estrid Ericsson”, 
på Kulturkvarteret och det har under året genomförts 
flera tillfälliga utställningar och vernissager. 

Under året har även s.k. kvarterskvällar införts. Kvällarna 
har haft olika teman vilket innebär att det inspirerat nya 
målgrupper att besöka Kulturkvarteret. Kvarterskvällarna 
är öppna för alla att anmäla sitt intresse att komma och 
visa bilder, hålla föredrag, uppträda m.m. Besöksantalet 
har varierat beroende på intresset för olika teman. Syftet 
med kvällarna är att främst Hjoborna men även utifrån 
kommande besökare ska ha tillgång till en öppen mötes-
plats där samling och samvaro ska bygga kunskaper, men 
också möjlighet att upptäcka kulturkvarteret och de olika 
verksamheterna. Skapande verkstad är en verksamhet i 
kulturkvarteret som engagerar många barn och unga. Ska-
pande verkstad erbjuder pedagogiskt ledd verksamhet där 
man arbetar med olika teman. Tillgång till Skapande verk-
stad finns alltid när kulturkvarteret har öppet. Familjer 
där föräldrar vill gå på någon av utställningarna uppskattar 
att barnen kan sysselsätta sig i Skapande verkstad under 
tiden.

I Hjo finns också natur- och kulturmiljöer med stora 
värden. Hjo har ett speciellt naturgeografiskt läge in-
till Vättern och Hökensås där den fantastiska natur-
miljön är en av kommunens viktigaste tillgångar och 
lockar människor till boende och verksamheter. För 
att på bästa sätt kunna vårda och förvalta vår natur-
miljö behövs kunskap om värdefulla naturområden och 
en plan för naturvården. Ett viktigt led i att förstärka 
och öka vår attraktionskraft och ta vara på våra allde-
les särskilda värden har en naturvårdsplan tagits fram. 
Naturvårdsplanens syfte är att ge en översikt över 
var i kommunen det finns värdefull natur, varför den 
är värdefull och hur den på bästa sätt ska förvaltas. 
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SCB´s befolkningsstatistik

Bedömning
Detta mål är ett övergripande mål som spänner över flera 
av övriga mål. Många av dessa underliggande mål anses 
inte uppfyllda, men mot bakgrund av vår positiva befolk-
ningsutveckling med nettoinflyttning av såväl inrikes- som 
utrikes födda är det vår bedömning att målet uppnåtts.
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Mål 3: I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunika-
tionerna (GC-vägar, biltransporter och tillgång till kollektivtrafik)

Att medborgarna är nöjda med kommunikationerna 
mellan Hjo och andra orter är viktigt, i synnerhet då Hjo 
är en så kallad pendlingskommun där en stor andel av be-
folkningen arbetar i en annan kommun. Samhällsbyggnads-
verksamheten ska genom de forum som finns tillgängliga 
aktivt arbeta för detta.

God tillgänglighet, hög trafiksäkerhet och stor hänsyn till 
hälsa och miljö krävs för en långsiktig hållbar trafikmiljö. 
Detta har varit utgångspunkten för det förslag till trafik-
plan som verksamheten arbetat fram och som skickats ut 
på remiss till berörda parter. Förslaget till trafikplan har 
tagits fram genom inventeringar av nuvarande förhållan-
den samt med utgångspunkt från Hjo kommuns vision och 
dess utvecklingsområden. 

I Trafikplanen lämnas förslag till konkreta åtgärder som 
rekommenderas att de genomförs för att uppnå en lång-
siktig hållbar trafikmiljö i Hjo. Viktigt är att det uppnås en 
bred acceptans för de föreslagna åtgärderna och att de 
förankras väl. För att detta ska uppnås har trafikplanen 
varit ute på remiss till berörda parter så som kommunens 
verksamheter, näringsidkare, allmänhet och den politiska 
organisationen.

Trafikplanen beräknas att komma upp för antagande i 
början av 2016.

Samhällsbyggnad har aktivt deltagit i Skaraborgs kommu-
nalförbunds infrastrukturgrupp. Via kommunalförbundet 
fås viktig information samt att det ges möjligheter att vara 
med att påverka kommunalförbundets ställningstagande i 
olika infrastrukturfrågor.

Inom samhällsbyggnad har vikten av delaktighet från de 
olika enheterna i planarbetet uppmärksammats. Gata, 
park och hamn ges nu alltid möjlighet att i ett tidigt skede 
vara med och påverka.

Källa: SCB´s medborgarundersökning

Bedömning
Målet bedöms inte vara fullt uppfyllt. Statusen och utbygg-
naden av gång- och cykelvägsnätet bedöms vara god och 
även vägnätet för biltransporter. När det gäller tillgången 
på kollektivtrafik så är turtätheten på trafiken till Skövde 
god, men behov finns att titta på hur kollektivtrafiken kan 
utvecklas.
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Mål 4: Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och om-
sorg om personer med funktionsnedsättning

Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen?” genomfördes under våren 2015. 
Resultatet visar att Hjoborna i år är nöjdare med sin hem-
tjänst än för ett år sedan, vilket är mycket positivt att se.
Det är framförallt möjligheterna att kunna påverka hur 
hjälpen ska utföras som brukarna ger ett högre betyg i år. 
I Hjo tycker fler brukare än riksgenomsnittet att perso-
nalen tar hänsyn till brukarens egna önskemål om hur 
hjälpen ska utföras. Även bemötandet får ett mycket gott 
betyg i Hjo.

Totalt 83 % av brukarna anser att personalen har tillräck-
ligt med tid för att utföra hjälpen. Detta är bättre än riks-
genomsnittet och även en positivt uppåtgående trend från 
tidigare års undersökningar. Hjo kommuns hemtjänst får 
ett betyg på samtliga områden som ligger strax över eller 
ibland strax under riksgenomsnittet, men det finns inga 
signifikanta skillnader i jämförelse med riksgenomsnittet 
varken åt det positiva eller det negativa hållet. Eftersom 
målet är att Hjo ska ha nöjda kunder finns det fortfarande 
utrymme för förbättringar. Exempel på förbättringsarbete 
som skett i Hemvården under 2015 är: 

• Personalen har tagit fram s.k. grundrader (arbetstu-
rer som återkommer så att brukarna får sin hjälp i 
möjligaste mån samma tid varje dag) för att planera 
arbetet på bästa sätt och få ”flyt” i arbetsturerna. 
Arbetet med grundraderna är ständigt pågående p.g.a. 
att förutsättningarna och beställningar ändras i stort 
sett dagligen.

• Schemat i Hemvården har anpassats efter brukarnas 
behov, så att personalen i större utsträckning finns 
tillgänglig när de behövs. 

• Rutiner för både kontaktombud och genomförande-
planer har förbättrats i Hemvården och i stort sett 
alla brukare har idag en aktuell genomförandeplan.

• Avonova Ledarsupport arbetade tillsammans med 
all personal för att öka arbetsglädjen vid totalt tre 
tillfällen under året. Arbetet med att hitta tillbaka till 
arbetsglädjen ska fortsätta i egen regi genom att hålla 
vid liv de metoder och verktyg vi fick ta del av vid 
Avonovas träffar. 

Socialstyrelsens brukarundersökning på äldreboendena 
visar att på samtliga områden är Hjoborna nöjdare än de 
boende i resten av landet. Jämfört med riket utmärker 
sig Hjo kommuns äldreboenden när det gäller trivseln på 
boendet, både inomhus och utomhus. Maten får också 
ett mycket högt betyg. Hjo får ett betydligt högre betyg 
än riket när det gäller påverkansmöjligheter och tid till de 
boende. Bemötandet får ett toppbetyg och långt fler än 
riksgenomsnittet känner att personalen tar hänsyn till de 
boendes personliga önskemål. Omvårdnadspersonal och 
enhetschefer har haft husmöten under hösten och disku-
terat bl.a. ensamhet, hur man framför synpunkter, aktivi-
teter och måltider. Diskussionerna var bra och de boende 
var över lag väldigt engagerade i frågorna. Det framkom 
att frågan om ensamhet egentligen kan tolkas på olika 
sätt. De boende känner god gemenskap och samhörighet 
med varandra samt personal, däremot är ensamheten mer 
relaterad till saknaden av anhöriga och besökande. 

Inom funktionsnedsättningsområdet har man under 
det gångna året startat stora förändringsprocesser för att 
bättre möta brukarnas behov. Under 2015 har förarbetet 
gjorts för att under första kvartalet 2016 kunna starta 
igång en ny samlad dagverksamhet som ska ersätta tidi-
gare Måsen, Fabriken och Socialpsykiatrins dagverksam-
het. Förberedelser har även gjorts för att i februari 2016 
kunna starta igång en ny servicebostad för yngre personer 
med funktionsnedsättningar. Resultatet av den brukar-
undersökning som genomförts på gruppbostäderna med 
hjälp av verktyget Pict-o-Stat visar på en hög andel nöjda 
brukare. Man är nöjd med det stöd man får från perso-
nalen, man känner sig trygg i sitt boende och upplever en 
hög grad av delaktighet och självbestämmande i sitt hem 
och kring den hjälp man får. Pict-o-Staten har även kom-
pletterats med en fråga om den sammantagna nöjdheten, 
och resultatet visar att de boende på kommunens grupp-
bostäder är mycket nöjda med sina gruppbostäder. 

Bedömning
Sammantaget anses målet vara uppnått och Hjo har nöjda 
brukare inom äldreomsorg och funktionshinderområdet. 
Det är möjligtvis inom hemtjänstområdet som man kan 
ifrågasätta om målet är uppnått eftersom betyget endast 
ligger i nivå med riksgenomsnittet. Ambitionen var dock 
att förbättra förra årets resultat och en markant förbätt-
ring har skett utifrån behovet att placera brukarnas behov 
i centrum. 

Indikator: SoS nationella brukarundersökning     2012 2013     2014                                2015

-Andel nöjda brukare inom Hemtjänst

-Andel nöjda brukare inom SÄBO

-Andel nöjda brukare inom funktionshinderområdet (egen 
enkät)

 85 %

88 %

-

  82 %

87 %

-
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-
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  92 %  (andel som gett 
omsorgen betyget 8-10)



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   -   

HJO  ÅRSREDOVISNING 2015

20

2012 3,5        
2013 3,0        
2014 3,3        
2015 3,6        

 -

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  3,5

  4,0

2012 2013 2014 2015

20

Mål 5: Hjoborna ska ha ett lågt behov av försörningsstöd

Behovet av försörjningsstöd i Hjo är fortfarande relativt 
lågt, men vi har dock haft en ökning med 0,3 % mellan 
2014 - 2015. Ett tydligt samband med större familjer finns 
under perioden.  Genom en tydlig inriktning på arbetet 
har totalt antal ärenden/månad minskat med ca 10 hushåll 
under sommaren. Detta har dock inte påverkat kostna-
derna nämnvärt då nya stora familjer har genererat högre 
kostnader per månad. En mottagningsfunktion som tar 
emot och träffar samtliga nybesök har införts under våren 
vilket skapat bättre kontroll och styrning i inflödet och 
hanteringen av inkomna ärenden. Mottagningsfunktionen 
syftar till att skapa bättre struktur i arbetet, tydliga hand-
lingsplaner samt sprida belastning över tid. 

Kartläggnings- och bedömningsinstrumentet ”Förutsätt-
ningar inför arbete” (FIA) har inte kommit igång som 
planerat, men kommer att startas efter årsskiftet då 
personalstyrkan åter är fulltalig. Syftet med detta standar-
diserade bedömningsinstrument är; - Att korta tiden för 
socialbidragsberoende - Att identifiera och anpassa krav 
och insatser för individen - Ge underlag för en bättre sam-
verkan med andra aktörer - Bidra till bättre systematiska 
uppföljningar samt skapa förutsättningar för en evidensba-
serad praktik.  

1-2-3 modellen har delvis följts upp, och där har vikten 
av att kunna erbjuda aktuella aktiviteter, utbildningsmöj-
ligheter samt möjligheter för tillfälliga anställningar blivit 
tydligt. Modellen är en egen arbetsmodell som går ut på 
att samtliga under 29 år som söker försörjningsstöd skrivs 
in och remitteras till AME som snabbt kopplar på insatser. 
Detta för att minska passivitet och stimulera till arbete 
och egen försörjning.

En ansökan om ett genomförandeprojekt efter vårt ESF- 
projekt (Europeiska socialfonden) kring sociala företag fick 
avslag av ESF- rådet under året. En ny ESF–projektansö-
kan under ledning av samordningsförbundet har inlämnats 
med syfte att skapa mötesplatser på AME för personer 
med behov av extra stöd för att komma i sysselsättning. 
Svar från ESF väntas i början av 2016. 

Samarbetet med SAR (samverkan, arbete, rehabilitering) 
skapar också möjlighet till aktivitetsersättning för de som 
kommer i aktivitet vilket bidrar till minskning av kostna-
derna för försörjningsstöd.

SKĹ s öppna jämförelser

Antal av befolkningen i Hjo som får 
försörjningsstöd

Bedömning
Under året har andelen personer med försörjningsstöd 
ökat till 3,6 %, vilket är en ökning med 0,3 % jämfört med 
föregående år. 

Detta är fortfarande en relativt låg nivå jämfört med hela 
riket (4,4 %). Våra aktiviteter under året har gett bra 
resultat och det har under perioden varit en minskning 
av antal ärenden kopplat till våra genomförda insatser. 
Utbetalningsnivån är lägre 2015 än föregående år, trots 
att antalet större familjer tydligt ökat. Det har också varit 
en ökning av antalet nyanlända familjer som haft behov 
av att under perioder få ekonomiskt stöd i det så kallade 
”glappet”. Vi måste dock inför 2016 vara förberedda på 
att behovet kan öka i takt med ett ökande antal nyanlända 
om staten inte tillför ytterligare medel för detta. Arbetet 
med enskilda handlingsplaner har varit lyckosamt och 
skapat ett bättre flöde. Det får därför totalt anses att 
genomförda och påbörjade aktiviteter bidragit till att vi 
fortfarande har ett relativt lågt behov av försörjningsstöd 
i Hjo kommun. Målet anses uppfyllt.
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Mål 6: Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen

Våra elever uppvisar en fortsatt hög måluppfyllelse och 
under året har arbetet fortsatt för att ge våra elever ännu 
bättre förutsättningar att nå målen. Ett viktigt medel för 
att utveckla detta arbete är det systematiska kvalitetsar-
betet som bedrivs på enheterna och vi arbetar efter en 
modell som innebär att verksamheterna har en tydlig och 
kontinuerlig resultatuppföljning. Elevernas måluppfyllelse 
stäms av både vid terminsavslut och i mitten av termi-
nerna. Utifrån resultatet av måluppfyllelseredovisningen 
justeras åtgärdsprogram och de ”extra anpassningar” som 
görs för att eleverna ska nå full måluppfyllelse. Vid varje 
läsårsslut sker en övergripande analys av resultatet för 
läsåret som ligger till grund för utvecklingsarbetet kom-
mande läsår. 

Under året har barn- och elevhälsoplanen implemente-
rats och syftet är att planen ska stärka arbetet med barn 
och elever som är i behov av stöd från elevhälsan, och 
på så sätt öka möjligheterna till högre måluppfyllelse för 
den målgruppen. I planen är de olika rollerna i barn- och 
elevhälsoarbetet beskrivna och utifrån den har man jobbat 
vidare i ”Lilla Elevhälsan” ute på enheterna med att skapa 
strukturer för sitt arbete. 

Under året har en satsning på stöd för elever med neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan 
påbörjats utifrån följande mål:

• Tidiga insatser utifrån noggranna kartläggningar och 
identifierade behov. 

• Goda anpassningar i lärmiljön utifrån barnens förut-
sättningar och behov. 

• Arbetssätt och förhållningssätt som gör att eleverna 
utvecklar fungerande samspel med andra och når 
skolans mål utifrån sina förutsättningar och behov. 

• Ingen elev hamnar i utanförskap.

Satsningen är ett led i det socioekonomiska projekt som 
kommunen arbetar med och syftar till att ge tidigt stöd, 
utveckla lämpliga samarbetsformer samt skapa en samsyn 
i arbetet för att stödja barnen på bästa sätt. Fyra inklude-
ringspedagoger har anställts, vilket innebär att varje enhet 
har en pedagog med god kunskap om barn med NPF. 
Pedagogerna har till uppgift att arbeta med stöd till denna 
elevgrupp samt handleda övriga pedagoger att utveckla 
och anpassa sin undervisning till deras behov. 

God läs- och skrivförmåga är en oerhört viktig förutsätt-
ning för elevens lärande i alla ämnen och som ett led i att 
utveckla det arbetet deltar vi i ”Läslyftet”, ett projekt 
initierat av Skolverket. Projektet kommer att innebära en 
kvalitetssäkring i undervisningen vad gäller elevernas ut-
veckling av förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Under 
läsåret 2015/2016 deltar lärare i åk 1-3  på Guldkrokssko-

lan, samtliga lärare i Fågelås och Korsberga samt lärare i 
svenska åk 7-9. Nästa läsår deltar resterande lärare i kom-
munen. Utöver detta fungerar kommunens frivilligarbetare 
som läshjälpare i skolan (främst åk F-3), internationella 
klassen och förskolan. Läshjälparna kommer en eller flera 
gånger i veckan till ”sina” klasser, och finns på alla skolor 
och ett par av förskolorna. Läslyftet och läshjälparna ger 
goda förutsättningar för ökad måluppfyllelse.

På högstadiet har personalen arbetat aktivt på flera sätt 
för att öka måluppfyllelsen. Enheten har fortsatt det sys-
tematiska arbetet för att höja måluppfyllelsen och minska 
skillnaderna mellan pojkar och flickors resultat. Peda-
gogerna har genomfört coachande samtal med eleverna 
utifrån varje enskild elevs utveckling mot kunskapskraven 
och under utvecklingssamtalen haft ett tydligt fokus på 
elevens utveckling. Under påsklovet och sommarlovet 
erbjöds lovskola för de elever som hade behov av extra 
undervisning och under ordinarie läsår har det erbjudits 
läxhjälp en gång i veckan. 

Bedömning
Meritvärdet för våra elever höjdes för läsåret 2014/2015 
något jämfört med föregående läsår, och skillnaden har 
minskat mellan flickor och pojkar. Men fortfarande är skill-
naderna mellan pojkarnas och flickornas meritvärde stort. 
Arbetet med att minska skillnaden i meritvärde fortsätter 
under läsåret 2015/2016. Meritvärdet utgörs av summan av 
betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. 
Det möjliga maxvärdet för varje enskild elev är 320 poäng. 
Än är det för tidigt för att kunna se något resultat av de 
satsningar som påbörjats under året men vår förhoppning 
är att dessa satsningar, såsom inkluderingspedagoger och 
läslyftet, kommer göra skillnad för våra elevers resultat på 
längre sikt. Tyvärr har andelen elever som är behöriga att 
söka gymnasieutbildning minskat något jämfört med före-
gående läsår men den är fortsatt hög jämfört med snittet i 
landet (ca 85 %). Trots att vi har en väldigt god måluppfyl-
lelse så är vi inte nöjda förrän alla våra elever i grundsko-
lan når målen. Därför bedömer vi att målet att eleverna i 
Hjo kommuns grundskolor ska nå målen inte är uppfyllt.

Andel elever som är behöriga att 
söka gymnasieutbildning
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Mål 7: Det ska vara enkelt att få barnomsorg i Hjo kommun

Under hösten har bygget av Knäpplans förskola slutförts 
och i slutet av december öppnade förskolan sina första 
tre avdelningar. Ytterligare en avdelning kommer öppnas 
i början av 2016 och sedan ytterligare två till somma-
ren. Totalt finns 120 barnomsorgsplatser uppdelat i sex 
avdelningar på den nya förskolan. Den totala kapaciteten 
i kommunen som helhet utökas med 20 platser, då det till 
största del görs en omflyttning av barn från bl.a. tempo-
rära lösningar som paviljonger. Detta är ett nödvändigt 
tillskott för att möta den stora efterfrågan på barnom-
sorgsplatser. 

En informationsbroschyr om regler och avgifter för för-
skola, pedagogisk omsorg och fritidshem har tagits fram 
under året som skickas ut till vårdnadshavare när deras 
barn börjar inom någon av de nämnda verksamheterna. 
Broschyren tillhandhålls på svenska, engelska och arabiska 
och finns även att hämta på kommunens hemsida.

Kommunen erbjuder barnomsorg på obekväma tider i 
samma utsträckning som tidigare år och möjligheten nytt-
jas i nuläget regelbundet av cirka 5 barn. 

En ny e-tjänst har tagits i bruk under 2015, som möjliggör 
att vårdnadshavare kan ansöka om barnomsorgsplats, fylla 
i och ändra scheman, göra inkomstanmälan och liknande 
via internet. Syftet är bland annat att vårdnadshavare 
ska slippa lämna in pappersblanketter och lättare kunna 
kommunicera med förskolan t. ex. via sms vid ändring av 
hämtning eller lämning. För personalen innebär systemet 
att det är lättare att få en översikt hur dagen ser ut när 
det gäller antal barn i verksamheten, vilket underlättar 
personalplaneringen. Tjänsten har tagits väl emot av vård-
nadshavare och ca 95 % av alla ansökningar om barnom-
sorgsplats kommer in via e-tjänsten.

Antal barn som har fått plats på 
önskat placeringsdatum, %

I systemet finns även en modul för närvarorapporte-
ring. Surfplattor sitter uppe i tamburen på förskolan och 
vårdnadshavare kan via surfplattan rapportera när barnet 
kommer och går. Våra enheter använder sig av närvaro-
rapporteringen fullt ut förutom på Korsberga förskola 
och fritidshem där IT-infrastrukturen inte har tillåtit att 
systemet används i den utsträckningen. 

Bedömning
Det är stor efterfrågan på barnomsorgsplatser i Hjo kom-
mun och under året har efterfrågan, främst p.g.a. ökad 
inflyttning till kommun, ökat ytterligare vilket är positivt. 
Alla som har ansökt om plats i kommunens barnomsorg 
har fått plats inom tidsperioden för platsgarantin, d.v.s. tre 
månader för förskoleplats. Anledningen till att indikatorn 
visar en lägre procent än 100 % beror på att undersök-
ningen utgår från önskat placeringsdatum. Det innebär att 
det går att lämna in en ansökan med önskemål om att få 
barnomsorgsplats två dagar senare och får man inte plats 
inom de dagarna räknas det som att man inte fått plats 
på önskat placeringsdatum trots att man får plats inom 
tre månader. Vi anser att målet är uppfyllt då 100 % av 
de som ansöker om barnomsorgsplats får plats inom den 
bestämda tidsgarantin.

KKiK, Kommunens kvalitet i korthet

63 %

77 %80 %80 %
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Mål 8: I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritid-
hem känna sig trygga

Våra brukarundersökningar visar att ca 97 % av våra barn 
och elever känner sig trygga i våra verksamheter vilket är 
ett överväldigande resultat. Det är ett väldigt gott resultat 
och det är ett gott betyg till både personal och elever som 
visar att de tillsammans skapar en god arbetsmiljö. Under 
året har verksamheten tagit flera steg för att tillse att vi 
fortsatt skapar en trygg miljö för våra barn och elever, 
främst genom att arbeta för att förebygga kränkande 
behandling inom förskolan och grundskolan.

Verksamhetssystemet för anmälan och utredning av 
ärenden gällande diskriminering och kränkande behandling 
har utvecklats och omarbetas tillsammans med trygg-
hetsgrupperna på de olika skolorna under våren 2015 för 
att verksamhetsanpassas på bästa sätt. I samband med 
skolstarten hösten 2015 genomfördes utbildningsinsatser 
för ny personal som jobbar i systemet. På vissa enheter 
fungerar arbetet i systemet bra men det finns fortsatt 
arbete att göra för att utveckla arbetet med systemet på 
alla enheter.

Trygghetsteamen på de olika enheterna har gjort flertalet 
insatser under året för att öka kunskapen i arbetet mot 
kränkningar. Trygghetsgruppen Förskoleklass – åk 6 (inkl. 
fritidshemmen) på Guldkroksskolan har haft möjligheten 
att handleda/stödja lärare i hur man arbetar med den so-
ciala utvecklingen i grupper, och med enskilda elever. Ett 
samarbete med högskolan i Skövde, Helen Jenvén (fors-
kare) och Skaraborgs kommunalförbund, har initierats av 
gruppen med syfte att öka kunskapen om förebyggande 
arbete mot kränkningar och mobbning.

Högstadiet startade vårterminen med en utbildningsdag 
för personalen utifrån Friendskonceptet med utbildare 
från Friends. Under de första veckorna på höstterminen 
genomförde alla elever i årskurs 7 en Kamratbana. Alla 
eleverna samlades klassvis i Stadsparken där elevhälsan 
genomförde olika samarbetsövningar med syfte att skapa 
sammanhållning i klasserna och på så sätt lägga en grund 
för att få trygghet i grupperna.

Inom förskolan har personalen arbetat med diskriminering 
och kränkande behandling utifrån Diskrimineringsombuds-
mannens material Husmodellen – förskola. Personalen 
har under året läst in sig på materialet och reflekterat och 
diskuterat kring innehållet. Alla förskolor jobbar aktivt 
med att få planen levande och att den ska bli en naturlig 
del av vardagen. Framöver kommer förskolan årligen vika 
sin planeringsdag i november för frågor rörande Lika-
behandlingsplansarbetet. Detta med syfte att få tid att 
kunna fördjupa kunskapen kring diskrimineringsgrunderna, 
främjande och förebyggande arbete m.m.

Bedömning
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att känslan av trygg-
het för våra barn och elever är väldigt god men vi är inte 
nöjda förrän 100 % av våra barn och elever känner att 
dom är trygga i våra verksamheter. Därför anser vi att 
målet inte är uppfyllt.

Andel barn/elever som känner sig trygga i 
förskola, skola och fritidshem
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Mål 9: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i 
Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020

Under 2015 har mycket arbete för en främjad folkhälsa 
gjorts i våra olika verksamheter. 

Arbete och socialtjänst
Under året har tillsyn av alkohol- och tobaksförsäljningen 
skett enligt tillsynsplan och kommer att fortsätta även 
under 2016 med övriga kontroller och insatser. 

Samverkansgruppen kring samverkan, arbete, rehabilite-
ring (SAR) har arbetat enligt plan för det myndighetsge-
mensamma arbetet och kring rehabilitering. I SAR ingår 
socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten tillsammans 
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Primär 
vården. SAR har tagit fram en ny arbetsmodell samt inven-
terat arbetet under 2015.

Arbetet med Utvägs stödinsatser samt utvärdering av ”en 
god grund” har inletts under året och kommer att fortsät-
ta under 2016. Detta görs för att kunna arbeta så effektivt 
som möjligt med målgruppen och för att tillse att Utvägs 
verksamhet uppfyller de krav och förväntningar som kom-
munerna och regionen vill ha uppfyllda. Utväg Skaraborg 
är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära 
relationer. Samverkande myndigheter är Socialtjänsten, 
Hälso- och Sjukvården, Polisen, Åklagarmyndigheten och 
Kriminalvården. Verksamheten finansieras av Skaraborgs 
15 kommuner. Med övriga samverkande myndigheter 
skrivs löpande avtal. Utväg Skaraborg samverkar också 
med den idéburna sektorn i Skaraborg i form av exempel-
vis kvinnojourer, kvinnohus, RFSL Skaraborg och brottsof-
ferjourer.

Missbrukssamarbetet med Tibro och Tidaholm är väl-
fungerande vilket skapat ytterligare stödmöjligheter inom 
våra tre kommuner. Detta fortsätter och ska utvärderas 
löpande även under 2016. Dialogen har under hösten 
2015 startat en ny föräldrastödsmodell som kallas ABC 
– ”alla barn i centrum” – och som bygger på att stärka 
föräldrarnas förmåga att se barnets perspektiv. Denna 
är mer ändamålsenlig för våra behov då den innehåller 
färre moment och därmed blir tillgänglig för fler föräldrar. 
Modellen kommer att vara standard framöver i föräldra-
stödsarbetet 2016.

Barn och utbildning
En skola där varje elev lyckas så långt som möjligt utifrån 
sina förutsättningar och behov och där elevernas tilltro till 
sin egen förmåga att lära och utvecklas är en av de allra 
viktigaste friskfaktorerna i barnens liv. En skola med hög 
kvalité kännetecknas av framgångsrika strategier för att 
främja skolnärvaro.

Under våren började högstadiet arbeta med att skapa en 
grupp av personer (kallas Hiki-gruppen), ett skolnärvaro 
team, som ska kunna arbeta med att alla våra elever kom-
mer till skolan. Gruppen består av tre personer, under 
ledning av rektor, som fokuserar på just dessa elever. 
Gruppen jobbar med de elever som redan idag inte kom-
mer till skolan, och gör så genom att hitta alternativa lös-
ningar till mötesplatser där fokus läggs på att skapa trygga 
relationer mellan elev och vuxen, genom det hitta tillbaka 
till undervisningsrelationer, lärandet och skolan. Utgångs-
punkten för gruppens arbete är att alla våra elever ska 
vilja gå i skolan och utvecklas. Vi kan se att arbetet går 
framåt och elevernas skolnärvaro stegvis ökar.

Under våren har rutiner för arbetet med det kommunala 
aktivitetsansvaret tagits. Det kommunala aktivitetsansva-
ret innebär att kommunen har ansvar för de ungdomar 
mellan 16 - 20 år som inte går något nationellt gymnasie-
program har någon annan aktivitet. Hittills har rutinerna 
kring den interna rapporteringen dock inte fungerat till-
fredsställande och arbetet med att få igång en fungerande 
arbetsprocess kommer att fortgå under 2016. Överlag 
kan vi dock se att förvaltningen har bra koll på de ungdo-
mar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret 
och det främst är den administrativa hanteringen kring 
aktivitetsansvaret som behöver förbättras.

Vård och omsorg
När man frågar de boende på våra äldreboenden om 
deras hälsotillstånd så uppger de att de har ett bättre 
hälsotillstånd än i riket i övrigt (Socialstyrelsens brukar-
undersökning 2015). Signifikant färre personer säger sig 
åtminstone må dåligt eller riktigt dåligt. Hjobor med hem-
tjänst har en självupplevd hälsa som ligger på samma nivå 
som riksgenomsnittet, enligt samma undersökning.
Många faktorer påverkar hälsan, som beskrivs under 
övriga mål: ett gott och respektfullt bemötande från per-
sonalen, möjligheten att påverka sin vardag och att ingå i 
ett socialt sammanhang är sådana exempel. 

Rent konkret arbetar vi med våra äldres hälsa genom att 
utgå ifrån ”Mest sjuka äldre” projektet. Inom ramen för 
detta görs registreringar i Senior Alert. Senior Alert är 
ett kvalitetsregister, och Hjo arbetar även aktivt med 
två ytterligare kvalitetsregister: Palliativa registret och 
BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom 
vid Demens). Syftet med kvalitetsregistren är att göra det 
möjligt att följa upp och förbättra vården för patienterna. 
Det som registreras i systemen följs upp på teamträf-
far. Teamträffar är inplanerade regelbundet ända fram till 
december 2015. En teamträff innebär att både legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal och personal från boendet 
tillsammans med enhetschef träffas regelbundet och går 
igenom brukarnas hälsa.  

Målredovisning
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Att beakta basala hygienriktlinjer är en viktig del i att 
främja hälsa både på kort och lång sikt. Under 2015 har 
vård och omsorg i sin internkontroll tittat närmare på hur 
väl verksamheten följer de basala hygienrutinerna för att 
minimera risken att brukare/patienter utsätts för onödig 
smittspridning. Internkontrollen visar att personalen är 
duktiga på att använda plastförkläden och handskar, att 
desinficera händerna och sätta upp håret samt ta av ringar 
och armband. Däremot finns det behov inför 2016 av en 
tydlig årsagenda för hygienarbetet med tydlig ansvarsför-
delning som enhetschefen kan följa på varje enhet. 

För att bryta ensamheten är det viktigt att personer med 
behov av social aktivitet får möjlighet att exempelvis delta 
i daglig verksamhet för äldre på Dagverksamhet Smedjan. 
Antalet gäster minskade under 2014 men har under 2015 
återigen ökat. Hemvårdens personal har nu mer kunskap 
om vad Smedjans verksamhet innebär och kan därmed 
informera om det för de brukare som skulle kunna tillhöra 
Smedjans målgrupp samt vid behov förmedla kontakten 
med biståndshandläggare. 

Kommunledningskontoret 
Genom att som arbetsgivare arbeta främjande med frisk-
vård ger varje satsad krona mer tillbaka än om kommunen 
enbart arbetar förebyggande.

Kommunen har arbetat med medarbetarnas hälsa genom 
en rad olika aktiviteter vilka syftat till att bidra till en god 
hälsoutveckling.

Varje medarbetare har möjlighet att ägna sig åt friskvårds-
aktiviteter under arbetstid genom den friskvårdstimme 
som infördes den 1 januari 2015. Timmen kan tas ut som 
halvtimmar vid två tillfällen per vecka. Kommunen sam-
arbetar med leverantörer av bland annat gymverksamhet 
och Cross-natureträning vilket ger ytterligare möjligheter 
för medarbetaren att aktivera sig. 

Under 2015 slutfördes den andra omgången av de så kall-
lade ”Friskprofilerna”. Dessa genomförs i samarbete med 
företagshälsovården och består av två delar; en fysisk del 
med provtagning och vägning/mätning samt en samtalsdel 
där samtal förs om bland annat livstilsval, kost, motion, 
rökning och träning. Syftet är att få till en förändring där 
förändring behövs eller att bibehålla en god nivå. Resul-
tatet av friskprofilerna kan vid behov resultera i såväl 
individ- som gruppaktiviteter. Det totala utfallet av Frisk-
profilerna ska återkopplas till kommunledningen i början 
av 2016. Vilka eventuella insatser dessa kommer att leda 
till återstår att se.

Bedömning
Folkhälsoarbetet är prioriterat i Hjo kommun, vilken 
ovanstående text vittnar om. Mycket arbete görs i verk-
samheterna och det övergripande strategiska arbetet sys 
ihop av en folkhälsoplanerare som är ansluten till Västra 
Götalandsregionen men placerad i Hjo och arbetar endast 
med folkhälsofrågor i Hjo kommun. Att döma av det ar-
bete som görs och av de resultat vi kan se bedöms målet 
som uppnått. Även den senaste mätningen, från 2014, 
påvisar att det skett stora förbättringar i Hjobornas hälsa. 
Även om vår ambition ser ut att nås kommer vi att arbeta 
vidare för en ännu bättre hälsa bland våra invånare. I SKLs 
öppna jämförelser belyses exempelvis fetma och tandhälsa 
som två områden vi behöver förbättra i Hjo kommun. 

Självskattat allmänt hälsotillstånd
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Mål 10: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat

Mötesplatser och nätverkande
Att skapa attraktiva mötesplatser mellan näringsliv och 
Hjo kommun är helt avgörande för att vi ska lyckas öka 
kännedom om varandra och bygga stolthet. Detta under-
lättar för att vi tillsammans ska kunna skapa tillväxt och 
bli attraktiva både lokalt för nuvarande näringsidkare och 
invånare samt regionalt, nationellt och internationellt för 
att locka potentiella etablerare och invånare.

Under året har ett stort antal insatser gjorts för att skapa 
möten och samverkan:

• Frukostmöten har arrangerats löpande under året, 
där näringslivet får träffa varandra och representanter 
från alla verksamheter i Hjo kommun.

• Två projektgrupper har startats upp under året, dels 
för att arbeta med planeringen av nästa ”Öppet Hus 
på Industrin” och  ”Utsmyckningsgrupp” som tittar 
på möjligheten att utsmycka Skövderondellen enligt 
visionen ’Tillsammans skapar vi framtidens Hjo’. 

• Kommunens tjänstemän och politiker besöker 
kontinuerligt kommunens företag. Dessa besök ska 
erbjudas fler företag under 2016.   

Dessa tillfällen när Hjo kommun och Hjo näringsliv möts 
stärker vårt näringslivsklimat. Antalet deltagare från 
näringslivet på frukostträffarna har ökat stadigt under de 
senaste två åren och framöver gäller det att få fler tjänste-
män och politiker att delta. 
 
Framtidstro och entreprenörskap 
Vi har fortsatt att arbeta för att sprida kunskap om 
näringslivet för vuxna och ungdomar i Hjo. Vi har för-
sökt koppla skolan än mer till företagen och fortsatt att 
initiera och locka fler vuxna och elever att se potentialen 
i entreprenörskap. Sommarlovsentreprenörskonceptet 
har tillsammans med HjoTiBorg genomförts även detta år. 
Här vill näringslivscheferna hjälpa till att stimulera än fler 
ungdomar inför nästa år.
 
Utbildningsinsatser inom exportfrågor har genomförts 
och avslutas under 2015. Totalt har 15 st deltagare ge-
nomfört utbildningen. Kommande utbildningsinsatser som 
planeras i Hjo är engelsk konversation och affärsengelska. 

Vi ser möjligheter i att kommunfullmäktige antagit en 
viljeinriktning om stärkt samverkan mellan Hjo Folkhög-
skola och Hjo kommun. Intresse och möjligheter för nya 
utbildningar som kan bli aktuella utreds både inom konst, 
design, språk, internationalisering och entreprenörskap. 
De två sistnämnda kan stärka möjligheterna även för våra 
nyanlända.    

Bedömning
Svenskt Näringslivs kommunranking indikerade i maj 
månad ytterligare en förbättring jämfört med föregående 
år. Vår förhoppning att gå under 200-strecket infriades 
med råge då vi lyckades klättra hela 90 placeringar från 
plats 207 till 117 av 290 kommuner. I år syns en än mer 
samstämd bild mellan näringslivets och politikernas svar. 
Rankingen, jämförelsen mellan alla kommunerna släpptes 
i september. Vi bjöd därför in näringsliv, tjänstemän och 
politiker till ett möte då vi resonerade om resultatet. En 
av enkätfrågorna som har stor utvecklingspotential är 
skolans attityder till företagande. De enkätfrågor som 
utmärker sig positivt i årets mätning är:

• Service till företag
• Tillämpning av lagar och regler
• Konkurrens med företag
• Tillgång till kompetens
• Kommunpolitikernas attityder till företagande
• Tjänstemäns attityder till företagande

Företagsklimatet är stärkt. Men vi ska inte slå oss till ro 
med det. Vi ska naturligtvis arbeta för att stärka närings-
livsklimatet ytterligare. Rankingen ger oss en hel del 
information som vi ska bearbeta och analysera för att se 
hur vi ska fortsätta vårt arbete. När vi gjort ett så här 
stort framsteg är det viktigt att vi tar reda på vad vi gjort 
som medfört denna förbättring, och se till att vi gör ännu 
mer av detta. Likväl ska vi titta på de delar där vi inte va-
rit riktigt lika framgångsrika, för att se hur vi ska förbättra 
de delarna, bl.a. skolans attityder till företagande och 
fortsätta att förbättra samverkan och kommunikationen 
mellan samhällsbyggnad och vårt näringsliv.

Målet att vi i Hjo ska ha ett gott företagsklimat anses inte 
vara uppnått, Hjo kommun måste fortsätta att satsa och 
intensifiera arbetet på alla plan för att bibehålla och stärka 
klimatet ytterligare.

Total placering på kommunrankingen av to-
talt 290 kommuner

Källa: Svenskt Näringslivs kommunranking
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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 
tillsammansbegreppet som dels ingår i visionsformulering-
en och dessutom är ett eget utvecklingsområde. Samtliga 
verksamheter inom Hjo kommun arbetar för att förbättra 
bemötande och tillgänglighet. 

Hjo kommuns hemsida är ofta det första man besöker om 
man vill få information och/eller kontakt med kommunen. 
Det är därför viktigt att informationen på hemsidan är 
uppdaterad, relevant och lättillgänglig. Detta är någonting 
som samtliga verksamheter arbetar med.   

Ett annat viktigt verksamhetsövergripande arbete är 
kommunens synpunktshantering, vilket är ett system som 
behandlar synpunkter, frågor, kritik etc. som inkommer 
via formulär på hemsidan eller via blankett. Vår ambition 
är att svara inom 10 arbetsdagar om svar begärs. Under 
2015 har vi blivit aningen bättre på att hålla dessa svars-
tider. Däremot har inte riktigt lika många synpunkter 
inkommit under året jämfört med året innan, bland annat 
beroende på att antalet klagomål minskat. 

Vidare arbetar alla verksamheter med värdegrunden ’Det 
goda mötet’ och översätter den till respektive verksam-
hets arbete. Det goda mötet skapar vi varje dag när vi 
möter hjobor, besökare, brukare, medarbetare m. fl. 

Exempel på konkret arbete som gjorts i förvaltningen för 
att förbättra bemötandet och tillgängligheten under 2015 
är:

• Individ och familjeomsorg har identifierat ett flertal 
områden där E-tjänster skulle kunna effektivisera och 
skapa enklare kontaktvägar för invånarna.

• Ett webverktyg inhandlades inom vård och omsorg 
2014 för att utbilda personalen i Socialtjänstlagens 
värdegrund och det har fortsatt att användas på 
utbildnings-APT på de flesta enheter under 2015. 
Webverktyget hjälper oss att lyfta viktiga värde-
grundsfrågor och samtala kring hur vi kan arbeta bru-
karfokuserat och med utgångspunkt i vår värdegrund.

• Inom hemvården har man valt att koppla in Företags-
hälsovården som arbetat tillsammans med all personal 
i hemvården kring värdegrundsfrågor och bemötande. 

• Hemvården har numera ett telefonnummer som är 
bemannat på dagtid under vardagar för att brukare 
eller anhöriga ska kunna komma i kontakt med någon 
av omvårdnadspersonalen.

• Inom barn och utbildning har man arbetat med 
utvecklingssamtal för att de ska bli ett gott möte 
mellan skola, elev och förälder. En tanke är att det 
till stor del ska vara eleven själv som leder samtalet i 
ett sådant möte för att det ska vara tydligt att det är 
eleven som är i centrum. 

• Ett intranät för Hjo kommun lanserades under våren/
sommaren 2015. Detta har bidragit till att Hjo kom-
muns medarbetare på ett effektivt sätt får, kan söka 
och hitta rätt information. Internkommunikationen 
verkar för dialog mellan verksamheter och ökar 
kunskapen om kommunens totala arbete. En helhets-
syn har skapats i och med att intranätet lanserats. 
En välinformerad medarbetare med möjlighet att 
påverka, känner delaktighet och ansvar, vilket i sin tur 
ger engagemang och motivation i arbetet. 

• Samhällsbyggnad har genomfört försök med tele-
fontider för bygglovhandläggarna med syfte att öka 
servicen till allmänheten. Försöket har fallit väl ut och 
bedömningen är att de fasta telefontiderna har höjt 
servicenivån då man har underlättat möjligheten att få 
kontakt med bygglovhandläggarna. 
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• För att hålla utställningslokalerna i Kulturkvarte-
ret öppet så mycket som möjligt har turismen och 
biblioteket samarbetat kring öppning och stängning av 
lokalerna.  

• Turismenheten arbetar aktivt med så kallade Info-
Points (en förlängning av turistbyrån), ett arbete som 
nu ska ske över hela Sverige. Dessa finns placerade på 
strategiska platser runtom i Hjo kommun och under 
2015 utökades antalet till fem.

Bedömning
Mycket arbete görs för att förbättra bemötande och 
tillgänglighet, och vi ser också att det ger resultat. T. ex. 
i Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?” svarar 100% (jämfört med 96% 2014) av 
de som bor i äldreboende att de får ett gott bemötande 
av personalen. Samma undersökning inom hemtjänsten 
visar att 99% av hemtjänsttagarna är nöjda med bemötan-
det, vilket är ett fantastiskt resultat. Det är glädjande att 
se att brukarna märker att vi i Hjo kommun lägger stort 
fokus just på bemötandet

Vi gjorde under 2015 ingen medborgarundersökning för 
att få en bild av hur uppfattningar är bland Hjoborna i 
allmänhet men ser fram emot en sådan indikator under 
2016. Vi anser att vi tagit ytterligare steg på rätt väg, 
vilket vi hoppas ska avspeglas i den kommande undersök-
ningen.

Vi vet dock om att vi har några bitar kvar att arbeta och 
lyckas med för att vi ska känna oss helt nöjda och trygga 
i vårt arbete med bemötande och tillgänglighet. Bland 
annat behöver vi förbättra informationen på hemsidan, 
vilket är en övergripande nyckelfaktor. SKL gör årligen 
bedömningar av kommunernas webbsidor och där får vi 
2015 ett resultat (73) som är aningen högre än året innan 
(72). Dock ligger vi fortfarande en bra bit under medel-
värdet (80). Vår slutsats är utifrån ovanstående att vi är 
på god väg men ännu inte framme. Målet bedöms därför 
ej vara uppnått. 
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Mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen

Att skapa delaktighet och engagemang i samhället är en 
central del av vår vision, och är nära sammankopplat med 
vårt så kallade ’Tillsammans-begrepp’. Samtliga verksam-
heter i Hjo kommun har ett ansvar i detta arbete.

Kommunledningskontoret 
Till sommaren 2015 gavs en visionsbroschyr ut som illus-
trerar vad som hänt i linje med visionen sedan den antogs 
2013, för att visa Hjoborna att visionen lett till utveck-
ling och att de varit högst delaktiga i den utvecklingen. 
Broschyren delades ut till samtliga hushåll i Hjo kommun 
och presenterade exempelvis renoveringen av hamnen, 
integrationsarbetet, kulturkvarteret, föreningslivet på 
landsbygden m.m. utifrån visionens sex utvecklingsområ-
den. Broschyren syftar till att synliggöra vad visionen lett 
till och på så vis belysa att visionen är styrande i kommu-
nen och ingen ”hyllvärmare”. 

Samhällsbyggnad 
Medborgarnas möjligheter att vara med att påverka plane-
ringen och genomförandet av större investeringsprojekt 
är en viktig del i processen. 

I t. ex. arbetet med att renovera och bygga om Hjo hamn 
har verksamheten bjudit in och genomfört dialogmöte 
med allmänheten och berörda parter. Inför starten av 
etapp 2 av renoveringen av hamnen hölls ett öppet möte 
på Kultutkvarteret för allmänheten och berörda parter 
där möjligheter fanns att vara med att påverka utförandet 
och planeringen av projektet.

I det fortsatta arbetet med att ta fram ett planprogram 
för hamnområdet kommer dialogmöten med allmänheten 
och berörda parter vara en viktig del för att säkerställa 
delaktigheten från kommuninvånarna i processen. 

Barn och utbildning
I enlighet med kommunens vision är det prioriterat att ta 
våra barn och ungdomars tankar och idéer i beaktande 
när frågor kommer upp som berör dom. Bland pedago-
gerna i kommunens skolor finns en lyhördhet, och en 
öppenhet, för att medverka vid de tillfällen då barn och 
elevers åsikter och förslag efterfrågas. 

Alla grundskoleenheter arbetar aktivt med elevinflytande 
och samtliga enheter schemalägger vid läsårsstart klassråd 
och elevråd för hela året. Råden ger eleverna ett naturligt 
forum för att kunna påverka frågor som berör dom samt 
för eleverna att ta upp relevanta frågor som de vill lyfta 
till rektor, barn- och utbildningschef eller politiken. På 
högstadiet är klassråden remissinstanser i många frågor 
och framtagandet av Likabehandlingsplanen har rektor, 
trygghetsteamet och elevrådet tillsammans jobbat med. 

Alla enheter har även matråd någon gång per termin där 
de tillsammans med kostpersonalen diskuterar frågor som 
rör maten och matsituationen på skolan. 

Kultur, turism och fritid
Under året har flertalet steg tagits för att underlätta möj-
ligheterna för föreningar och kommuninvånare att påverka 
kommunen. Kulturkvarteret har arbetat aktivt för att bli 
en naturlig mötesplats och ett forum dit invånare lätt kan 
vända sig med åsikter och önskemål. Detta har bland an-
nat tagit sig uttryck i arbetet med kvarterskvällar. 

Ett konst- och kulturråd har etablerats. Syftet med rådet 
är att skapa ett forum för överläggningar, samråd och öm-
sesidig information mellan företrädare för konst-, kultur-, 
musik- och biografföreningar/klubbar, konstnärer, kommu-
nens tjänstemän och kommunens politiska representation. 

Under hösten bjöd turismenheten in den privata näringen 
till en informations- och diskussionskväll. Syftet med mö-
tet var att gemensamt utvärdera året, blicka framåt samt 
diskutera marknadsföringen av Hjo. 

Fritidsgården har under sommaren anordnat aktiviteter 
i ”Sommarskoj” där ungdomarna haft möjligheten att 
själva påverka utbudet av aktiviteter genom samtal i daglig 
verksamhet där ungdomarna framför sina önskemål. Per-
sonalen skapar miljön i verksamheten så att ungdomarna 
känner sig fria att komma med åsikter och önskemål. Det 
kan handla om allt från vad man säljer i caféet till vad man 
gör i verksamheten under året och sommaren. Ungdomar 
är ”direkta” vilket betyder att de vill att saker ska hända 
snabbt. Därför är det viktigt med den öppna dialogen. 

Vård och omsorg
Det viktigaste sättet för alla våra brukare inom vård och 
omsorg att kunna påverka sin egen vardag är genom att 
ha en genomförandeplan där det framgår vilka behov 
och önskemål den enskilde har och hur personalen ska 
arbeta för att dessa ska tillgodoses. Varje höst följer vård 
och omsorg upp hur många av våra brukare som har en 
godkänd genomförandeplan. Jämfört med andra kom-
muner har vi en hög kvalitet på vår sociala dokumenta-
tion, men brister har framförallt funnits inom hemvår-
den. I januari gjordes en kvalitetstillsyn av hemvården 
som LOV-utförare (Lagen om valfrihet) och det ställdes 
krav på att denna brist skulle vara åtgärdad innan 1 okt 
2015. Hemvården tillsatte en arbetsgrupp för att se över 
rutinerna för framtagande av genomförandeplan och för 
att förtydliga kontaktombudens roll. Hemvården har idag 
en tydlig arbetsgång när en ny plan ska tas fram för nya 
brukare samt uppdateras vid förändringar. 2014 hade 36% 
en godkänd genomförandeplan och 2015 hade denna siffra 
stigit till 95%. 
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Inom hemtjänsten tycker nu fler brukare än riksgenom-
snittet att personalen tar hänsyn till brukarens egna öns-
kemål om hur hjälpen ska utföras. Det som märks tydligast 
är att brukarna nu upplever att de kan välja tid för insatsen 
i mycket högre utsträckning. Hela hemvårdens omställning 
har utgått ifrån att brukarnas behov ska styra planeringen 
av vården. Vid årets början konstaterade vi att brukarnas 
behov inte överensstämde med kommunens personalre-
surser vilket gjorde det svårare för brukarna att påverka 
upplägget av sin egen vård. Brukarnas behov i tid (öns-
kad tid under dygnet) och omfattning (beställd insatstid) 
krävde flera extraturer och personalens arbetsschema var 
inte optimalt för att möta detta behov. Under hösten 2015 
genomfördes därför en schemaändring som i vissa avseen-
den innebar en arbetsmiljöförsämring för personalen men 
som var nödvändig för att Hemvårdens personal skulle 
vara tillgänglig på de tider då brukarna efterfrågar sin hjälp. 

Vård och omsorg försöker ständigt att göra brukarna del-
aktiga i förändringar och beslut. Till exempel har vård och 
omsorg erbjudit tio brukare att ingå i en fokusgrupp och 
vara aktiva i utredningen om matdistribution. Fem perso-
ner valde att delta och fick framföra sina synpunkter både 
på dagens varma mat och på alternativet med kyld mat. 

Arbete och socialtjänst
Inom socialtjänsten har en mottagningsfunktion införts där 
både rättssäkerhet och den enskildes påverkan på sitt eget 
ärende ökar. Arbetet med handlingsplaner har uppdaterats 
och har utvecklats positivt. Vår nya utredningsmodell FIA 
(Förutsättningar inför arbete) kommer att införas årsskif-
tet 2015/ 2016. Brukarenkäter för feedback till verksamhe-
ten har genomförts under hösten 2015. 
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Bedömning
Bedömningen är att delaktighets- och demokratiarbetet 
i Hjo kommun blir bättre för varje år. Förvaltningen blir 
duktigare på att tänka delaktighet både i det vardagliga 
arbetet och i utvecklingsarbetet. Det finns dock fortfaran-
de förbättringar att göra, exempelvis vad gäller att hitta 
fler former för delaktighet, skapa nya moderna forum för 
detta o.s.v. Ovan nämnda demokratistrategi ska hjälpa till 
att ge strukturer för detta och vara ett stöd för ansvarig 
chef och/eller handläggare för att få ut så mycket som 
möjligt av de delaktighetsinsatser som görs. Processen att 
bli bättre på delaktighetstänket i alla våra verksamheter 
ska kompletteras med denna strategi. Vi bedömer att 
det fortfarande återstår en del arbete att göra, både med 
delaktighetstänket till en naturlig del i främst utvecklings-
arbete, men även med att skapa strukturer för det. Mot 
bakgrund av detta anser vi att vi har mycket förbättrings-
potential kvar, och därmed att målet att man i Hjo ska 
kunna vara med och påverka kommunen inte är uppnått 
fullt ut.   
 

Sammanfattande nöjd inflytande index

Källa: SCB:s medborgarundersökning
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Mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet

Vår ambition är att skapa ett brett fritidsutbud som 
är riktat till alla målgrupper då behovet av motion och 
aktiviteter för att stärka hälsan i alla åldersgrupper är av 
största vikt då vi i dagens samhälle gör många stillasit-
tande aktiviteter. Barn och unga ska kunna inbjudas till att 
utöva olika idrotter för att lägga en bra grund för kropp, 
hälsa och få idrotten som ett intresse och glädjeämne. För 
våra äldre och funktionshindrade är möjligheterna till en 
rik fritid nyckeln till god livskvalitet.  

Kultur, turism och fritid
Fritidsansvarig har under året arbetat aktivt med få till 
bra samarbeten med föreningarna i kommunen, genom 
idrottsrådet som fått en nystart under våren men även i 
andra samtalsforum. I idrottsrådet finns representanter 
från politiken, föreningarna och förvaltningen. Förvalt-
ningen kan redan nu se att det har skett en förbättring 
när det gäller föreningarnas samarbete med kommunen. 
Föreningarna ges möjlighet att få en större insikt i hur 
kommunens arbete fungerar vilket ger en väl förankrad 
diskussion i vardagen. 

Att ge möjligheter till fritidsutövande genom att ha ända-
målsenliga och tillgängliga faciliteter är naturligtvis viktigt 
för upplevelsen av ett bra fritidsutbud i kommunen. Under 
2015 har bland annat följande gjorts:

• Ett arbete har startats för att förbättra tillgänglighe-
ten till lokaler/hallar. 

• Guldkroksbadet har arbetat med att kunna erbjuda 
bra och fungerande öppettider för morgonsim och 
bad under säsongen. 

• Arbetet med att byta ut friidrottsbanorna på Guld-
kroksområdet har påbörjats men banorna är inte 
färdigställda och arbetet med att färdigställa banorna 
kommer göras under våren 2016.

• Utomhusgymmet färdigställdes och invigdes under 
2015 och ger möjligheter till spontan och gratis 
användande av en anläggning med utrustning för att 
stärka kroppen på olika sätt. Stor vikt har lagts vid att 
anläggningen ska vara tillgänglig för rörelsehindrade. 

• Replokalerna har varit under byggnation under året. 
Före sommaren startade två rockgrupper sin verk-
samhet med ett tillfälligt avtal eftersom allt inte är 
helt klart i lokalerna. Meningen är att det ska finnas 
tillgång till både långtidsbokning och spontanspel.

• Förberedelser för anläggandet av actionparken har 
gjorts. Actionparken beräknas stå klar till sommaren 
2016.

Fritidsgården genomgick förändringar i personalgruppen 
under våren och har landat med en bra och fungerande 
grupp. Besökssiffrorna för fritidsgården har ökat rejält 
under året vilket är glädjande och ett tecken på att perso-
nalen arbetar i rätt riktning. Fritidsgården har under året 
förflyttat fokus till sociala medier när det gäller att nå ut 
med information till ungdomarna. 

Vård och omsorg 
På Hjo kommuns äldreboenden är de boende markant 
nöjdare med de aktiviteter som erbjuds än i övriga delar 
av landet (Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen?”). 
Detta är glädjande med tanke på att Vård och Omsorg 
har en värdighetsgaranti på våra äldreboenden som garan-
terar att alla boende ska ha en meningsfull fritid och ha 
tillgång till både en daglig gemensam aktivitet och individu-
ellt utformad egentid varje vecka. Gemensamma aktivite-
ter anslås och anordnas dagligen på varje avdelning. Det 
kan handla om allt ifrån hundbesök, bingo, bowling, läs-
ning, gudstjänst, filmvisning, musikstund, kioskverksamhet 
m.m. Även studiecirklar arrangeras av Vuxenskolan vilket 
är mycket uppskattat av de boende. Korttidsavdelningens 
patienter har möjlighet att delta i boendets aktiviteter. 
Under husmöten med brukarna under hösten har aktivi-
teterna diskuterats och önskemål om nya aktiviteter har 
framkommit.

I Hjo kommun har vi också hjälp av 85 st frivilligarbetare 
som är en viktig resurs för att skapa en meningsfull fritid 
för våra äldre, bl.a. på äldreboendena. Under 2015 har ca 
50 st frivilliga bemannat 11 st besöksgrupper som regel-
bundet besökt kommunens äldreboenden. Besöksgrup-
perna ordnar t. ex. med sång, musik, gemensam fika och 
samtal. 

Vård och Omsorgs fritid- och frivilligsamordnare arbetar 
även fortlöpande med att anordna träffpunkter och triv-
selkvällar som riktar sig mer mot personer som fortfaran-
de bor i ordinärt boende. För denna målgrupp är Röding-
en en viktig mötesplats, och en hel del har gjorts under 
2015 för att vidareutveckla Rödingen som mötesplats. 
Referensgrupper med seniorer arbetade under våren med 
att lämna in synpunkter och underlag inför det fortsatta 
arbetet med att vidareutveckla Rödingen mot ett trivsamt 
och levande äldrecentrum. Utvecklingsarbetet har under 
hösten utgått ifrån det insamlade materialet i nära samar-
bete med pensionärsföreningarna. Rödingens mötesplats 
har under det gångna året även gått från tankar kring 
äldrecentrum mot en mer generell mötesplats med fokus 
på seniorer, funktionsnedsatta och frivilligarbetare. 
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Fritids- och frivilligsamordnaren har också fått i uppdrag 
att fr.o.m. 2015 även arbeta med aktiviteter inom funk-
tionshinderområdet, i syfte att bredda utbudet av lämpliga 
fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar 
i alla åldrar. Under hösten 2015 har t. ex. ett koncept 
kring ett s.k. ”Pluspolarekort” utarbetats som ska göra 
det möjligt för personer med funktionsnedsättning att ta 
med sig en kompis på olika fritidsaktiviteter utan att denne 
behöver betala inträde. Detta är ett sätt att underlätta för 
personer med funktionsnedsättning att få en aktiv fritid. 
Tanken med pluspolarkortet förankras nu hos föreningar 
och andra intressenter och ett färdigt koncept kommer 
att presenteras under 2016. 

De boende i gruppbostäderna har under året deltagit i 
fritidsaktiviteter som anordnats, via FUB men även i de 
aktiviteter som anordnas av kommunernas LSS-fritids-
verksamheter såsom discon, pubkväll och logdans. Utöver 
särskilt anordnade aktiviteter har de som önskat fått delta 
i andra kultur och fritidsevenemang i vår egen och om-
kringliggande kommuner, både enskilt och i grupp. I stort 
sett samtliga boende på Sturebo var under våren och som-
maren på två kortare semestrar med övernattning vilket 
föll mycket väl ut, både bland boende och personal.

Bedömning
Ett framgångsrikt arbete görs när det gäller fritidsutbudet 
i Hjo men det finns fortfarande en hel del arbete kvar att 
göra för att alla målgrupper i samhället ska vara nöjda med 
fritidsutbudet. Det är bland annat flera större projekt rela-
terade till fritidsutbudet som är i genomförandefasen och 
som vi ännu inte sett resultatet utav. Vi bedömer därför 
att målet att invånarna ska vara nöjda med fritidsutbudet 
inte är uppfyllt. 

Kommunmedborgarnas betygsättning av möjlig-
heterna till att kunna utöva fritidsintressen i Hjo.

Källa: SCB:s medborgarundersökning
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Mål 14: I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

En fast utställning om Estrid Ericson och Svenskt Tenn 
öppnade den 21 maj på Kulturkvarteret och utställningen 
kommer att finnas på Kulturkvarteret framöver. Förutom 
den fasta utställningen har flertalet tillfälliga utställningar 
genomförts med vernissager. De tillfälliga utställningarna 
märks vara av stort värde och återkommande vernissage 
lockar besökare och många frågar om vilka kommande 
utställningar är. Konstföreningen har etablerat vår- och 
höstutställningar. Under sommaren har en dockutställ-
ning, Ikonutställning i samarbete med kyrkorna och glasut-
ställning av systrarna Gate varit tillfälliga utställningar vilka 
har varit uppskattade av besökarna. Året avslutades med 
en uppskattad utställning av Bengt Geidenmark där hans 
julmotiv lånades in från ägarna och ställdes ut. 

Turismenheten har under året tagit fram guidade visningar 
kopplade till Estridutställningen. Befintliga guideturer har 
omarbetats och vidareutvecklats, såsom guidade turer 
genom trästaden och guidade visningar i vissa av våra kyr-
kor. Därtill, inom samarbetet Tre Trästäder (Eksjö, Hjo, 
Nora), har man under året tagit fram ett paketerbjudande 
som innefattar en guidad stadsvandring genom respektive 
trästad samt övernattning. Paketet har marknadsförts via 
turismenhetens olika säljkanaler och främst riktats mot 
kommuninvånarna i de tre städerna för att uppmärksam-
ma ”Tre Trästäder” som begrepp, samt göra invånarna till 
goda ambassadörer.

Biblioteket har under året arbetat med projektet ”Meröp-
pet bibliotek”. Ett meröppet bibliotek ger medborgarna 
möjlighet att besöka biblioteket på tider som passar dem 
själva och även när inte biblioteket är bemannat kan be-
sökaren återlämna och låna media/böcker på egen hand. 
Syftet är att öka bibliotekets tillgänglighet för medborgar-
na. Under hösten har biblioteksansvarig deltagit på olika 
konferenser för att ta in kunskap kring verksamheten. Vid 
årets slut har det visat sig att kriterierna för att genomfö-
ra ”Meröppet bibliotek” inte finns för Hjo bibliotek ännu 
p.g.a. att verksamheten kräver mer personaltid än vad 
som finns att tillgå just nu. 

Arbetet med Parks ombyggnad har pågått under hösten 
och startdatum för ombyggnad är planerad till våren 2016. 
Biografföreningen kommer att upphöra med biovisningar 
under byggtiden. Ett syfte med renoveringen är att en 
framtida biograf ska kunna visa direktsända operor, galor 
och festivaler. Det är ett stort steg i att kunna erbjuda ett 
bredare kulturutbud för våra medborgare.  

Kulturskolan har tagit fram en handlingsplan för att nå 
fler barn och unga med sin verksamhet och under 2016 
kommer de nya formerna och ämneskurserna starta. För 
att nå flera barn och unga ska undervisning med Musiklek 
införas i alla årskurs 1. Utökad undervisning i grupp ska 
ge eleverna möjlighet att välja undervisningsform i större 
utsträckning. Ämneskurs dans och teater är nya ämnes-
kurser som ska starta i Kulturskolan.

Arbetet med att ta fram en kulturstrategi för Hjo kom-
mun har intensifierats under hösten och en projektplan 
har antagits av Kommunledningsgruppen och politiken har 
informerats. Arbetet kommer att fortsätta under 2016.

Skapande verkstad är en verksamhet som engagerar 
många barn och unga. Skapande verkstad erbjuder 
pedagogiskt ledd verksamhet där man arbetar med olika 
teman men tillgången till Skapande verkstad finns alltid när 
Kulturkvarteret har öppet. Under året har ca 600 barn 
medverkat i pedagogiskt ledd verksamhet och spontan-
besöken uppskattas till ca 886 under perioden. Familjer 
där föräldrar vill gå på någon av utställningar värdesätter 
att barnen kan sysselsätta sig i skapande verkstad under 
tiden.   
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Bedömning
Kulturkvarteret och dess verksamhet har inneburit en 
positiv utveckling av kulturutbudet i Hjo men det finns 
fortfarande arbete kvar att göra för att alla målgrupper i 
samhället ska vara nöjda med kulturutbudet. Bland annat 
ska en kulturstrategi tas fram för att stärka arbetet med 
kultur i kommunen. Vi bedömer därför att målet att invå-
narna ska vara nöjda med kulturutbudet inte är uppfyllt. 

Betygsindex för Hjo kommuns kulturverksamhet 
inkl. biblioteksverksamhet

Källa: SCB:s medborgarundersökning
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Mål 15: Hjo ska ha ett levande centrum med 
en positiv handelsutveckling

Försäljningsindex 2014, som presenterades under våren 
2015, visar en ökning jämfört med 2012 men når inte 
upp till 2013 års fantastiska siffror i samband med vårt 
600-års-jubileum. Resultatet visar ändå en positiv utveck-
ling jämfört med närliggande kommuner.

Under 2015 gavs en näringsbilaga till Hjo Tidning 22/5 ut 
– ”Handla & Njut i Hjo”. En informativ bilaga som skapade 
intresse för vidare samarbete bland aktörer och handlare 
för gemensam annonsering och information till kommun-
invånare samt tillresande och besökare. Vi samverkade 
även med Hjo Camping för medverkan från handel och 
restauranger i campingtidningen ”Hjo Camping”.

Hjo Handel införde ett så kallat aktivitetsbidrag för att 
stärka samverkan mellan medlemmar och bidra till att 
göra planering kring annonsering, gemensamma aktiviteter 
och ev. sponsring lättare. Aktivitetsbidraget är ett frivilligt 
bidrag utöver medlemsavgiften och är mellan 1 000 och 
10 000 kr beroende på verksamhetens storlek. Ett led i 
detta är också att engagera restauranger och verksamhe-
ter knutna till handeln för att tillsammans och gemensamt 
fortsätta arbetet med att skapa ett levande och aktivt 
Hjo.

Hjo Handel har också intentioner att skapa en ung-
domsgrupp inom handeln för att få till en föryngring och 
framtid för en fortsatt handel i Hjo med aktiviteter och 
samarbete mellan näringar. Målet var att starta upp under 
hösten men det arbetet är framflyttat till början av 2016.

Under 2015 har hänvisningsskyltning för gående satts upp 
för att stärka handelsområden i centrum som bidrar till 
miljö och trafiksäkerhet då man informerar om de korta 
avstånd som det faktiskt är för att förflytta sig t. ex. från 
hamn till torg. Arbetsgruppen som tillsattes för detta val-
de ut tre lägen med hänsyn till läge och ekonomiska förut-
sättningar och placeringarna som valdes är Stora torget, 
Hamngatan (Hjo Blomster) samt Bangatan (östra sidan vid 
övergångsställe Hotell Bellevue och ICA). Arbetsgruppen 
kommer arbeta vidare under 2016 med hänvisningsskylt-
ning samt informationsskyltning vid handelsområde Åsen.

Under året har vi satsat på aktiviteter och marknadsföring 
för att skapa upplevelsen av ett levande och aktivt Hjo, 
som ex. Påsk, Vätternrundan, Leva Bo i Hjo, Hälsoveckan, 
Handelsdag, Trafikantveckan, Näringslivsgalan, Julmark-
nad samt Kvällsöppet. Detta har genomförts i samarbete 
mellan de olika grupperingarna Hjo Handel, Restauranger, 
Fastighetsägare, Mäklare och Hjo kommun. 

Näringslivsenheten har samverkat med kultur, turism och 
fritid för att lyfta shopping, evenemang, aktiviteter och 
boende på turistbyråns webbplats. Denna samverkan har 
resulterat i en mer uppdaterad och informativ webbplats 
samt förbättrat annonsering inför evenemang och turis-
minformation som kartor m.m.

2012 2013 2014 2015
Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln 36 38 38
Försäljningsindex i dagligvaruhandeln 75 81 75
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Bedömning
Målet anses inte vara uppfyllt då vi fick en tillbakagång i 
försäljningsindex för 2014 inom dagligvaruhandeln som 
vi jämför oss med. Indikationerna från handeln är ändå 
positiv för 2015 och förhoppningsvis visar det sig i kom-
mande försäljningsindex. Det var också verksamhet i de 
flesta lokaler med centrum/handelsläge under 2015 även 
om vi under slutet av året förlorade Team Sportia då ett 
övertagande inte gick att få till. Samverkan och möten har 
genomförts enligt plan och tillsammanskänslan har stärkts 
med handelns aktivitetsbidrag. Genomförande och del-
tagande i aktiviteter har stärkts under året och förhopp-
ningsvis bidragit till ett mer levande centrum, vilket vi ska 
bygga vidare på framöver för att uppnå målet.

Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv 
handelsutveckling
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Mål 16: I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt

För att integrera det lokala miljöarbetet i kommunens 
verksamheter har arbetet med Miljödialogen påbörjats. 
Syftet med Miljödialogen är att påverka hur vi beter oss 
på våra arbetsplatser i det dagliga arbetet. Miljödialogen 
innebär att varje arbetsplats utifrån sin egen verksamhet 
och de kunskaper och insikter man fått utarbetar sin egen 
gemensamma miljöhandlingsplan. Den ska ringa in de mest 
betydande miljöaspekterna på arbetsplatsen och ge förslag 
på åtgärder för en minskad miljöpåverkan. Arbetet leds av 
kommunens miljöstrateg som aktivt är ute i kommunens 
verksamheter för att informera och starta upp verksam-
heternas arbete.

Förvaltningen bevakar utvecklingen inom biogasområdet 
med målsättningen att medverka till produktion av biogas 
i kommunen och ge förutsättningar för etablering av tank-
ställe för fordonsgas. Diskussioner förs kontinuerligt med 
flera aktörer som Biogas Skaraborg, LRF, Hushållnings-
sällskapet m.fl. En mötes- och resepolicy med tillhörande 
riktlinjer antogs av kommunfullmäktige i september 2015. 
I riktlinjerna anges de krav som ska ställas vid upphandling 
av kommunens fordon. I första hand ska fordon väljas 
som drivs med förnybara bränslen där biogas har högsta 
prioritet.

En ny vindkraftsplan har färdigställts under 2015. Planen 
innebär en ökad tydlighet över de sakskäl som ligger till 
grund för de motiv som gör att områden är utpekade som 
lämpade för vindkraftsutbyggnad respektive områden där 
kommunen intar en mer restriktiv hållning. Vindkraftspla-
nen utgör därmed ett viktigt underlag för en strukturerad 
utbyggnad av vindkraft i Hjo kommun. Planen antogs av 
kommunfullmäktige i september 2015.
 
Kommunen arrangerar i samverkan med flera olika fören-
ingar och organisationer ett antal aktiviteter och infor-
mationskampanjer inom miljöområdet. Den Europeiska 
trafikantveckan med fokus på transporter och mobilitet 
samt klimatmanifestationen Earth Hour är några av de ar-
rangemang som kan nämnas.

Bedömning
Målet ”I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt” 
bedöms inte vara fullt uppnått. Målet kan ses som ett 
strävansmål som kan nås på lång sikt. För att detta ska 
ske krävs både åtgärder på lokal nivå som Hjo kommun 
till stor del råder över, men även åtgärder på regional nivå 
där Hjo kan vara med och påverka i olika forum. Åtgärder 
som åsyftas är t.ex. kollektivtrafiksatsningar samt regio-
nala satsningar på biogas.

Betygsindex för kommunens miljöarbete

Källa: SCB:s medborgarundersökning
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Mål 17: Hjo ska leva upp till målsättningarna i “Strategin 
för minskad energianvändning 2013-2020”

Samhällsbyggnad har fortsatt arbetet med genomförande 
av åtgärder enligt ”Strategi för minskad energianvändning 
2013-2020”. I strategin är inkluderat en handlingsplan med 
åtgärder för kommunens fastigheter, gatubelysning och 
transporter. 

En stor del i arbetet med att nå målen i ”Strategi för 
minskad energianvändning 2013-2020” handlar om att 
förändra beteenden och öka medvetenheten. För att öka 
delaktighet, engagemang, kunskap och ansvar i kommu-
nens verksamheter planeras en utbildning av personal i 
miljöfrågor. Energi är en viktig del av miljöarbetet. Energi-
effektiviseringsarbetet behöver integreras i vardagen och 
göras till en självklar del i den ordinarie verksamheten. 
Detta arbete utförs genom Miljödialogen, som beskrivs 
mer under mål 16.

När det gäller transporter är hemvården en enhet som 
berörs i högsta grad då bilresor är nödvändigt för att 
kunna utföra arbetet. Hemvårdens planeringsverktyg, 
Kompanion, har en funktion som planerar arbetsdagen 
utifrån ett ruttoptimeringstänk, så att man i möjligaste 
mån kan minska restider och bilanvändning. Ändå kan en 
rutt för Hemvårdens personal innebära många korta resor 
kors och tvärs i staden. Detta beror på att man samtidigt 
måste planera dagen så att rätt personal med rätt kompe-
tens kommer till brukarna på de tider som passar bru-
karna, och inte då personalen råkar ha vägarna förbi den 
enskilde, plus att det viktigaste ur planeringssynpunkt är 
att personalen utför så mycket brukartid som möjligt un-
der sitt arbetspass, även om det innebär en hel del korta 
resor inom staden. Vinsten av att använda personalen 
optimalt är större än den ruttoptimeringsvinst man skulle 
göra om man lät geografin styra mer. 

Under våren har ytterligare elcyklar inhandlats för att 
minska bilanvändningen ytterligare. 

Ett nytt leasingavtal för Hemvårdens bilar tecknades un-
der 2015. Bilarna som upphandlades har krav på sig att de 
ska vara miljöfordon enligt statens nya miljöbilsförordning 
och är därmed befriade från fordonsskatt. Alla upphandla-
de bilar var miljöfordon. Det mest miljövänliga alternativet 
för Hemvården är hybridbilar el/bensin.

Bedömning
Målet bedöms vara uppnått då samtliga indikatorer för 
2015 visar att målet om energieffektivisering fram till 2020 
ser ut att nås. Energianvändningen i fastigheter har till 
2015 minskat med 29 %, i belysningsnätet med 48 % och i 
transporter med 50% vilket innebär att Hjo kommun lever 
upp till målsättningarna i strategin för minskad energian-
vändning. Hjo kommun fortsätter med energibesparande 
insatser för att ytterligare minska energianvändningen.     

Energiförbrukning

2009 (basår) 2013 2014 2015
Energiförbrukning/m2 i fastighetsnät 163 133 124 115
Energiförbrukning/belysningspunkt i belysningsnät 532 345 303 274
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Mål 18: Hjo ska få fler besökare

Turistenheten har, tillsammans med representanter från 
övriga verksamheter och näringslivet, arbetat fram en 
turism- och besöksnäringsstrategi för Hjo kommun som 
gäller för perioden 2015-2020. 

I framtagandet av strategin har man arbetat i enlighet med 
kommunens vision där området ”Besökare” anses vara 
särskilt viktigt för Hjos utveckling liksom även ”Natur” 
och ”Vättern”. Strategin belyser Hjos unika tillgångar 
(profilbärare) och beskriver prioriterade vägval (fokusom-
råden) för hur den kommunala turistenheten tillsammans 
med den privata näringen ska utveckla turismen. Strate-
gin antogs i kommunfullmäktige i september. Strategin 
ska tryckas i enlighet med kommuns andra broschyrer 
och informationer samt marknadsföras i de olika kanaler 
som turismen och kommunen har tillgång till. Strategin 
ska också kunna användas i utbildningssyfte för att samla 
och arbeta tillsammans med olika aktiviteter i strategin. 
Att strategin blir ett känt och användbart underlag samt 
marknadsför turistenheten i Hjo på ett bra sätt är mycket 
viktigt. 

Varje år tas nytt broschyrmaterial fram (årlig turistbro-
schyr, besökskarta etc), både på egen hand och i samver-
kan med andra aktörer. Marknadsföring av Hjo sker via 
flera kanaler; med hjälp av trycksaker, direkt via turist-
byrån, via sociala medier, affischering, mässor, annonse-
ring, nyhetsbrev, direktutskick, PR och webb. Webben 
är under ständig utveckling där utökning av information 
på engelska och tyska, samt eventuellt flera språk är ett 
behov som ännu inte är tillgodosett. Historiska guideturer 
i trästaden är under uppdatering. Samarbetet i Skara-
borg, med grannkommunerna, runt Vättern och inom 
Tre Trästäder, är pågående och där man arbetar med 
att paketera, marknadsföra och tillgängliggöra turismut-
budet. Resultatet av guideturerna blev ungefär lika som 
2014. Bokningsbara produkter ökade och ett exempel är 
Öringsafarin där två online-bokningar genomfördes 2014 
jämfört med 14 online-bokningar 2015.

Guldkroksbadet har haft gratis entré under sommaren 
och öppet för alla vilket lockar många besökare, både 
hjobor och turister. Guldkroksbadet är en stolthet för 
Hjoborna och en plats dit man gärna tar med sina gäster 
och familjer under sommaren. Badet har under många år 
haft en tråkig fasad och för att göra området mer presen-
tabelt och attraktivt har arbete genomförts för att göra 
entré och ingång till badet mer välkomnande. Dekorering 
med blommor, målning av husfasaden och välkomnande 
affischer har satts upp i fönstren mot hamnområdet. En 
översyn av all utrustning som används för rörelsehindrade 
har skett för att säkra upp tillgängligheten för alla. Perso-
nalen har också gått en utbildning så att de kunde använda 
utrustningen på rätt sätt. 
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Bedömning
Vi bedömer att målet om att Hjo ska få fler besökare är 
uppfyllt då vi bl. a. kan se att antalet besökare på turist-
byrån och kulturkvarteret ökat, liksom antalet guidetu-
rer och onlinebokningar för t. ex. Öringsafarin. Detta 
sammantaget tyder på att Hjo haft fler besökare 2015 än 
tidigare år.

Turismens totala omsättning i mnkr/år

Källa: TEM-undersökning
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Uppföljning: Årsredovisning Utfall 
 2013

 Utfall
  2014

 Mål 
2015

Utfall 
 2015

Årets resultat enl resultaträkning   15,0     14,4   9,0   8,8

Mål 19:  Årets resultat ska uppgå till lägst 9 mnkr
Att ha ett resultatmål syftar bland annat till att värdesäkra det egna kapitalet och att skapa utrymme för investeringar. Hjo 
kommuns mål om 9 mnkr är satt utifrån ett avrundat värde av 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella stats-
bidrag. Resultatet för 2015 uppgick till 8,8 mnkr och trots att det ingår en jämförelsestörande post om 3,4 mnkr i form av 
återbetalning av premier till AFA bedöms målet vara uppfyllt.

Mål 20:   Investeringarna ska finansieras med egna medel under man-
datperioden. Måluppfyllelsen uttrycks i procent, där målet är 100 %

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

Hjo kommun har som mål att investeringarna ska finansieras helt med egna medel. Vid större investeringsprojekt är det 
svårt att få kostnaderna jämnt fördelat mellan åren. För att få en mer rättvisande bild av självfinanseringsgraden ska därför 
målet mätas för den innevarande mandatperioden. Då kommunen befinner sig i ett mycket stort investeringsbehov de kom-
mande åren är prognosen att målet inte kommer att kunna uppnås innevarande mandatperiod. Prognosen är baserad på 
budgeten för perioden 2016-2018 som antogs av kommunfullmäktige 2015-10-29.

Självfinansieringsgraden är här beräknas som årets resultat inklusive årets avskrivningar i förhållande till årets nettoinveste-
ringar (exklusive exploateringsinvesteringen).

Soliditeten inkl. pensionåtagandena uppgick 2015-12-31 till 15 %. Detta är en ökning med 1 % mot föregående år. Målet om 
att årligen förbättra detta värde har därmed uppnåtts. En nivå på 15 % kan jämföras med genomsnittet för landets kommu-
ner som för 2014 låg på 7 %.

Uppföljning: Årsredovisning    Mål Utfall mandat-
perioden 2011-2014

utfall 
2015

Prognos mandat-
perioden 2015-2018

Årlig värde: 100 %            81 % 38 %          66 %

Uppföljning: Årsredovisning Utfall 
2013

Utfall 
2014

Utfall 
2015

Utfall 
2015

Enligt balansräkning vid årets utgång   8 %  14 %   15 % 

Målredovisning
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Uppföljning: Årsredovisning Utfall 
2013

Utfall 
2014

Utfall 
2015

Soliditeten i koncernen Hjo Stadshus 
AB, %

18,9 22,4 26,6

Uppföljning: Årsredovisning Utfall 
2013

Utfall 
2014

Utfall 
2015

Soliditeten i koncernen AB Hjo Småindustrier, % 77,5 67,4 80,0

Uppföljning: Årsredovisning Utfall 
2013

Utfall 
2014

Utfall 
2015

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

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 %.

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

Mål 24: Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo Energi AB bör ligga 
under regiongenomsnittet.

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. Ökningen beror på att det egna kapitalet ökat med   
20 % medan de totala tillgångarna ökat med 0,5 %. Ökningen i det egna kapitalet beror på det positiva resultatet på 5,9 mnkr.

Målet om att Soliditeten i bolagen AB Hjo Småindustrier ska uppgå till minst 30 % är uppfyllt då nivån blev 80 % per 2015-
12-31. Ökningen från år 2014 beror på att tillgångarna minskat. Minskningen består dels i avskrivning av materiella anlägg-
ningstillgångar samt minskning av likvida medel.

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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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 sjätte 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.

TILLGÄNGLIGHET
Enligt visionen ska Hjo vara en attraktiv boendeort för 
barnfamiljer. Ska vi lyckas med denna målsättning är 
tillgängligheten till förskoleplatser en nyckelfråga. 2015 
fick 77 % 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 endast 11 
dagar. Enligt Skollagen ska barnomsorg erbjudas inom 
4 månader men i Hjo har man skärpt kravet till 3 må-
nader för att underlätta för barnfamiljer. I väldigt hög 
utsträckning uppnås den garantin. Att Hjo har en god 
tillgänglighet till barnomsorg beror på att man kontinuer-
ligt anpassat till behoven. I januari 2016 invigdes den nya 
förskolan Knäpplan med plats för 110 - 120 barn. Den nya 
förskolan ersätter i viss utsträckning andra lokaler men 
innebär också en utökning av platser för att ta underlätta 
för barnfamiljer som bosätter sig i Hjo.  

2013 2014 2015 2015 
medel

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

80 80 77 65

Hur lång är väntetiden (dagar) för 
dem som inte fått plats för sitt barn 
inom förskoleverksamheten på öns-
kat placeringsdatum?

16 24 11 23

Att det finns tillgång till äldreboende för den som behö-
ver det är en viktig trygghetsfaktor när man blir äldre. 
I Hjo tar det i genomsnitt 62 dagar från det att man 
ansöker om äldreboende till dess att man får erbjudande 
om plats. Förra året var handläggningstiden kortare, 
men det är fortfarande relativt god tillgänglighet till våra 
äldreboenden. Vi står inför en stor ökning av antalet äldre 
och det har under perioder varit kö till boende. Av denna 

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.

anledning har Hjo kommun beslutat att göra en utbyggnad 
på Sigghusbergs äldreboende för personer med demens-
diagnos. Utbyggnaden förväntas stå klar under 2018. 

2013 2014 2015 2015 
medel

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

75 39 62 57

Hjo kommun har liksom tidigare år en hög tillgänglighet 
när det gäller handläggning av ekonomiskt bistånd även om 
detta mått försämrats jämfört med 2014. Förklaringen till 
detta är periodvis fler ärenden men också ändrade rutiner 
som innebär att vi nu mäter på ett mer korrekt sätt. I Hjo 
tar det 14 dagar att få handlagt sin ansökan om ekonomiskt 
bistånd, vilket är något bättre än genomsnittet i riket.

2013 2014 2015 2015 
medel

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

6 7 14 16

DELAKTIGHET OCH TRYGGHET
Det är en trygghet för äldre att känna igen och ha en rela-
tion till den personal som besöker dem i hemmet när de 
har hemtjänst. Målet är att ha ett lagom antal personal som 
besöker de äldre med hemtjänst i deras hem. Genomsnit-
tet för alla kommuner är att 15 personal besöker den äldre 
med stort hjälpbehov i hemmet under en 14-dagars period. 
Hösten 2014 uppmättes 24 personal i de äldres hem under 
en 14-dagarsperiod. Till i år har den siffran sjunkit till 20, 

Kvalitetsrapport
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vilket är ett stort steg i rätt riktning. Intentionen är att 
förbättra personalkontinuiteten ytterligare genom att 
exempelvis hålla personalens schema levande och anpassa 
det efter brukarnas behov.  

2013 2014 2015 2015 
medel

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

21 24 20 15

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. 
2015 planerade vi för 5,7 barn per personal i förskolan. 
Genomsnittet i landet på planeringsstadiet var 5,4 barn 
per personal. Liksom i andra kommuner går många barn i 
Hjo 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 4,5 barn per personal i förskolan att jäm-
föra med 4,3 som är genomsnittet i landets kommuner.

2013 2014 2015 2015 
medel

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

6,1 6,2 5,7 5,4

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

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

EFFEKTIVITET
2015 års skolresultat är positiva med en ihållande trend av 
goda resultat. 95 % av eleverna i årskurs 6 klarade kraven 
i svenska, matte och engelska. 70 % av eleverna i årskurs 
3 nådde kraven i svenska och matte. Behörigheten till 
gymnasiestudier är mycket god 92 % jämfört med riket 
men målet är att alla elever ska bli behöriga och arbetet 
för att nå dit pågår ständigt. En stark bidragande orsak 
till den goda måluppfyllelsen är arbetet med att utveckla 
kvalitetsarbetet på våra enheter och se till att våra enhe-
ter har en tydlig och kontinuerlig resultatuppföljning. En 
kontinuerlig uppföljning av elevernas resultat leder till att 
insatser kan sättas in för att eleverna ska nå full målupp-
fyllelse.

2013 2014 2015 2015 
medel

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

94 96 95 93

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

75 70 70 70

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

94 91 92 85

På våra äldreboenden trivs de äldre och känner sig både 
trygga och nöjda med personalens bemötande. Det visar 
Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen?”. Jämfört med riket utmärker sig Hjo 
kommuns äldreboenden när det gäller trivseln på boendet, 
både inomhus och utomhus. Maten får också ett mycket 
högt betyg. Hjo får ett betydligt högre betyg än riket när 
det gäller påverkansmöjligheter och tid till de boende. 
Bemötandet får ett toppbetyg och långt fler än riksgenom-
snittet känner att personalen tar hänsyn till de boendes 
personliga önskemål.

Det är glädjande att se att Hemtjänsten i Hjo får ett signi-
fikant bättre helhetsbetyg än förra året. Det är framförallt 
möjligheterna att kunna påverka hur hjälpen ska utföras 
som brukarna ger ett högre betyg i år. I jämförelse med 
de kommuner som ingår i kvalitetsprojektet ”Kommu-
nens kvalitet i korthet” hamnar Hjo fortfarande i gruppen 
med sämst betyg, men jämfört med riket i stort får Hjo 
kommuns hemtjänst ett genomsnittligt betyg. På samtliga 
mätområden ligger Hjo kommuns hemtjänst strax över 
eller ibland strax under riksgenomsnittet, men det finns 
inga signifikanta skillnader i jämförelse med riksgenomsnit-
tet varken åt det positiva eller det negativa hållet. Det är 
roligt att se att så många som 99% svarar att de får ett 
gott bemötande av personalen som utför hemtjänst i Hjo 
kommun. 

2013 2014 2015 2015 
medel

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

87 84 86 83

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

82 81 87 91

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 liksom tidigare år är fler invånare 
i åldern 20-64 som förvärvsarbetar i Hjo jämfört med öv-
riga kommuner i landet. En mindre andel av befolkningen 
får också försörjningsstöd i Hjo jämfört med landet som 
helhet. Antalet företag som startades per 1 000 invånare i 
vår kommun ökade något jämfört med förra året. Liksom 
tidigare år är sjukpenningtalet är högre i Hjo än i övriga 
kommuner.

2013 2014 2015 2015 
medel

Andel av kommunens invånare 20-64 
år som förvärvsarbetar

81 80,6 80,2 78,5

Hur stor andel av befolkningen får 
försörjningsstöd?

3,0 3,3 3,7 4,2

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

5,2 4,1 4,3 4,9

Hur högt är sjukpenningtalet bland 
kommunens invånare?

10,2 10,5 11,7 10,5

Kvalitetsrapport
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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
• Intäkts- och kostnadsutvecklingen
• 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
• Känslighetsanalys

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

Vilken balans har kommunen 
haft över sina intäkter och 
kostnader under året och 
över tid?

Föreligger några risker som 
kan påverka kommunens 
resultat och kapacitet?

Vilken kapacitet har kom-
munen att möte finansiella 
svårigheter på lång sikt?

Vilken kontroll har kom-
munen över den ekono-
miska utvecklingen?

Finansiell analys och profil
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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 14,7 mnkr 
varav Hjo kommuns resultat uppgick till 8,8 mnkr. De 
kommunägda bolagen bidrog med ett positivt resultat på 
totalt 5,9 mnkr i koncernen. Resultatet var en försämring 
mot förgående år och beror framför allt på ett lägre resul-
tat i kommunen. 

Resultatet 2015 för kommunkoncernen motsvarar ett 
resultat på 1 641 kr per invånare.

mnkr 2013 2014 2015

Kommunkoncernens resultat 17,2 18,6 14,7

Kommunens resultat 15,0 14,4 8,8

Hjo Stadshus AB -1,2 -1,0 -0,4

Hjo Energi AB 3,1 5,8 6,5

AB Hjo Småindustrier 0,5 0,5 0,4

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

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

Kommunen
Kommunens resultat uppgick till 8,8 mnkr vilket var 0,2 
mnkr sämre än kommunens resultatmål om 9 mnkr.
Resultatet 2015 för kommunen motsvarar ett resultat på 
984 kr per invånare, vilket är en försämring med 639 kr 
per invånare mot år 2014. Genomsnittet för riket 2015 är 
preliminärt 760 kr per invånare.  

mnkr 2013 2014 2015

Kommunens  finansiella mål 8,0 8,0 9,0

Kommunens resultat inkl. 
jämf- störande poster

15,0 14,4 8,8

Jämförelsestörande poster +7,3 +3,5 +3,4

Kommunens resultat exkl. 
jämf- störande poster

7,7 10,9 5,4

För att kunna göra rättvisande jämförelser mellan åren är 
det viktigt att eliminera olika slags av engångsposter. För 
år 2015 erhöll kommunen 3,4 mnkr i återbetalda försäk-
ringspremier från AFA. För år 2014 består den jämförelse-
störande posten dels av en realisationsvinst på 14,1 mnkr 
samt ett lämnat bidrag för statlig infrastruktur på 10,6. 
Även år 2013 fick kommunen en återbetalning från AFA på 
7,3 mnkr.

Ställs årets resultat i förhållande till årets skatteintäker 
och generella statsbidrag så uppgår resultaten till 2 %. För 
2014 var motsvarande nivå 3 %. Genomsnittet för riket låg 
på 2 % både 2014 och 2015.

      

Intäkts- och kostnadsutvecklingen
Kommunen
Verksamhetsintäkterna har ökat med 0,8 mnkr sedan 
2014. Rensat för jämförelsestörande intäkter båda åren 
har intäkterna ökat med 11,5 mnkr. Det är framför allt 
statsbidrag från Migrationsverket som ökat mellan åren, 
+9,2 mnkr.

Verksamhetens kostnader har ökat med 23,1 mnkr. Ren-
sat för jämförelsestörande kostnader blir ökningen istället 
33,7 mnkr. Främsta orsaken är ökade löner 21,2 mnkr 
(löneökningar men även utökning av verksamheter) och 
kostnader för ensamkommande flyktingbarn.

Årets avskrivningar har ökat med 1,2 mnkr mellan åren.
Totalt har alltså nettokostnaden ökat med 23,5 mnkr. 
Rensat för de jämförelsestörande posterna så uppgår 
ökningen till 23 mnkr eller 5,5 %.  Jämförs detta med ök-
ningen av skatteintäkterna och de generella statsbidragen 
på 18,8 mkr eller 4,3 % så har kostnaderna stigit i snabba-
re takt än vad skatteintäkterna har gjort för år 2015.

 Skatteintäkter och generella statsbidrag nettokostnaden

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 2015 tog verksamheternas nettokostnad, exklusive 
avskrivningar, i anspråk 94,2 % av skatteintäkterna. Detta 
är en ökning med 1 % jämfört med 2014. Skatteintäkterna 
ska även räcka till att täcka årets avskrivningar på anlägg-
ningstillgångarna och till finansnettot (räntenetto). Sätts 
dessa kostnader i relation till skatteintäkterna framgår 
att avskrivningarna tog i anspråk 3,8 % för 2015. Avskriv-
ningarna har ökat de senaste åren i och med den högre 
investeringstakten. Finansnettots andel är väldig lågt och 
tar endast 0,1 % i anspråk. 

Finansiell analys och profil
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%  2013  2014  2015

Verksamheten/
skatteintäkt

92,5 93,2 94,2

Avskrivningar/
skatteintäkt

3,8 3,6 3,8

Finansnetto/
skatteintäkter

0,1 -0,1 0,1

Nettokostn/
skatteintäkter

96,4 96,7 98,1

Totalt användes 98,1 % av skatteintäkterna för att bedriva 
den löpande verksamheten 2015. 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 investerings-
nivå. Genomsnittet för Hjo kommun de senaste tre åren 
ligger på 97,1 % och för de senaste fem åren 96,9 %. 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 % , dvs i samma nivå som för Hjo kommun. 

Årets investeringar
Kommunkoncernen
Investeringsvolymen i koncernen ökade 2015 jämfört med 
2014. Totalt nettoinvesterade koncernen för 79 mnkr 
varav kommunen stod för 69 mnkr och de kommunala bo-
lagen för 10 mnkr. I kommunens investeringar ingår även 
satsningar på exploateringsområden med 0,9 mnkr.

I tabell här nedan redovisas de största investeringspro-
jekten under 2015. En fullständig tabell över kommunen 
investeringar återfinns på sid 102-104.

Projekt, mnkr Redov. 2015 Ack. redov. 
tom 2015

projektbud-
get

Utbyggnad elnät 3,5 3,5 3,2

Utbyggnad bredbandsnät 3,0 3,0 2,2

Ombyggnad etapp 2 kultur-
fastigheten Pedagogien

5,7 6,6 25,0

Nya vägar exploateringsom-
rådet Knäpplan

3,6 12,9 11,1

Ombyggnad reningsverk 6,2 15,2 16,5

Hamnen 16,2 16,8 11,5

Nybyggnation förskolan 27,6 31,5 31,4

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 66 % vilket innebär att 
koncernen inte riktigt kunnat finansiera sina investeringar 
med egna medel, utan varit tvingad att låna externt.

2013 2014 2015

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

41,2 58,3 41,5

Kommunkoncernens  
invest.* mnkr

73 62 80

Självfinansieringsgrad % inkl 
reavinster

56 94 52

*Inkl investeringar i exploateringsområden

Kommunen
Nettoinvesteringsvolymen för 2015 var knappt 69 mnkr 
vilket var en högre nivå än de senaste åren. För 2015 fanns 
en årsbudget, inklusive ombudgeteringar från 2014, på 
drygt 121 mnkr. Av dessa har knappt 100 mnkr eller 83 % 
förbrukats sedan start för de olika projekten. 

Kommunens självfinansieringsgrad har under de senaste 
tre åren i genomsnitt legat på 64 %. Målet om att kunna 
finansiera alla investeringar med egna medel har inte 
kunnat uppnås utan kommunen har varit tvungen att låna 
externt.

Investeringar 2013 2014 2015

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

31,5 44,2 26,0

Investeringar, mnkr* 36 53 69

Självfinansieringsgrad %, 
inkl reavinster

88 83 38

*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 överskott.
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 2015 uppgick soliditeten till 52 %, 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 soliditeten 
ökade. Under åren 2012-2015 har investeringsnivån ökat 
igen och soliditeten stagnerat.

Finansiell analys och profil
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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 2014 låg riksgenomsnittet för alla kommunkoncerner 
på ca 36 % vilket innebär att koncernen Hjo kommun låg 
över ett riksgenomsnitt med sina 52 %.

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

% 2013 2014 2015

Soliditet totalt i  
koncernen

53 53 53

Hjo kommun 67 64 64

Hjo Stadshus AB  
-koncern

19 22 22

Kommunen
Kommunens värde på tillgångarna ökade med drygt 29 
mnkr medan det egna kapitalet ökade med 3 mnkr. De 
materiella anläggningstillgångarna har ökat med drygt 50 
mnkr medan de likvida medlen har minskat med drygt 30 
mnkr allt som en följd av den höga investeringsnivån. So-
liditeten minskade därmed från förgående år och uppgick 
2015 till 60 %.  

När hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som 
ansvarsförbindelse (176 mnkr) uppgick soliditeten till 15 %.
Att detta mått ökat beror på att pensionsskulden minskat 
något sedan 2014, se vidare sid 47.

% 2013 2014 2015

Soliditet        67    64    60

Soliditet inkl totala pen-
sionsskulden

   12    14    15

 

Genomsnittet för landets kommuner är preliminärt för 
2015 48 % och för 2014 uppgick den till 49 %. Inklusive 
pensionsskulden uppgick soliditeten i genomsnittskommu-
nen till 7 % år 2014. 

Jämfört med genomsnittskommunen har Hjo kommun en 
något högre långsiktig betalningsförmåga både med och 
utan hänsyn till pensionsskulden. Under flera år har solidi-
teten inklusive pensionsskulden legat lägre i Hjo kommun 
än för genomsnittet i riket men har alltså till vänt. Hjo 
kommuns pensionsskuld är alltså något lägre i relation till 
kommunens egna kapital än den är för genomsnittskom-
munen, vilket innebär att kommunen har en starkare 
långsiktig finansiell handlingsberedskap. 

Skuldsättning
Kommunkoncernen

Skulder, mnkr 2013  2014  2015

Koncernen, långa skulder  108     95     94

Koncernen, korta skulder    91   110    124

Koncernens totala 
skulder 

 199   205    218

Hjo kommun, långa 
skulder*

   30    25     36

Hjo kommun, korta 
skulder*

   76    93    104

Hjo Stadshus AB, långa 
skulder*

   77    70     58

Hjo stadshus AB, korta 
skulder*

   23    22     28

* Inkl koncerninterna skulder

Under den senaste treårsperioden har den totala skuld-
sättningen inom koncernen ökat något och uppgick vid 
årets slut till 218 mnkr. 43 % av skulderna är långfristiga 
och förfaller till betalning inom ett till fem år. Av koncer-
nens totala låneskuld återfanns 62 % i kommunen och    
38 % i bolagen. Kommunen har ökat sina skulder under 
2015 medan de kommunala bolagen har minskat sina.
 
Skuldnivån på 218 mnkr utgjorde ca 42 % av kommunkon-
cernens tillgångar, vilket är en lägre nivå än för genomsnit-
tet i rikets kommunkoncerner som var 60 % år 2014. 

Kommunen

Skulder, mnkr 2013 2014 2015

Anläggningslån    20    20    20

Checkräkningskredit     6     0    10

Leasingskulder     1     1     1

Förutbet. gatukostn. ers.     3     4     5

Summa långa skulder   30   25   36

Korta skulder   76   93  104

Summa totala skulder 106  118  140

Vid utgången av 2015 var 26 % av kommunens skulder 
långfristiga, vilket innebär att de förfaller till betalning om 
ett år eller mer. Andelen långfristiga skulder av kommu-
nens totala skulder har under det senaste året ökat. 2014 
motsvarande siffra uppgick till 21 %. Skulden på checkkre-
diten har de senaste 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 4 017 kr per invånare, en ök-
ning med 1 199 kr jämfört med 2014. Den genomsnittliga 
preliminära siffran 2015 för landets kommuner är 16 888 
kr per invånare och för 2014 uppgick den till 16 910 kr.

Finansiell analys och profil
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 % 2013 2014 2015

Långa lån med: 

- rörlig ränta    23    20    45

- bindningstid på 1-5 år    67    80    55

- bindningstid på 5 år >    10     0     0

Lånen förfaller till betalning:

- Andel som förfaller inom 
2 år

   20    80    31

- Andel som förfaller inom 
5 år

   70     0    55

- Andel som förfaller om 
6 år >

   10    20    14

Av kommunens långa skulder på 36 mnkr var 55 % av 
lånen bundna med fast ränta. Att den rörliga andelen ökat 
är en följd av att utnyttjandet på checkkrediten ökat på 
grund av investeringstrycket under året.  

Den genomsnittliga räntesatsen för kommunens långfris-
tiga skulder uppgick till 1,8 %.

I kommunens långfristiga skulder ligger även förpliktelser i 
form av framtida betalningar av leasingavgifter för finan-
siell leasing på drygt 1 mnkr samt förutbetalda intäkter 
avseende VA-anslutningsavgifter samt gatukostnadsersätt-
ningar på knappt 5 mnkr. Den sistnämnda skulden kom-
mer successivt att intäktsföras i takt med investeringsob-
jektens avskrivningstider.

Nettotillgången (efter årets avskrivningar) för leasingåta-
ganden som redovisats som finansiella uppgick vid årets 
slut till 1,5 mnkr och redovisas i balansräkningen som en 
anläggningstillgång. I nedanstående tabell redovisas hur 
mycket som förfaller till betalning (leasingavgifter enligt 
avtal, d.v.s. beloppen är inte justerade för indexuppräk-
ningar) inom ett, fem respektive mer än fem år.

Finansiell leasning, mnkr Bilar & inventarier

Inom ett år 0,0

Två till fem år 1,5

Senare än fem år 0,0

Totalt 1,5

För att få en rättvisande bild av kommunens skuldsättning 
bör även de korta skulderna studeras. De korta skulder-
na som uppgick till 104 mnkr utgjorde vid årets utgång 
74 % av skulderna. De korta skulderna ökade med 11 
mnkr 2015 jämfört med 2014. Ökningen beror på att ett 
långfristigt lån på 20 mnkr som förfaller till betalning inom 
det närmaste året har redovisats som en kortfristig skuld. 
Bortsett från denna post har de kortfristiga skulderna 
minskat sedan 2014 med 9 mnkr.

Totalt uppgick skulderna till 140 mnkr och utgjorde ca 
35 % av kommunens tillgångar, vilket är en liten ökning 
sedan 2014 (32 %). Nivån för riksgenomsnittet låg prelimi-
närt för 2015 på 46 % och för 2014 uppgick den till 46 %. 

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 2015 
ska resultatnivån ligga på 9 mnkr. 

Vid beräkning av balanskravet ska bland annat realisations-
vinster avräknas från årets resultat. För 2015 hade Hjo 
kommun inga realisationsvinster att avräkna och årets 
resultat efter balanskravsutredning blir därför också 8,8 
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.

Kommunen har inga ackumulerade underskott sedan 
tidigare år att återställa.

Balanskravsutredning mnkr

Årets resultat 8,8

Samtliga realisationsvinster -0,0

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 8,8

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0

Medel från resultatutjämningsreserv 0,0

Årets balanskravsresultat 8,8

Perspektiv 3. Riskförhållanden

Likviditet
Kommunkoncernen 
En god ekonomisk hushållning innebär att koncernen 
på kort- och medellångt perspektiv inte behöver vidta 
drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Kon-
cernen bör upprätthålla en sådan betalningsförmåga att 
man kan betala sina löpande utgifter utan att behöva låna 
kortsiktigt. Ett mått som visar den kortsiktiga betalnings-
förmågan är kassalikviditeten. Detta mått visar omsätt-
ningstillgångarnas storlek i förhållande till de kortfristiga 
skulderna.

Finansiell analys och profil

Operationell leasning, mnkr          Lokalhyror

Inom ett år (2016) 16,4

Två till fem år (2017-2020) 30,3

Senare än fem år (2021-2023) 17,1

Totalt 63,8
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Koncernen redovisade 2015 en likviditet på 56 %, vilket 
var en lägre nivå än för 2014. Sänkningen beror på att 
omsättningstillgångarna minskat med 28 mnkr medan de 
korta skulderna ökat med 13 mnkr. Att omsättningstill-
gångarna minskat beror främst på att de likvida medlen 
minskat inom kommunen som en följd av den höga inves-
teringstakten. Ökningen bland de korta skulderna beror 
främst på ett lån hos kommunen till Kommuninvest på 20 
mnkr förfaller till betalning inom det närmaste året och 
har därmed klassificerats som en kortfristig skuld. 

Jämfört med genomsnittet för landets alla kommunkon-
cerner var motsvarande siffra 79 % för 2014. Det vill säga 
att på kortsikt, upp till 10 år, har Hjo kommunkoncernen, 
en likviditet som ligger under genomsnittet för landets 
kommunkoncerner.

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 2015 minskade detta mått till 
35 % från 2014 års siffra på 50 % och är därmed tillbaka på 
2013 års nivå. För år 2014 låg riksgenomsnittet på 30 %. 
Detta innebär att Hjo kommunkoncernen har en starkare 
betalningsförmåga på mellanlång sikt (10-20 år) än vad 
genomsnittskommunen i riket har. En av förklaringarna är 
att andel långa skulder är lägre än vad genomsnittet för 
landets kommunkoncerner har.

Utöver de bokförda likvida medlen fanns vid årets utgång 
outnyttjade checkkrediter på 82 mnkr i koncernen.

% 2013 2014 2015

Kassalikviditet    69    88    56

Finansiella nettotillgångar    34    50    35

Kommunen
I kommunen minskade kassalikviditeten under 2015 och 
uppgick till 48 % vid årets utgång. Förklaringen till sänk-
ningen är densamma som under kommunkoncernen. Riks-
genomsnittet för kassalikviditet 2014 uppgick till 118 %. 

Även måttet finansiella tillgångar har minskat sedan före-
gående år och hamnade på 39 %. Förklaringen här är den-
samma som för kassalikviditeten. Totalt sett har skulderna 
ökat med 22 mnkr medan finansiella och omsättningstill-
gångar har minskat med 24 mnkr. Riksgenomsnittet för 
detta mått låg 2014 på 111 %.

% 2013 2014 2015

Kassalikviditet 54 80 48

Finansiella nettotillgångar 42 66 39

Borgensåtagande
Kommunen

Borgenförbindelser, mnkr 2013 2014 2015

Kommunägda företag 90,5 90,5 90,5

Riksbyggens kooperativa Hyres-
rättsförening Äldrehem i Hjo, 
ekonomisk förening

0,0 54,0 53,8

Kommuninvest 20,0 20,0 40,0

Förlustansvar egna hem 0,1 0,1 0,1

Total 110,6 164,6 184,4

Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet till 
184,4 mnkr. Borgensåtagandena har ökat med 20 mnkr 
sedan 2014. Ökningen avser ett nyupptaget lån i Kommun-
invest. Inga borgensåtagande har infriats under året.

I kommunens finanspolicy anges att kommunal borgen 
normalt bara lämnas till företag i koncernen. Endast i 
undantagsfall beviljas borgen för andra låntagare. För 2015 
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 drygt 20 tkr, vilket är 1 tkr högre än för 2014. Genom-
snittet för riket var för 2014 drygt 29 tkr per invånare. 

Pensionsförplikelser
Kommunen
Kommunens totala pensionsskuld vid utgången av 2015 
uppgick till 198 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 ansvarsför-
bindelse 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 2013 2014 2015

Kortfristig skuld 13,1 13,7 14,2

- varav löneskatt 2,6 2,7 2,8

Avsättning 3,8 3,7 8,1

- varav löneskatt 0,7 0,7 1,6

Ansvarsförbindelse    191,7    174,6    176,1

- varav löneskatt 37,4 34,1 34,4

S:a pensionsskuld    208,6    192,0    198,4

Finansiella placeringar           0          0          0

Totala förpliktelser minus placeringar    208,6    199,9    198,4

Finansiell analys och profil
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I ansvarsförbindelsen om 198 mnkr återfinns åtaganden 
om visstidspensioner till ett värde om 4,5 mnkr. Pensions-
bestämmelser för förtroendevalda ger rätt till visstidspen-
sion om tjänstgöringsgraden överstiger 30 % och per-
sonen är fyllda 50 år vid avgång samt tillträtt före 65 års 
ålder. Åtagandet omfattar fem förtroendevalda och avser 
intjänandet vid utgången av nuvarande mandatperiod. 
Ingen uppfyller villkoren för avgångsersättning. Beräkning-
en är gjord av KPA per 2015-12-31. Till och med år 2014 
har den totala pensionen för förtroendevalda redovisats 
under ansvarsförbindelsen. Från och med 2015 redovisas 
ålderspensionen och livräntan inkl. löneskatten som en 
avsättning medan visstidspensioner där utbetalning inte 
påbörjats redovisas som en ansvarsförbindelse. När en 
utbetalning har påbörjats av en visstidspension kommer 
den att redovisas som en avsättning. Det ingående saldot 
150101 (3,9 mnkr inkl löneskatt) för ålderspensionen har 
direktbokats mot ingående eget kapital. 

Hjo kommun gjorde under åren 2001, 2005, 2010 samt 
2012 partiella inlösen avseende intjänad pensionsrätt för 
arbetstagare 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 (=333 750 kr år 2015) och för efterlev-
andepension fanns särskilt tecknade försäkringar. Årskost-
naden för dessa försäkringar 2015 uppgick till ca 1,8 mnkr 
och redovisades under verksamhetens kostnader.

Totala pensionskostnader inkl. särskild löneskatt uppgick 
till drygt 24 mnkr 2015.  

mnkr      2013      2014      2015

Pensionskostnader 
(inkl. löneskatt)

21,2 21,9 24,2

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 pensionsut-
betalningar.

Uppgifterna om pensionsåtaganden baseras på beräk-
ningar gjorda av Kommunsektorns Pension AB, KPA per 
2015. Aktualiseringsgraden för beräkningen uppgår till 96 
%. Detta innebär att för de personer där alla pensions-
grundande tider ej är färdigutredda (4 %) är den pensions-
grundande tiden uppskattad. Överskottsfonden hos KPA 
uppgick vid årets slut till 2,5 mnkr.

Känslighetsanalys
Kommunen
Kommunens ekonomi påverkas av ett flertal faktorer. En 
förenklad kalkyl kan göras för att få en uppfattning om 
hur stor påverkan de olika faktorerna har på kommunens 
ekonomi. Små förändringar kan innebära stora belopp för 
kommunen, vilket visar hur viktigt det är att det finns viss 
marginal när budgeten fastställs.

Förändring  Effekt i miljoner

Prisförändring            1 %                       2

Ränteförändring (långfristiga lån, ej 
checkkredit)

           1 %                    0,4

Ränteförändring (pensionsskulden)            1 %                   2,0

Justering av skattesatsen       10 öre                   1,8

Löneökning            1 %                   3,5

Taxor och avgifter för den skatte-
finansierade verksamheten

           1 %                   0,2

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 ligger 
desto bättre kontroll finns och desto lättare är det att 
korrigera eventuella svackor i ekonomin både på lång och 
kort sikt.

För 2015 redovisade den löpande verksamheten en bud-
getavvikelse på minus 0,3 mnkr. De största avvikelserna 
återfinns inom barn och utbildning med minus 4,5 mnkr, 
finansförvaltningen med plus 3 mnkr samt inom vård och 
omsorg med minus 1,6 mnkr. Ställs budgetavvikelse på 
minus 0,3 mnkr i relation till verksamhetens nettokost-
nader på 448 mnkr så uppvisar Hjo kommun en avvikelse 
på minus 0,1 %. 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 + 0,4 %. Svängning-
arna har till viss del berott på olika strategiska beslut 
som tagits vid slutet av respektive år. Förklaringen till den 
negativa budgetavvikelsen år 2012 berodde på en partiell 
inlösen av pensionsskulden på 9 mnkr. Detta beslut var 
inte budgeterat.

Avvikelse totalt 2012 2013 2014 2015

Löpande  
verksamhet, mkr

- 4,2 +1,3 +1,8 -0,3

Avvikelse/netto- 
kostnad, %

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

Finansiell analys och profil
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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 2015-12-
31 jämförs med den helårsprognos som framräknades 
vid delårsbokslutet 2015-08-31. Vid delårsbokslutet var 
prognosen att den löpande verksamheten skulle ge ett un-
derskott på 2,1 mnkr. Detta värde jämförs med avvikelsen 
per 2015-12-31 på minus 0,3 mnkr. Prognosavvikelsen blir 
då ett underskott med 1,8 mnkr. I relation till verksamhe-
ternas nettokostnader blir avvikelsen minus 0,4 % vilket 
är en godtagbar nivå för kommunen som helhet. Ser man 
på prognosavvikelsen på de enskilda politikområdena så 
är variationerna väldigt stora och långt över en godtagbar 
nivå på vissa områden.
Den höga avvikelsen 2014 på 5,7 mnkr resp -1,3 % be-
rodde 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. Dessa kostnader 
var inte med i den prognos som togs fram till delårs-
bokslutet 2014-08-31.

Prognos- 
avvikelse

2012 2013 2014 2015

Löpande  
verksamhet, mkr

-2,4 -2,5 -5,7 +1,8

Avvikelse/netto- 
kostnad, %

-0,6 -0,6 -1,3 +0,4

*) jämfört med helårsprognosen som redovisas i respektive års delårsbokslut

Avvikelsen mellan delårsbokslutets prognos för hela årets 
resultat och det verkliga utfallet blev plus 1,9 mnkr. Ut-
över verksamheternas avvikelse på plus 1,5 mnkr fanns 
det en positiv avvikelse på skatteintäkterna om 0,6 mnkr 
samt en negativ avvikelse på finansnettot om 0,2 mnkr. 
Verksamheternas avvikelse på 1,5 mnkr beror framför 
allt på större positiva avvikelser inom vård och omsorg 
och arbete o socialtjänst och en negativ avvikelse inom 
finansförvaltningen.

Budgetavvikelse  2015 Helårs 
prognos*) 
150831

Budget-
avvikelse
151231

Skillnad 
prognos 
och
avvikelse

Verksamheterna -1,8 -0,3 +1,5

Skatteintäkt o utjämning -1,1 -0,5 +0,6

Finansnetto +0,8 +0,6 -0,2

Summa avvikelse -2,1 -0,2 +1,9

*) Helårsprognosen som framtogs till delårsbokslutet 150831

För en mer detaljerad genomgång av förvaltningarnas 
resultat och orsaker till budget- och prognosavvikelserna, 
hänvisas till driftsredovisningen, sid 100.

Sammanfattning finansiell analys
Den finansiella analysens fyra perspektiven visar på att 
Hjo kommun i grunden har en stabil ekonomi. Årets re-
sultat innebar att kommunen kunde stärka sitt finansiella 
utgångsläge inför nästkommande år med knappt 9 mnkr. 
Men även om resultat blev i nivå med budgeten så har 
kommunens strukturella resultat försvagats. Årets resul-
tat har delvis klarats tack vare en engångsintäkt avseende 
återbetalning från AFA på 3,4 mnkr. Det stora underskot-
tet inom barn och utbildning kommer även att påverka 
verksamheten under 2016, då åtgärder måste fortsätta för 
att få kostnaderna i nivå med budgeterade medel.
Ett orosmoment är även att kostnadsutvecklingen har va-
rit högre än skatteintäktsutvecklingen de senaste två åren.

Nettokostnadsandelen ligger i nivå med vad som brukar 
användas som ett bra riktvärde vilket gör att Hjo kom-
mun har medel kvar för att finansiera en normal inves-
teringsnivå på runt 25 mnkr. De senaste åren och även 
kommande år kommer kommunen att investera i en högre 
grad vilket innebär att kommunen måste låna för att klara 
finansieringen. En extern lånefinansiering innebär ökade 
räntekostnader som i sin tur innebär mindre medel till 
den löpande verksamheten. 

Både den kortsiktiga och långsiktiga betalningsförmågan 
har som en följd av den höga investeringstakten sjunkit 
under året. Kommunens kortsiktiga betalningsförmåga, 
kassalikviditeten, ligger på en låg nivå men då kommunen 
har en hög outnyttjad checkkredit så behöver inte några 
direkta åtgärder vidtas för att kunna möta finansiella be-
talningstoppar. Även om den långsiktiga betalningsförmå-
gan har sjunkit under året så ligger den fortfarande på en 
godtagbar nivå och på en nivå över riksgenomsnittet.

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.

Finansiell analys och profil
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Folkhälsa - välfärdsnyckeltal

Ekonomiska och sociala förutsättningar
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 till exempel värk från rygg, nacke och 
leder eller besvär av ängslan, oro och ångest är betydligt 
vanligare bland låg- än bland högutbildade. 

Utbildningsnivå 25-64 år

Utbildnings-
nivå 2014

Procentuell fördel-
ning Hjo

Procentuell fördelning 
VG-region

M Kv Totalt M Kv Totalt

Förgymnasial 15 9 12 15 11 13

Gymnasial 59 51 55 47 42 45

Eftergymnasial 23 38 30 35 45 39

Källa: SCB

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.

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.

Källa: Arbetsförmedlingen

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. Välfärdsnyckeltalen ger en bild 
av kommuninvånarnas livsvillkor och levnadsvanor, vilket i sin tur ger signaler om behovet av hälsofräm-
jande och förebyggande insatser i kommunen.

Att fundera över:
Personer med eftergymnasial 

utbildning har drygt fem år längre 
medellivslängd än personer med 

enbart 
förgymnasial utbildning!!!

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

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

Folkhälsa

Arbetslöshet , inkl. program, i % av befolkningen 16-64 år
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Arbetslöshet, inkl. program, i % av befolkningen 18-24 år
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Sjukpenningtalet bland kvinnorna i Hjo är betydligt högre 
än i jämförelse med Västra Götalandsregionen(VGR) och 
Riket. 

Sjukpenningtalet*

2014 2015

Hjo VGR Riket Hjo VGR Riket

Kvinnor 15,9 13,6 12,2 17,7 15,4 13,7

Män  7,7 7,5 6,7 8,2 8,2 7,3

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

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 88 hemmavarande barn, upp till 15 
år, som levde i hushåll som uppbar försörjningsstöd under 
2015. Det innebär en kraftig ökning jämfört med 2014.

Barn i hushåll med försörjningsstöd
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Källa: IFO, Individ och familjeomsorgen

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. 
Kvinnor 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

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.

Trivsel och trygghet i skolan

Årskurs 5 Årskurs 8
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Riket 92 92
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Källa: ISKL-enkät; Elevernas syn på skolan

Behörighet till gymnasieskolan
Personer utan gymnasiebehörighet har allt svårare att få 
arbete på en arbetsmarknad med stigande krav på formell 
kompetens. Hjo hade en högre andel elever som var be-
höriga 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

90,4 85,6

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

89,4 84,8

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

89,4 83,3

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

86,2 82,3

Källa: Skolverket

Barn i hushåll med försörjningsstöd

Att fundera över:
Barn och unga som lever med små 

socioekonomiska resurser löper större 
risk för att lämna grundskolan utan 
godkända betyg, har sämre förutsätt-
ningar för en aktiv fritid, ett rikt kul-
turutbud och för goda levnadsvanor!!!

Folkhälsa

Arbetslöshet , inkl. program, i % av befolkningen 16-64 år
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Att fundera över:
Sambandet mellan utbildning och hälsa 
är särskilt tydlig på gymnasienivå. Att 
ha gymnasieutbildning är viktigt för 
ungdomar för att ta sig in på arbets-
marknaden och in i vuxenlivet samt en 

av de viktigaste förutsättningarna för att 
motverka utanförskap!!!

Folkhälsa

Fullföljda studier
En fullföljd gymnasieutbildning är idag inte enbart en för-
utsättning för fortsatta studier utan i de flesta fall även ett 
minimikrav för en anställning på den öppna arbetsmarkna-
den. Hjo har en högre andel som fullföljt sina gymnasiestu-
dier i förhållande till riket, vilket skapar bra förutsättning-
ar till att ungdomarna kan ta sig in på arbetsmarknaden.

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år* 2015

Hjo 82,6

Riket 78,6

Källa: Skolverket

* Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan som fått 
examen eller studiebevis inom fyra år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen 
som började på gymnasium för fyra år sedan, inkl. IM. Källa: Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

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 2015 har Folktandvården, som ett led i förebyg-
gande tandvård, erbjudit kommunens samtliga 12-åringar 
ett besök hos tandsköterska. Samtliga förskolor i kommu-
nen är igång med tandborstning. Folktandvården erbjuder 
utbildning till personal på förskolorna i Hjo kommun och 
tillhandahåller tandborstar och tandkräm för att barnen 
ska borsta tänderna på förskolan efter måltid. I grund-
skolan får eleverna tandhälsolektioner om munhälsa och 
tobak vid ett tillfälle i mellanstadiet och ett tillfälle på 
högstadiet.

Bland de patienter, 18 - 24 år, som kliniken erbjuder kost-
nadsfri tandvård är det ca 10 % som av olika anledningar 
tackar nej. I gruppen barn och ungdomar under 18 år når 
vi så gott som samtliga.

Andel kariesfria i de permanenta tändernas 
kontaktytor, 19-åringar

2014 2015

Hjo 70,9 68,1

VGR 68,4 69,2

Källa: Folktandvården Hjo

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 en vanlig skadeorsak i Sverige och ut-
gör i synnerhet bland äldre ett omfattande folkhälsopro-
blem. 2015 sökte 13 Hjobor 65 år och äldre, 10 kvinnor 
och 3 män, sjukhusvård till följd av höftfraktur. 

Antal personer, 65 år och äldre, med höftledsfraktur

  2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015

18 18 16 18 22 20 13

Källa: VGR’s vårddatabas Vega och SCB

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. 

Antal uppdrag

          2011           2012          2013         2014         2015

   161 178 112 112 113

Källa: Arbetsmarknadsenheten

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.

Enligt Öppna Jämförelser folkhälsa 2014, är antalet 
deltagartillfällen i idrottsföreningar 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. * Antal deltagartillfällen, 13-20 år, i LOK-
stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat 
med antal invånare 13-20 år den 31/12.
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Matvaror och livsmedel
Goda matvanor och säkra livsmedel är av betydelse för 
folkhälsans utveckling. Övervikt och fetma håller på att 
utvecklas till det dominerande hälsoproblemet och följs av 
betydande risk för sjukdomar.

Övervikt och fetma bland barn och unga
Elevhälsovården i Hjo mäter från och med 2013 Body 
Mass Index (BMI) bland 11- och 14-åringar. 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.

Övervikt och fetma 2013 2014

11-åringar med övervikt och fetma 27 % 27 %

14-åringar med övervikt och fetma 29 % 35 %

Källa: Elevhälsovården, Hjo 

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.

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.

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

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
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.

96 % av eleverna i årskurs 6-9 hade ett antirök- & snus-
kort höstterminen 2015.

Antirök & snuskort höstterminen 2015

Antal elever Har tecknat 
antirök- & snus-
kort

Ej tecknat/åter-
lämnat antirök- 
& snuskort

År 6            93 (93) 92 (93) 1 (0)

År 7         90 (87) 90 (84) 0 (3)

År 8         92 (86) 86 (81) 6 (5)

År 9            88 (92) 81 (82) 7 (10)

Tot.          363 (358) 349 (340) 14 (18)

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 %. 

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).

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!!!
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Ett hållbart Hjo
Hållbar utveckling bör vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen. En process där ekonomisk 
utvecklingen sker i balans mellan de ekologiska systemen och alla människors sociala behov och möjlig-
heter att leva ett gott liv. Vi människor påverkar vår omgivning med allt vad vi gör. Så har det varit under 
mänsklighetens hela historia. Under det senaste seklet har mänskligheten upplevt en makalös utveckling 
och ökat välstånd. Detta har dock skett till priset av att globala miljöprocesser pressats över de gränser 
som försäkrar oss en utveckling som är stabil och hållbar. Klimatförändringen och förlust av olika växt- 
och djurarter (biologisk mångfald) är några av av de processer där gränsvärdena är passerade.

Till de flesta av våra aktiviteter utnyttjar vi jordens resurser och tjänster. Växternas syreproduktion, 
pollinering av växter, tillgång till dricksvatten och till naturupplevelser är exempel på ekosystemtjänster 
som bidrar till att förbättra våra livsvillkor. Det är lätt att ta dessa resurser för givna och som en aldrig 
sinande källa att ösa ur. Tyvärr är det inte så. Vi människor överutnyttjar idag naturens tjänster, vilket 
riskerar att äventyra vårt välstånd och vår hälsa.

Aktivt miljöarbete

År 2015 har beskrivits som ett ”supermiljöår”. Under året 
gjordes flera betydande framsteg men innehöll också slit-
samma steg bakåt. 

2015 var det varmaste året som har uppmäts globalt un-
der jordens moderna historia, enligt uppgifter från WMO 
(World Meteorological Organization). Rea på olja, dieselfus-
kande bilföretag och brinnande skog i Indonesien är exem-
pel på bakslag i miljö- och klimatarbetet. 

Men det finns hopp!

Världens ledare antog FN:s 17 nya hållbarhetsmål där man 
förbinder sig att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet 
och orättvisor samt att lösa klimatkrisen. I Paris enades 
världens länderna om ett nytt globalt klimatavtal. Målet är 
att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 2 grader, 
helst inte heller 1,5 grader.

I Hjo tog miljöarbetet under 2015 
flera steg i rätt riktning.

Hållbar livsstil & delaktighet

Miljödialogen
Miljödialogen är den process vi startat inom den kommu-
nala verksamheten för att minska miljöpåverkan på våra 
arbetsplatser. Under 2015 har arbetet främst handlat om 
att förankra idén med Miljödialogen.  Workshopar och in-
formationsmöten har genomförts för kommunstyrelsens 
politiker, alla chefer och ledningsgrupper. Ett tjugotal me-
darbetarmöten har klarats av under 2015. En viktig del i alla 
möten har varit och är att efterlysa samt locka medarbetare 
att engagera sig som miljöinspiratörer. Miljöinspiratören ska 
vara ett stöd för chefen i miljöarbetet och hjälpa till att en-
gagera och inspirera sina arbetskamrater samt sprida idéer, 
tips och goda exempel.

Fairtrade City
Hjo kan stolt räkna sig som en av ett 70-tal svenska städer 
som är diplomerade som Fairtrade City!  Vid en högtidlig 
ceremoni i Hjo kyrka i november 2015 fick kommunfull-
mäktiges ordförande ta emot det diplom som bekräftar att 
Hjo är en Fairtrade City. Diplomeringen syftar till att öka 
kunskap om och konsumtion av rättvis handlade produkter. 
Fairtrade City handlar om lokal samverkan mellan kommun, 
näringslivet och frivilligsektorn.

Kostpolicy
Kommunfullmäktige har under året antagit en ny kostpolicy 
för måltidsverksamheten. Policyn tar sin utgångspunkt i 
kommunens vision och utvecklingsområdet ”Hållbarhet & 
Natur”.

Måltider inom Hjo kommun ska vara goda och näringsrik-
tiga och främja matgästernas hälsa och välbefinnande samt 
värna en miljömässigt ansvarsfull utveckling. I tillhörande 
dokument anges tydliga riktlinjer för den hänsyn som 
måltidsverksamheten ska ta för miljön och en hållbar ut-
veckling.

Arrangemang
För åttonde året i rad har Hjo kommun varit huvudar-
rangör av klimatmanifestationen Earth Hour. Timmen då vi 
släcker ljuset för en ljusare framtid och sänder en signal till 
världens ledare att fatta beslut som underlättar för männis-
kor att leva mer hållbart och att de har stöd att fatta kraft-
fulla beslut i klimatfrågan.  Arrangemanget har varit möjligt 
att genomföra tack vare en engagerad medverkan från flera 
föreningar och organisationer i kommunen.

Miljöredovisning
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Energi

Energieffektivisering
Hjo kommun har under åren 2011-2014 arbetat med att 
genomföra åtgärder för en effektivare och minskad använd-
ning av energi. Det har skett som ett projekt med statligt 
stöd via Energimyndigheten. I arbetet har tagits fram en 
strategi med mål för effektiviseringen och en handlingsplan 
med åtgärder. Åtgärderna rör områdena fastigheter, trans-
porter och gatubelysning. Projektet avslutades i och med 
slutrapporteringen till Energimyndigheten i mars 2015. Men 
målsättningarna i strategin har kontrollstationer för både 
2014 och 2020. Handlingsplanen innehåller åtgärder som 
skall genomföras fram till 2020.

Genomförandet av åtgärderna har fortsatt planenligt under 
2015. Energianvändningen i kommunens lokaler har minskat 
och andelen förnybar energi är nära 100%.

Transporter står för en ansenlig del av kommunens klimat-
påverkan. En mötes- och resepolicy antogs av kommunful-
lmäktige under 2015 med syfte att minska transporternas 
påverkan på klimatet. Till policyn hör riktlinjer som anger 
hur vi ska transportera oss, hur våra fordon ska användas 
och vilka miljökrav vi ska ställa på de fordon som kom-
munen upphandlar. Ett första prov på tillämpningen var när 
hemvården bytte sin fordonsflotta till än mer energieffekti-
va elhybridbilar.

Antalet ljuspunkter i gatubelysningen ökade under året 
men förbrukningen minskar konstant eftersom de gamla 
ljuskällorna byts mot mycket energieffektivare LED-lampor.

Vindkraftsplan
En ny vindkraftsplan för Hjo kommun antogs av kommun-
fullmäktige under 2015.  Vindkraftsplanen är ett viktigt 
underlag för en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Hjo 
kommun. En ordnad och fullständig utbyggnad i enlighet 
med den nya vindkraftsplanen skulle göra Hjo kommun 
till nettoleverantör av förnybar elenergi.  Vindkraftsplanen 
medverkar till att nå energiplanens övergripande mål om 
ett långsiktigt hållbart energisystemet. Hjo kan utnyttja sina 
goda förutsättningar att med marginal uppfylla sin andel av 
nationella och regionala energi- och miljömål.

Natur & Biologisk mångfald

Naturvårdsplan
Med stöd från Länsstyrelsen och Naturvårdverkets statliga 
bidrag till kommunal och lokal naturvård (LONA) har Hjo 
kommun utarbetat en naturvårdsplan som antogs av kom-
munfullmäktige under 2015. 

Naturvårdsplanen är ett betydelsefullt kunskapsunderlag 
och vägledning för den fortsatta samhällsplaneringen och 
naturvårdsarbetet. Syftet med planen är att bevara och ut-
veckla kommunens naturvärden och skapa förutsättningar 
för hållbara ekosystem och en rik biologisk mångfald. 

Den ska även ge information och vägledning till markägare 
och kommuninnevånare och turister om intressanta och 
värdefulla naturområden.

Naturvårdsplanens koppling till visionen för Hjo kommun 
och utvecklingsområdet ”Hållbarhet & Natur” är tydlig. 
God kunskap om kommunens naturmiljöer är också en 
förutsättning för att förverkliga Hjo kommuns miljöpolicy.

Kalkning
Hjo kommun är huvudman för kalkningsinsatserna inom 
Hjällöbäckens avrinningsområde och för Björsjön. Det 
övergripande målet med kalkningen är att upprätthålla 
vattenkvaliteten och motverka den av människan orsakade 
försurningen av sjöar och vattendrag som hotar växt- och 
djurlivet.
 
Under 2015 kalkades våtmarker i Hjällöbäckens tillrinning-
sområde, vilket genomförs varje år och sker med hjälp av 
helikopter. 2015 var ett mellanår för Björsjön som kalkas 
vartannat år. Kalkningen finansieras med statliga bidrag.

Öring i hela Hjoån
Projekt Öring i hela Hjoån går in i sitt slutskede. Hösten – 
vintern 2015 anlades en fiskväg vid Stämmorna, Hjoåns ut-
lopp ur Mullsjön. Samtidigt restaurerades regleringsanord-
ningen som var i mycket dåligt skick. Fiskvägen innebär att 
vätternöringen åter kan vandra fritt i hela Hjoån och kan 
nu nå större delen av sitt ursprungliga reproduktionsom-
råde uppströms Mullsjön. Ytterligare några mindre åtgärder 
planeras i bäckarna som mynnar i Mullsjön.

Framtid

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och 
den sista som kan bekämpa klimatförändringarna”
                                                                     FNs generalsekreterare Ban Ki-moon

Arbetet under 2015 har inneburit att vi har fått mål som är 
mycket framåtsträvande. Vi har utarbetat planer, riktlinjer 
och andra styrdokument som pekar ut färdriktningen. Men 
det räcker inte. Budskapet från Ban Ki-moon är tydligt. Nu 
krävs det att vi går från ord till handling!

För att förverkliga alla ambitiösa mål kommer det krävas 
beslut om konkreta åtgärder som genomförs på det lokala 
planet. Miljöarbetet som en självklar del i vardagen är nöd-
vändigt för bestående och positiva förändringar. Framtida 
verksamhetsplaner bör vara bestämt åtgärdsinriktade och 
utmanande. 

Genom att bedriva ett aktivt miljöarbete kan vi alla 
medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Ett om-
ställningsarbete som tar avstamp i kommunens vision och 
utvecklingsområdet ”Hållbarhet & Natur”. Tillsammans kan 
vi skapa ett resurssnålt Hjo där alla har en hög livskvalitet.

Tillsammans skapar vi framtidens Hjo.
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Vision och värdegrund 
Sedan 2012 arbetar Hjo kommun för att bli en värde-
ringsstyrd organisation med syfte att värdegrunden ”Det 
goda mötet” ska utgöra en naturlig del av medarbetarnas 
vardag, oavsett vad de ställs inför. 

I framtiden kommer frågan om kommunens arbetsgivarva-
rumärke bli högst aktuell. Hjo kommun konkurrerar redan 
idag med, framför allt, grannkommunerna om kvalificerade 
medarbetare. Det är nödvändigt att kommunen på ett 
tydligt och lockande sätt kan profilera sig som en bra och 
attraktiv arbetsgivare i denna konkurrens. I detta utgör 
vår värdegrund själva kärnan i arbetsgivarvarumärket och 
kan bli vår starkaste fördel

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. 

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 Samhällsbygg-
nad. Vi samverkar även med andra kommuner 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 grupperna av omvårdnads-
personal 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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Hjo kommuns huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster som exempelvis äldreomsorg, barnom-
sorg och skola men också service till dem som bor i kommunen och till dem som besöker oss.  En del av de 
tjänster vi utför sker i samverkan med andra kommuner. Bredden på vår verksamhet innebär att våra medarbe-
tare tillsammans representerar över 100 olika yrkestitlar; allt från de stora grupperna av omvårdnadspersonal 
och lärare, till andra tjänster som innehas av en eller ett fåtal personer, som exempelvis kultursamordnare eller 
personalhandläggare. Trots denna fantastiska mångfald av yrken och erfarenheter har vi alla en sak gemensamt, 
vi skall alla arbeta för att uppfylla vår vision: Tillsammans skapar vi framtidens Hjo. 
 
 
 
Vision och värdegrund 

Sedan 2012 arbetar Hjo kommun för att bli en värderingsstyrd organisation med syfte att värdegrunden Det 
goda mötet ska utgöra en naturlig del av medarbetarnas vardag, oavsett vad de ställs inför.  
 
I framtiden kommer frågan om kommunens arbetsgivarvarumärke bli högst aktuell. Hjo kommun konkurrerar 
redan idag med, framför allt, grannkommunerna om kvalificerade medarbetare. Det är nödvändigt att kommu-
nen på ett tydligt och lockande sätt kan profilera sig som en bra och attraktiv arbetsgivare i denna konkurrens. I 
detta utgör vår värdegrund själva kärnan i arbetsgivarvarumärket och kan bli vår starkaste fördel 
 
Kommunens chefer ska vara förebilder och deras beteende ska tydligt signalera vad de väljer att uppmärk-
samma och fokusera på, hur de kommunicerar och introducerar visionen och värdegrunden, hur de ger upp-
märksamhet och feedback, hur de väljer att reagera i krissituationer och hur de påbörjar/avslutar anställningar.  
 
Den ledarmodell som togs fram i november 2014 har kommunens chefer gemensamt arbetat vidare med under 
det gångna året.  Bland annat har de gjort en så kallad 360-graders analys i början av året, där respektive chef 
själv får bedöma sina ledaregenskaper samtidigt som dennes chef, kollegor och underställd personal får ge sin 
bild.  Syftet är att få en bild av vilka områden som kan behöva utvecklas. Denna analys har legat till grund för 
det arbete som skett i chefsgruppen under året. 
 
 

Kompetensförsörjning och -utveckling 

I samverkan med Tibro kommun genomfördes under året den andra omgången av introduktionsutbildningen i 
ledarskap för medarbetare som idag inte har någon chefstjänst. Huvudsyftet med satsningen är att tillgodose det 
egna behovet av kompetensförsörjning och visa på möjligheten att göra karriär på den egna arbetsplatsen men 
även att väcka intresset för ledarskap hos medarbetarna. Kommunen hade sex platser till förfogande och alla 
anställda har haft möjlighet att söka.  

 
Under 2015 har kommunen arbetat vidare med projektet ”Sammanhållen rekrytering ”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 får såväl arbetsgivare som arbetstagare, men de ekonomiska vinsterna i 
form av en mer flexibel personalstyrka, i kombination med att i högre grad kunna tillgodose önskemålet om 

Den ledarmodell som togs fram i november 2014 har 
kommunens chefer gemensamt arbetat vidare med under 
det gångna året. Bland annat har de gjort en så kallad 
360-graders analys i början av året, där respektive chef 
själv får bedöma sina ledaregenskaper samtidigt som den-
nes chef, kollegor och underställd personal får ge sin bild.  
Syftet är att få en bild av vilka områden som kan behöva 
utvecklas. Denna analys har legat till grund för det arbete 
som skett i chefsgruppen under året.
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ökning. Kommunen arbetar sedan flera år med så kallad 
tidig rehab, där signaler på ohälsa fångas upp på ett tidigt 
stadium. Tidig rehab innebär att närmaste chef erbjuder 
de medarbetare som haft tre sjukfrånvarotillfällen under 
en sexmånadersperiod samtal med företagshälsovården. 
Samtalet är frivilligt. För personer med sex sjukfrånva-
rotillfällen under en tolvmånadersperiod gör chefen en 
rehabutredning. Denna är inte frivillig. En del av framför 
allt den långa sjukfrånvaron har psykiska orsaker, där åter-
gåendet i arbete ofta tar lång tid. En del av den har ingen 
koppling till arbetet.

I samarbete med företagshälsovården har arbetet med så 
kallade Hälsoprofiler fortsatt under året. 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 har pågått 
över tre år och har under 2015 omfattat verksamheterna 
samhällsbyggnad, kommunledningskontoret, IFO samt kul-
tur, turism och fritid. Sammantaget har resultatet förbätt-
rats från föregående omgång även om flera medarbetare 
upplever symptom som trötthet samt besvär med rygg 
och nacke. Arbetet avslutades 2015 och har resulterat i 
såväl grupp som individuella insatser.

Kommunen har under året haft avtal med STC gym som 
erbjuder flera olika träningsmöjligheter, såväl i grupp som 
enskilt. Drygt 150 av STC ś medlemmar är anställda av 
Hjo kommun. Det finns även ett avtal med Gymmix Hjo 
(f.d. Hjo Gymnastikförening). Kommunanställda har även 
möjlighet att delta på Cross nature pass med Tove Van 
Der Weegen, Naturligt stark.

Friskvårdssatsningen ”Cykla eller gå till jobbet” pågick från 
maj till september. Under perioden deltog 477 personer. 

”Kommunruset” genomfördes den 4 juni, även denna gång 
i stadsparken. Närmare 180 medarbetare promenerade 
eller sprang en slinga genom parken, tävlade och njöt av 
maten som Centralköket gjort. Det var nionde gången 
som Kommunruset genomfördes.

Kompetensförsörjning och -utveckling
I samverkan med Tibro kommun genomfördes under året 
den andra omgången av introduktionsutbildningen i ledar-
skap för medarbetare som idag inte har någon chefstjänst. 
Huvudsyftet med satsningen är att tillgodose det egna 
behovet av kompetensförsörjning och visa på möjligheten 
att göra karriär på den egna arbetsplatsen men även att 
väcka intresset för ledarskap hos medarbetarna. Kommu-
nen hade sex platser till förfogande och alla anställda har 
haft möjlighet att söka. 

Under 2015 har kommunen arbetat vidare med projektet 
”Sammanhållen rekrytering” som i ett första skede har till 
syfte att på ett tydligare och mer strukturerat sätt han-
tera intermittenta anställningar (timvikarier) inom vården. 
Syftet är dels kvalitetshöjande får såväl arbetsgivare som 
arbetstagare, men de ekonomiska vinsterna i form av en 
mer flexibel personalstyrka, i kombination med att i högre 
grad kunna tillgodose önskemålet om högre tjänstgörings-
grad, är också tungt vägande faktorer. På sikt skall arbets-
sättet omfatta samtliga kommunens verksamheter. 

Pensionsavgångar fram till och med 2020 uppgår till 116 
personer och det är framför allt lärare och vårdpersonal 
som står för de flesta pensionsavgångarna. Största antalet 
pensionsavgångar sker 2018 (37 st) Vid årsskiftet 2015/-16 
hade kommunen 8 medarbetare som har fyllt 65 år. Under 
året har 74 tjänster utannonserats på Offentliga jobb. Till 
dessa har 1 363 ansökningar inkommit.

Arbetsmiljö
Den totala sjukfrånvaron för Hjo kommun har fortsatt att 
öka under 2015 efter att under många år fram till 2014 
haft stadigt sjunkande siffror. Sjukfrånvaron för 2015 låg 
på 6,89% (5,60% 2014, 5,11 % 2013), trots att kommunen 
under flera års tid arbetat aktivt med friskvård, bland an-
nat genom de hälsoprofiler som genomförts i samarbete 
med företagshälsovården och under 2015 infört möjlighet 
till uttag av friskvårdstimme. Den nu fortsatta trenden 
med ökad sjukfrånvaro beror bland annat på att sjuk-
frånvaro längre än 60 dagar har ökat, men även att några 
få enheter har haft en väldigt hög sjukfrånvaro jämfört 
med tidigare år. Störst är ökningen inom Kultur, turism 
och fritid, men även inom verksamhetsområdet Barn och 
utbildning har en ökning skett gentemot tidigare år. Även 
för medarbetare i ålderskategorin < 29 år har det skett en 
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Åldersstruktur 
Medelåldern totalt var 48 år och för kvinnor 47 år (47) 
och för män 49 år (50). Av 694 (690) tillsvidareanställda 
var (siffror inom parentes avser 2014). 

I de kommunala bolagen var totalt 51,4 år och för kvinnor 
57 år och män 50,3 år.

Åldersstruktur  2014  2015

Personer under 30 år      68      68 varav 60 kvinnor

Personer mellan 30 -39 år    129    134 varav 113 kvinnor

Personer mellan 40 -49 år    189    199 varav 163 kvinnor

Personer mellan 50 - 59 år    188    194 varav 167 kvinnor

Personer över 60 år    120    126 varav 103 kvinnor

Bemanning
Tabellen är ett genomsnitt av personalgruppernas storlek 
delat med antalet arbetsledare. Vi har idag 39 st. arbetsgi-
varföreträdare. (siffror inom parentes avser 2014).

Ledartäthet

Tillsvida-
reanställ-
ningar

Arbetsgi-
varföreträ-
dare

Ledare/
snitt

Barn- och utbildning 272 (242) 11 (11) 25 (24)

Vård och omsorg 327 (327) 10 (8) 33 (41)

Kultur, turism o fritid 18 (19) 6 (5) 3 (4)

Samhällsbyggnad 77 (78) 7 (7) 11 (11)

KS - förvaltning 27 (28) 6 (6) 6 (6)

Summa 721 (694) 39 (36) 18 (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. 2015 års 
lönerevision gav i genomsnitt 3%, (2014 = 2,42%, 2013 = 
2,58 % ,2012 = 3,06% och 2011  = 2,35 %)  i löneökning. 
Under 2015 gjordes särskilda satsningar på sjuksköterskor, 
enhetschefer inom vården, vårdare på Säbo, förskollärare 
samt fritidspedagoger samt socialsekreterare. Bedömning-
en vilka yrkesgrupper som skulle omfattas gjordes utifrån 
statistik över löner i Skaraborg samt interna jämförelser 
mellan yrkeskategorier. Lönerevision sker en gång per år 
den 1 april, då går man igenom all personal som tillsvida-
reanställda, vikarier och timanställda. Endast i undantags-
fall ska nya löner sättas under året. 

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 27 personer 
under året. Ökningen återfinns inom Barn och utbildning 
med totalt 40 personer. Denna ökning förklaras med att 
det under året öppnat ytterligare boenden för ensamkom-
mande barn inom Individ och familjeomsorgen, vilket lig-
ger under samma politikområde som Barn och utbildning. 
Mer om detta kan du läsa i Individ och familjeomsorgs 
verksamhetsberättelse. Övriga verksamheter har minskat 
antalet anställda.

Antal tillsvidareanställda samt förändringar i antal

2012 2013 2014 2015 2012-
2015

Barn- och utbildning 232 239 242 272 40

Vård och omsorg 333 325 327 327 -6

Kultur, turism o fritid 20 19 19 18 -2

Samhällsbyggnad 82 79 78 77 -5

KS - förvaltning 29 28 28 27 -2

Summa 696 690 694 721 25

Bolagen - 21 22 23 3

Sysselsättningsgrad
En politisk målsättning är att andelen ofrivilligt deltidsan-
ställda ska minska. Detta mål är ännu inte uppfyllt, men 
under 2015 har 53,68%, heltidsanställning (2014 – 52,89%, 
2013 - 52,18% ). För kvinnor är siffran 49,6 % och motsva-
rande för män är 78,3 %.

Sysselsättning 2010-2015 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

2015 73 261 387

Antalet årsarbetare

Barn och utbildning 272
Vård och omsorg 327
Kultur, turism och fritid 18
Samhällsbyggnad 77
KS förvaltning 21

272

327

18

77
21

Antalet anställda i Hjo kommun 2015

Barn och utbildning Vård och omsorg Kultur, turism och fritid

Samhällsbyggnad KS förvaltning

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. 

Kommunerna har många kvinnodominerade yrken, och 
precis som de flesta kommuner har Hjo en utmaning för 
att nå en jämnare fördelning. Det är ett långsiktigt arbete 
att bryta det traditionella mönstret av yrkesval. Det måste 
börja i tidig ålder och genomsyra hela samhället. Gläd-
jande är att andelen heltidsanställda har ökat samt att den 
totala genomsnittliga sysselsättning forsätter att öka.
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Sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig arbetstid

2012 2013 2014 2015 ordinarie 
arbetstid

Sjukfrån-
varo tim

Sjukfrånva-
ro from dag 
60 timmar

Sjukfrånva-
ro i % över 
60 dagar

Kön    Män
           Kvinnor

4,31
5,41

2,53
5,71

3,23
6,20

3,99
7,48

302 462
1 263 210

12 069
94 507

4 369
42 138

36,20
44,59

Ålder  < = 29 år
           30-49 år
          > = 50 år

3,77
5,42
5,42

2,68
4,93
5,93

4,81
5,57
5,96

6,64
6,58
7,07

225 454
635 637
704 581

14 980
41 796
49 800

4 276
18 381
23 860

28,54
43,95
47,91

Långtidssjukfrånvaro (mer än 60 
dagar)

57,29 34,64 37,59 43,64

Den totala andelen sjukfrån-
varo av sammanlagd ordinarie 
arbetstid

5,19 5,11 5,64 6,89

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 nyck-
eltal. 2011 har skyldigheten att rapportera detta ändrats men det är en bra jämförelse över tid. Talen inom parentes är 
värden för åren 2014-2012 (fallande) års värde.

Samhällsbyggnad

2012 2013 2014 2015

5,2 7,21 9,28 11,81
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Arbetsskador
Totalt har 90 st. tillbud har skett under 2015, 98 tillbud 
under 2014 och 60 tillbud under 2013 och 56 under 2012. 
under året har inga tillbud inrapporterats för de kommuna-
la bolagen.  

Arbetsskador 2015 (2014)

Färdo-
lycksfall

Olycks-
fall

Sjuk-
dom

Hot 
och 
våld

S:a

Barn- och utbildning 2 (3) 35 (25)  4 20 61 (28)

Vård och omsorg 4 (2) 47 (40) 3 (2) 23 (13) 77 (57)

Kultur, turism o 
fritid

0 1 (1) 0 (1) 0 1 (2)

Samhällsbyggnad 0 (2) 9 (3) 1 (1) 0 10 (6)

KS - förvaltning 0 (1) 1 0 0 1 (1)

Summa 6 (8) 93 (69) 8 (4) 43 (13) 150(94)

Antalet anställda per 
1.000 invånare:

2015   79,59
2005   78,09

Antalet anställda är 1,5 fler 
än för 10 år sedan!

Sjukdomsrelaterad frånvaro 
Under 2015 har sjukfrånvaron ökat från 5,64 % 2014 till 
6,89 % 2015. Av den totala sjukfrånvaron är ca 56 procent 
sjukfrånvaro kortare än 60 dagar. Sett över de senaste tre 
åren har långtidssjukskrivningarna ökat. 

Den totala sjukfrånvaron av sammanlagd ordinarie arbets-
tid per förvaltning samt totalt:

Sjukskrivningarna har ökat inom samtliga förvaltningar 
med undantag av KS förvaltning, där antalet sjukskriv-
ningar minskat jmf tidigare år med 0,87 %. Inom vård och 
omsorg har sjukskrivningarna ökat med 0,68 %, Barn och 
utbildning 2,34 % och för Kultur, turism och fritid var 
ökningen 2,53 %. Inom Samhällsbyggnad ökade inte sjuk-
skrivningarna nämnvärt. En del av ökningen kan härledas 
till andra faktorer än arbetsmiljö.

Samhällsbyggnad

2012 2013 2014 2015

Ks Förvaltning 0,86 2,22 2,4 1,53

Vård och omsorg 6,34 7,09 7,81 8,49

Barn och utbildning 3,82 3,13 3,38 5,72

Kultur, turism och fritid5,2 7,21 9,28 11,81

Samhällsbyggnad 5,4 4,15 4,94 5,01

Totala sjukfrånvaron 5,19 5,11 5,64 6,89
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Förskolan Knäpplans utegård...
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Verksamheterna
Här redovisas de verksamheter som bedrivits inom Hjo  
kommunkoncern under 2015. Inom varje verksamhet  
beskrivs det ekonomiska utfallet, viktiga händelser,  
nyckeltal och framtidstankar.
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Verksamhetsmått och nyckeltal Utfall
  2013

Utfall
 2014

Utfall
 2015

Kommunfullmäktige

Antal fullmäktigesammanträden         9        7     10

Antal inlämnade motioner         6      10     25

Antal inlämnade interpellationer         1        0       2

Antal inlämnade frågor         1        2       3

Antal inlämnade frågor vid allmänhetens frågestund         3        2       2

Nettokostnad per inv. kr      212    235    242

Kommunstyrelsen

Antal KS-sammanträden       11       12      12

Antal politiker i Hjo       85        85      85

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

Nettokostnad per inv. kr      452      464    464

Total nettokostnad/inv. för demokrati      690       727    716

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. 

Viktiga händelser & framtid
2015 är det första året på den nya mandatperioden. Det 
innebär en del förtroendevalda som är nya eller får nya 
uppdrag. Under våren har det genomförts en utbildnings-
insats för nya och omvalda politiker. Två heldagar för 
samtliga förtroendevalda har anordnats. Dessutom har 
mindre informations-/utbildningsinsatser gjorts i olika 
forum.

Under våren har Revisionen genomfört upphandling av 
revisionstjänster. Upphandlingen ledde till ett förnyat avtal 
med PwC.  

Överförmyndare i Samverkan (ÖIS) har ett tyngre ären-
deflöde vilket innebar en högre kostnad än beräknat för 
2015, samtidigt som ÖIS flaggar för en höjd medlemsavgift 
för 2016. 

Ekonomisk analys
Politikområdet demokrati redovisar ett negativt resul-
tat med 0,2 mnkr, vilket var en försämring jmf. med den 
årsprognos som gjordes vid delåret som visade på en 
budget i balans. Vill ni få ytterligare information kring den 
ekonomiska redovisningen kan ni läsa mer om detta under 
driftsredoviningen på sidorna 98-101.

Demokrati

Demokrati
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Verksamhetsmått  Utfall

   2013

   Utfall

     2014

   Utfall

     2015

Antal lagakraftvunna detaljplaner          8            5 2

Bygglov, beslut        111        108 88

Ritningslov, beslut           3            2 3

Marklov, beslut           1            0 0

Anmälningsärenden, beslut        37          29 54

Förhandlingsbesked, beslut           1            0 3

Strandskyddsdispens, beslut         12            6 9

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut           1            2 0

Tillsynsärenden enligt MB, beslut           0            1 0

Viktiga händelser 
Under 2015 har två detaljplaner vunnit laga kraft. Den ena 
detaljplanen över kvarteret Rönnen avser byggnation av 
flerfamiljshus. Denna andra planen över Knäpplan Norra 
har tagits fram för att tillgodose efterfrågan på villa tom-
ter. Planen ger möjlighet till byggnation av nio stycken en- 
eller tvåplanshus. I början av 2016 avslutades förrättningen 
och dessa tomter är tillgängliga för försäljning.

För att tillgodose ett framtida behov av industrimark har 
ytterligare ett planförslag som omfattar ett område på 
Norra industriområdet tagits fram. Planen är nu ute på 
samråd och beräknas kunna antas under våren 2016.

En naturvårdsplan med syfte till att ge en översikt över 
var i kommunen det finns värdefull natur, varför den är 
värdefull och hur den på bästa sätt ska förvaltas har tagits 
fram under året. Den ska också ge information och väg-
ledning till både markägare, kommuninvånare och turister 
om intressanta och värdefulla naturområden i kommunen. 
Planen var ute på remiss under hösten och antogs av kom-
munfullmäktige i december.

För att integrera det lokala miljöarbetet i kommunens 
verksamheter har arbetet med Miljödialogen påbörjats. 
Syftet med Miljödialogen är att påverka hur vi beter oss 
på våra arbetsplatser i det dagliga arbetet. Miljödialogen 
innebär att varje arbetsplats utifrån sin egen verksamhet 
och de kunskaper och insikter man fått utarbetar sin egen 
gemensamma miljöhandlingsplan. Den ska ringa in de mest 
betydande miljöaspekterna på arbetsplatsen och ge förslag 
på åtgärder för en minskad miljöpåverkan. 

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).

Arbetet leds av kommunens miljöstrateg som tillsammans 
med ett antal miljöinspiratörer ska finnas ute i kommunens 
verksamheter för att informera och starta upp verksam-
heternas arbete. Vid slutet av 2015 är 19 anställda engage-
rade som miljöinspiratörer.

Framtid
Samhällsbyggnad har påbörjat eller kommer under 2016 
påbörja ett antal viktiga översiktliga planuppdrag så som 
hamnprogrammet, planprogram för Prärien, detaljplan kv. 
Åran, kulturmiljöstrategi samt bostadsförsörjningspro-
gram. Detta är viktiga strategiska dokument som krävs för 
en framtida bra översiktlig planering.

Ekonomisk analys
Plan och bygg redovisar ett överskott med 0,7 mnkr. Vid 
delåret förväntades politikområdet ge ett överskott om 
0,2 mnkr. Resultatet vid bokslutet är 0,5 mnkr högre. Vill 
ni få ytterligare information kring den ekonomiska redovis-
ningen kan ni läsa mer om detta under driftsredoviningen 
på sidorna 98-101.

Plan och bygg
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Viktiga händelser 
Hjo kommun är kommunens största arbetsgivare. Där-
med har vi en viktig roll i att Hjo ska vara en kommun där 
människor vill leva och bo. Hjo kommun arbetar för att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Vårt varumärke som ar-
betsgivare präglas av vår vision och värdegrund ’Det goda 
mötet’. Under året har vi internt arbetat med dessa frågor. 

Det saknas dock ett strukturerat arbetssätt med arbetsgi-
varvarumärket Hjo kommun. Detta innebär inte att verk-
samheterna inte arbetar med frågan, men de aktiviteter 
som görs i dag följer ingen uttalad långsiktig plan och är 
inte koordinerade. Informationsmaterial finns framtaget, 
kommunen deltar på jobbmässor för unga arbetssökande, 
visionen och värdegrunden används i samband med rekry-
teringar, men det finns ingen uttalad målsatt strategi med 
att arbeta med kompetensförsörjning. Personalchefen har 
fått uppdraget att ta fram en sådan under 2016.

Goda möten förverkligar visionen och är en viktig del av 
tillsammansbegreppet som ingår i visionsformuleringen 
och dessutom är ett eget utvecklingsområde. Viktiga delar 
i tillsammansbegreppet och för att uppnå det goda mötet 
är kommunikation och delaktighet. För att medarbetarna i 
Hjo kommun ska få ett ramverk att förhålla sig till när det 
gäller kommunikation så ska detta formuleras i en kom-
munikationsstrategi för informations- och kommunika-
tionsarbetet. Strategin ska fungera som ett hjälpmedel för 
samtliga verksamheter i kommunen. Ett internt uppslags-
verk där du som medarbetare får tydliga riktlinjer för hur 
vi ska arbeta med externa och interna kommunikations-
frågor. Kommunikationsstrategin tas upp för beslut 2016. 

Hjo kommun har lanserat ett intranät under våren/som-
maren 2015. Detta har bidragit till att Hjo kommuns med-
arbetare på ett effektivt sätt får, kan söka och hitta rätt 
information. Intern kommunikationen verkar för dialog 
mellan verksamheter och ökar kunskapen om kommunens 
totala arbete. En helhetssyn har skapats i och med att 
intranätet lanserats. En välinformerad medarbetare med 
möjlighet att påverka, känner delaktighet och ansvar, vilket 
i sin tur ger engagemang och motivation i arbetet. 

Under 2016 kommer www.hjo.se att uppdateras både 
tekniskt och visuellt. Detta för att möta morgondagens 
krav och förhoppningsvis också skapa en än mer tillgänglig 
och anpassad externwebb för våra besökare. 

Till sommaren 2015 gavs en visionsbroschyr ut som il-
lustrerar vad som hänt i linje med visionen sedan den 
antogs 2013, för att Hjoborna ska känna att visionen lett 
till utveckling och att de varit delaktiga i den utvecklingen. 
Broschyren delades ut till samtliga hushåll i Hjo kommun 
och presenterade exempelvis renoveringen av hamnen, 
integrationsarbetet, kulturkvarteret, föreningslivet på 
landsbygden m.m. utifrån visionens utvecklingsområden. 
Broschyren syftar till att synliggöra vad visionen lett till 
och på så vis belysa att visionen är styrande i kommunen 
och ingen ”hyllvärmare”. 

Inom näringslivet har fokus lagts på att skapa goda möten. 
Att skapa attraktiva mötesplatser mellan näringsliv och 
Hjo kommun är helt avgörande för att vi ska lyckas öka 
kännedom om varandra och bygga stolthet. Detta för att 
vi tillsammans ska kunna skapa tillväxt och bli attraktiva 
både lokalt för nuvarande näringsidkare och invånare 
samt regionalt, nationellt och internationellt för att locka 
potentiella etablerare, invånare och spännande erfaren-
hetsutbyten.

En ny projektmodell har införts enligt uppdrag från kom-
munstyrelsen. I praktiken har modellen börjat tillämpas, 
men det återstår att ta fram en handbok samt att utbilda 
alla chefer och berörda handläggare mer i detalj. Projekt-
modellen skapar tydliga strukturer för oss, både i rena 
projektarbeten och i övrigt utredningsarbete. Modellen 
kan ses som en checklista som säkerställer att alla viktiga 
moment görs på rätt sätt i rätt tid. Ett exempel är dialog 
med allmänheten eller andra intressenter. Att säkerställa 
att vi i våra arbeten får med det momentet kommer bidra 
till att Hjoborna känner sig delaktiga och lyssnade till i 
högre utsträckning. Modellens syfte är att kvalitetssäkra 
både projektens resultat och processer.  

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.

Kommunledningskontoret
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Så här arbetade vi med Hjo kommuns 
värdegrund ”Det goda mötet” 2015
Under 2015 har Kommunledningskontoret fortsätt för-
ankringsarbetet inom verksamheten med värdegrunden 
”Det goda mötet”, dels genom fortsatta träffar där samt-
lig personal inom enheten deltar, samt genom samtal inom 
de egna arbetsgrupperna.

Framtid
Ett framtida arbete är att införa e-arkiv, vilket kommer 
underlätta och förbättra kommunens administration. 
Möjligheterna för e-arkiv tittas på i det större samman-
hanget av olika samverkansgrupper, såsom SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) och Skaraborgs kommunalför-
bund. HjoTiBorg-samarbetet med en gemensam arkivarie 
innebär att Hjo, Tibro och Karlsborg gemensamt kommer 
titta på dessa möjligheter utifrån våra kommuners förut-
sättningar. Arkivarien håller i detta arbete. 

Kansliet tittar på eventuell utveckling av kommunens 
ärendehanteringssystem för att se om administrationen 
kan effektiviseras och ha högre kvalitet.

Under 2016 kommer en rad projekt påbörjade under 2015 
att fortgå. E-plattformen kommer utvecklas ytterligare, 
nästkommande verksamheter att analyseras blir IFO, Stab 
och BoU. Förhoppningsvis ska dessa analyser rendera i 
ett antal nya e-tjänster. Likaså kommer en vidareutveck-
ling (integrationer mot nya verksamhetssystem) av FIM 
(metakatalogen) ske, denna gång i samverkan med Skövde 
och Tibro. 

Samverkansprojektet med Skövde och Tibro kommer 
utvecklas till att även innefatta server/backup/lagring. 
Tidigt under 2016 kommer Hjo kommuns server/backup/ 
lagringslösning att flytta till ett gemensamt datacenter 
belägget i Skövde.  Fördelen blir att vi kan samverka kring 
teknik, säkerhet och kompetens.

IT-enheten kommer även att tillsammans med verksam-
heterna inledda ett projekt rörande kommunal mobilapp-
likation med målet att till sommaren lansera kommunens 
egen ”app”. Syftet med appen är att den ska öppna upp 
ytterligare en kanal för kommunikation med medborgare 
och besökare. Bland annat ska kommunens e-tjänster 
kunna nås/användas samt turistinformation (gångstråk, 
interaktiva kartor etc.) tillgängliggöras.

Under 2016 kommer www.hjo.se att uppdateras både 
tekniskt och visuellt. Detta för att möta morgondagens 
krav och förhoppningsvis också skapa en än mer tillgänglig 
och anpassad externwebb för våra besökare. 

Ekonomisk analys
Prognosen för Kommunledningskontoret i delårsbokslu-
tet visade på en avvikelse mot budget med + 1,5 mnkr. 
Resultatet för helåret blev 0,1 mnkr sämre än prognosen.  
Vill ni få ytterligare information kring den ekonomiska 
redovisningen kan ni läsa mer om detta under driftsredo-
viningen på sidorna 98-101.

Verksamhetsmått & nyckeltal                                Utfall 
                                2013

                              Utfall 
                               2014

                              Utfall 
                               2015

Antal inkomna synpunkter 240 280 226

Andel synpunkter som besvaras i rätt tid 75 % 67 % 76 %

Antal e-tjänser i Hjo kommun 6 6     15 (inkl.e-plattform)

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

Kommunledningskontoret
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Kultur, turism och fritid
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.

Viktiga händelser 
Under året har Kultur, turism och fritid arbetat för att 
skapa ett Hjo där alla, hjobor och besökare känner sig 
välkomna och där man erbjuds ett rikt utbud av kultur- 
och fritidsaktiviteter. Kulturkvarteret har utvecklats som 
mötesplats och som ett nav i kommunens kulturliv. I maj 
invigdes utställningen om Estrid Ericsson som är den 
första permanenta utställningen. Under året har flertalet 
tillfälliga utställningar genomförts där bland annat en glas-
utställning av systrarna Gate och Geidenmarks utställ-
ningar är några som kan nämnas. Förutom utställnings-
verksamheten har Skapande verkstad varit en uppskattad 
verksamhet bland barn och unga som har haft ett högt 
besöksantal. Ett Konst- och kulturråd har etablerats under 
året som syftar till att skapa ett forum för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för 
kulturella yttringar. Arbetet med en Kulturstrategi för Hjo 
har påbörjats och framtagande är ett steg i att kunna för-
verkliga visionen om ett levande och kreativt Hjo med ett 
brett utbud av kulturaktiviteter. Arbetet med att utveckla 
Kulturkvarteret till en levande mötesplats fortsätter och 
under 2016 ska renoveringen av Park påbörjas och replo-
kalerna färdigställas.

Mycket av verksamheten under året har präglats av inte-
grationsarbete. Kulturkvarteret har en viktig funktion som 
mötesplats för alla kommunens medborgare och persona-
len arbetar aktivt med att skapa en välkomnande atmosfär 
för alla besökare. Biblioteket erbjuder tillgång till gratis 
WiFi, datorer, tidningar och litteratur. Biblioteket har 
gjort speciella inköp av tvåspråkiga och lättlästa böcker 
på svenska och samarbetar med förskolan kring barnverk-
samhet för alla, bl.a. med sagostunder på andra språk. 
Under året har kvarterskvällar initierats och genomförts 
av biblioteket. Kvällarna har haft olika teman vilket innebär 
att det har fått nya grupper att komma till Kulturkvarte-
ret. En fotoutställning från Afghanistan samt föreläsningar 
har genomförts i samarbete med Lasse Bengtsson och 
Kajsa Johansson. För att underlätta steget in i Kultursko-
lans verksamhet har så kallat ”frispel” anordnats. ”Frispel” 
innebär att Kulturskolan en gång per vecka erbjuder 
kostnadsfria tillfällen med lärare där barn och ungdomar 
får möjlighet att prova på ett instrument.

Biblioteket har byggt upp ett Ungdomsbiblioteket som in-
vigdes i oktober och där aktiviteterna, bl.a. mediafåtöljer 
och medier, är speciellt riktade till ungdomar mellan 12-17 
år. Kulturskolans nya handlingsplan för att nå flera barn 
och unga har kommunicerats klart och ska implementeras 
under 2016. Fritidsgården har under året arbetat aktivt för 
att nå fler ungdomar och skapar miljöer där ungdomarna 
kan vara med och påverka vilket visar sig i deras ökande 
besöksantal. Vår förhoppning är att aktiviteterna bidrar till 
att fler barn och unga tar del av verksamheten.

Turismen är ett viktigt område för Hjo och turismenheten 
har tillsammans med representanter från övriga verk-
samheter och näringslivet arbetat fram en turism- och 
besöksnäringsstrategi som gäller mellan 2015-2020. Enligt 
kommunens vision har områdena ”Besökare”, ”Natur” 
och Vättern” varit fokusområden. Turismen har genom-
fört guidade visningar i Estridutställningen samt utökat 
guideturer i samarbete med Tre Trästäder. En informa-
tions- och diskussionskväll har genomförts för privata nä-
ringen samt samarbete lokalt och regionalt för utveckling 
av marknadsföring. InfoPoints har placerats i staden och 
arbetet med sociala medier, trycksaker, annonsering och 
affischering har pågått intensivt. 

Guldkroksbadet är en viktig och uppskattade del av Hjos 
fritidsutbud och i år har badet dekorerats och fasaden 
målats för att skapa en mer välkomnande atmosfär. Ett ut-
omhusgym i Stadsparken färdigställdes och invigdes under 
2015 vilket ger möjligheter till träning utan kostnad för alla 
som bor och besöker Hjo. Vid utformandet har stor vikt 
lagts vid att anläggningen ska vara tillgänglig för rörelse-
hindrade. Arbetet med skateparken har gått framåt under 
året då former och ritningar för skateparkens placering i 
Guldkroksområdet har tagits fram.

Kultur, turism och fritid
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Så här arbetade vi med Hjo kommuns 
värdegrund ”Det goda mötet” 2015:
Kvarterskvällarna i Kulturkvarteret har blivit en mötes-
plats som många besöker varje vecka. Under kvarters-
kvällarna inbjuds alla som vill att komma och berätta om 
exempelvis sitt intresse, nyheter inom företag, kommu-
nens verksamheter, klubbar och föreningars verksamhet, 
speakers corner m.m. Kvällarna har blivit en mötesplats 
dit många kommer för att framföra något eget eller vara 
lyssnare. Kvällarna har blivit en plats för det ”Det goda 
mötet”. En integrationskväll genomfördes under året med 
stor uppslutning och kvällen skapade många fina möten 
för alla de personer som var där. 

Framtid
Att utveckla utställningsverksamheten i Pedagogien är ett 
viktigt område för verksamheten. Både fasta och tillfälliga 
utställningar ska genomföras med återkommande vernis-
sager. Renoveringen av hamnområdet är i full gång och 
tillsammans med Samhällsbyggnad arbetar Kultur, turism 
och fritid för att förändra hamnområdet och Guldkroks-
badet så att det välkomnar båt- och badgäster på ett för 
Hjo unikt och attraktivt sätt. 

Renoveringen av Park kommer att gå in i en ny fas under 
2016.

Verksamhetsmått Utfall
2012

Utfall
2013

                   Utfall
                    2014

                Utfall
                 2015

Biblioteket antal utlåningar 42 364 42 049 43 113 48 449

Biblioteket antal besök 49 374 50 709 53 717 62 406

Kulturskolan antal elever (kö) 235 (20) 226 (19) 249(5) 266(12)

Antal besökare konserter kulturnät 2 396+6 000* 4 913 8 459 8 542

Fritidsgården besökare/månad 772 560 447 543

Simskolan antal deltagare 281 295 313 295

Besökare Guldkroksbadet ca 70 000 ca 100 000 88 400 83 590

Antal besökare Parkbiografen (premiär 121026) 1 025 3 337 3 861 2 454

Entré Kulturkvarteret - - 57 294(fr 17 maj) 89 262

Utställningar - - 14 849(fr 17 maj) 31 315

Ekonomisk analys
Resultatet 2015 blev ett underskott om -0,4 mnkr, vilket 
var en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med gjord prog-
nos vid delårsbokslutet. Avvikelsen mot prognosen beror 
dels på att befarat underskott på kulturskolan inte blev så 
stort som beräknat. Vill ni få ytterligare information kring 
den ekonomiska redovisningen kan ni läsa mer om detta 
under driftsredoviningen på sidorna 98-101.

Kultur, turism och fritid

* Medarrangör Hamnfesten
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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 
Under året har verksamheten arbetat med flera investe-
ringsprojekt. Bland annat färdigställdes replokalerna i Kv. 
Pulpeten som är en del av kulturkvarteret. Lars i Knäpp-
lans väg som går från korsningen ringleden- Hovgatan och 
vidare upp mot nya förskolan samt Borrbäcksområdet 
var klar under sommaren. Arbetet med projekteringen 
och framtagning av förfrågningsunderlag för etapp 2 av 
kulturkvarteret, som består av renovering och ombyggnad 
av Medborgarhuset Park, har slutförts. Upphandlingen av 
byggentreprenaden beräknas vara färdig i slutet av febru-
ari 2016. Den nya förskolan på Knäpplan stod färdig för 
inflyttning i december och invigdes med pompa och ståt 
i slutet av januari 2016. Arbetet med renoveringen och 
ombyggnaden av Hjo hamn har fortlöpt under året. Etapp 
1 som omfattade den norra piren och den inre kajkanten 
stod färdig i maj. Resultatet har varit mycket uppskat-
tat! Etapp 2 som omfattar den södra piren påbörjades 
under hösten och beräknas vara färdig under våren 2016. 
Antalet gästnätter i hamnen var lägre än förgående år men 
detta beror med stor sannolikhet på vädrets makter. Båt-
säsongen kom igång sent på grund av den kalla våren och 
starten på sommaren bjöd inte på det bästa seglarvädret.

Inventeringen och statusbestämningen av de kommu-
nala vägarna och gatorna i Hjo har slutförts. Resultatet 
presenterades under hösten för Kommunstyrelsen och 
ytterligare 1,8 mnkr tilldelades årligen i investeringsbudget 
för 2016-2020 för höja statusen på gator samt gång- och 
cykelvägar.

Energieffektiviseringsarbetet och arbetet med att nå 
målsättningen i strategin för minskad energianvändning 
2013-2020 har fortsatt. Investeringar har gjorts i kommu-
nens fastigheter samt i gatubelysningsnät, bland annat har 
solceller satts upp Knäpplans förskola. 

Fastighetsavdelningen har prioriterat fastighetsunderhåll 
och ett antal åtgärder och projekt har genomförts. Här 
kan nämnas omläggning av taket på Hammarnskolans gym-
nastiksal, målning av bostadsfastigheten Repslagaren och 
Vallgården, ny belysning i Guldkrokshallen samt ett antal 
mindre underhållsåtgärder.

En ny uppdaterad kostpolicy har tagits fram. Revideringen 
utgår från visionen med dess utvecklingsområden samt 
kommunstyrelsens mål. Efter remissrunda till berörda 
parter antogs kostpolicyn under hösten av kommunfull-
mäktige.

Projektet ”Öring i hela Hjoån” nådde ett viktigt delmål 
under hösten då fiskvägen vid Stämmorna stod färdig. 
Detta innebär att öringen, vid leken 2016, för första gång-
en på flera hundra år, kan nå ända upp till Mullsjön och 
vidare upp i de bäckar som mynnar ut i sjön. I samband 
med byggandet av fiskvägen vid Stämmorna renoverades 
även dammfästet som reglerar vattennivån i Mullsjön. 
Vid en inspektion 2014 konstaterades allvarliga skador på 
dammfästet som nu är åtgärdade.

En skyltplan för Vätterns vattenskyddsområde har tagits 
fram gemensamt med övriga berörda kommuner. Upp-
sättning av skyltar har skett under hösten. Syftet med 
skyltningen är att informera och sprida kunskap om vat-
tenskyddsområdet. Målsättningen är att skydda området 
vilket är ett led i att nå visionen och de uppställda mål 
som finns under utvecklingsområde Vättern.

Inom den taxefinansierade verksamheten har ombyggna-
den av avloppsreningsverket har pågått under hela året. 
Under våren gjordes en samlad insatts med bygg och ma-
skinarbeten som innebar att reningsverket kunde startas 
upp på ordinarie drift i maj månad. Även om den stora 
ombyggnaden var klar för drift så har arbetet fortgått 
med kompletteringar fram till årsskiftet. Reningsresulta-
ten har under andra halvåret 2015 varit mycket bra och 
kvävereningen fungerar med bra resultat. Belastningen på 
reningsverket har under denna tid varit fortsatt hög.

Teknisk service
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Verksamhetsmått  Utfall

   2013

   Utfall

     2014

   Utfall

     2015

Total förbrukning gatubel kWh 930 880  831 308 763 653

Antal ljuspunkter gatubelysning     2 702      2 741 2 785

Förbrukning/ljuspunkt gatubelysning kWh       345        303 274

Skolportioner 185 253  191 097 197 869

Dagsportioner V&O   42 836    42 505 42 620

Hemtjänstportioner   16 483    17 539 18 172

Fastighetsyta m2 eget bestånd/hyrt bestånd   53 141/13 124 51 337/13 029 53 141/13 124

Framtid
Under 2016 kommer ett antal investeringsprojekt att 
genomföras: Kulturkvarteret sista etapp som omfattar 
renoveringen av Medborgarhuset Park inleds under året 
och den andra etappen i renoveringen av hamnen- den 
södra piren- ska stå färdig lagom till båtsäsongen 2016. 
Actionparken vid Guldkroksområdet anläggs under våren 
och ska vara färdig till sommaren 2016. Löparbanorna vid 
Guldkroksvallen ska få ny beläggning.

Arbetet med energieffektivisering för att skapa förutsätt-
ning för sänkt energiförbrukning i kommunens fastigheter 
och belysningsnät kommer att fortgå i enlighet med vårt 
åtagande mot Energimyndigheten för att vi ska bidra till 
att uppställda nationella mål för energi och miljö.

I den löpande driften kommer arbetet med underhåll av 
fastigheter och gator att vara i fokus såväl i den nära fram-
tiden som på längre sikt. Ett arbete med att kartlägga un-
derhållsbehovet på kommunens fastigheter har påbörjats. 
Syftet är att ta fram en långsiktig plan för underhållsarbe-
tet. På gatusidan har en underhållsutredning gjorts som 
visar på relativt stora underhållsbehov den kommande 
femårsperioden. Resultatet har redovisats för Kommun-
styrelsen och ytterligare budgetmedel har tilldelats för att 
förbättra statusen på gator, gång-och cykelvägar. 

Kostenheten arbetar vidare för att öka andelen svenskt 
kött samt ekologiska livsmedel. Tillsammans med fastig-
hetsavdelningen planerar kostenheten för en eventuell 
ombyggnad av centralkökets förvaringsutrymmen och 
personalutrymmen.

Inom den taxefinansierade vatten- och avloppsverksam-
heten finns under 2016 behov av att bygga om avlopps-
reningsanläggningen i Gate. Anläggningen är gammal och 
klarar inte längre de krav som Miljösamverkan Östra 
Skaraborg, MÖS, ställer på reningen av avloppsvatten. 
Verksamheten har ett uppdrag att genomföra en under-
hållsutredning av det kommunala vatten och avloppsnätet. I 
den nära framtiden är det viktigt att detta arbete påbörjas 
eftersom underhållsarbeten på VA-nätet måste samfasas 
med underhållet av gator och vägar. Arbetet med att ta 
fram en VA-plan kommer att inledas.

Så här arbetade vi med Hjo kommuns vär-
degrund ”Det goda mötet” 2015:
Samhällsbyggnad har fortsatt förankringsarbetet inom 
verksamheten med värdegrunden ”Det goda mötet”. 
genom fortsatta träffar där samtlig personal inom Sam-
hällsbyggnad deltar. Dels genom samtal inom de egna 
arbetsgrupperna. I november genomfördes en kväll för alla 
medarbetare på Samhällsbyggnad med det goda mötet som 
tema. Föreläsare för kvällen var Jan Gunnarsson.

Värdegrunden och den ledarmodell som arbetas fram ska 
bli en naturlig del i det dagliga arbetet och hållas levande 
genom att vi vid arbetsplatsträffar diskuterar frågor som 
berör ”Det goda mötet”.

Ekonomisk analys
Teknisk service redovisar ett positivt resultat med 0,6 
mnkr, vilket var en förbättring jmf. prognosen som gjordes 
vid delåret med 0,6 mnkr. Vill ni få ytterligare information 
kring den ekonomiska redovisningen kan ni läsa mer om 
detta under driftsredoviningen på sidorna 98-101..

Teknisk service
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Ekonomisk utvärdering
2015 års resultat för verksamheten är negativt om 1,7 mnkr. Resultatet redovisas mot skuld till Va-kollektivet i balansräk-
ningen. Vid ingången av år 2015 uppgick denna skuld till 2,2 mnkr och utgående värde vid årets slut är 0,6 mnkr. Intäkterna 
avseende brukningsavgifter har ökat jämfört med föregående år som en följd av taxehöjning och tilläggsdebitering för ökad 
belastning från industrin. Intäkterna för anslutningsavgifter har ökat marginellt. Totalt har intäkterna för år 2015 varit 0,5 
mnkr högre än år 2014. Kostnaderna, exklusive avskrivningar och räntekostnader för år 2015 har varit 2,2 mnkr högre än 
2014. Driftskostnaden på reningsverket har varit högre än föregående år som en följd av provisorisk drift under delar av 
investeringsprocessen men även som ett resultat av att av kostnader i samband med ombyggnationen motsvarande 0,5 mnkr 
inte gått att betrakta som en investering. Även kostnaderna för vatten-, avlopps- och dagvattenledningsnätet har varit högre 
än föregående år. Under hösten har ett omfattande underhållsarbete genomförts i ledningsnätet på Hovgatan.

Jämförelse mot årsprognos i delårsbokslutet
I delårsbokslutet låg en årsprognos på ett underskott för verksamheten om 0,7 mnkr. Helårsresultatet blev ett underskott 
om 1,7 mnkr, vilket är en försämring 1 mnkr. Vid delåret underskattades omfattningen av de underhållsåtgärder som utförts 
på ledningsnätet på Hovgatan. De kostnader om 0,5 mnkr som inte klassats som investering i samband med ombyggnaden av 
avloppsreningsverket var heller inte kända vid delårsbokslutet.

Verksamhetsmått Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Vattenverket

Levererad vattenmängd m3 560 957 576 870 531 132

Mottagen Avloppsmängd m3 872 306 970 210 909 498

Kostnad kr per lev m3 vatten 21,47 22,11 29,01

Va-Taxa

Kostnad kr per lev m3 
(Fast avgift tillkommer)

22,00 22,60 23,50

Viktiga händelser & Framtid
Ombyggnaden av avloppsreningsverket har pågått under 
hela året. Under våren gjordes en samlad insatts med bygg 
och maskinarbeten som innebar att reningsverket kunde 
startas upp på ordinarie drift i maj månad. Även om den 
stora ombyggnaden var klar för drift så har arbetet fort-
gått med kompletteringar fram till årsskiftet. Under 2016 
återstår mindre delar av investeringen bland annat ska fyll-
nadsmaterial i reningsbassängerna bytas ut. Reningsresul-
taten har under andra halvåret 2015 varit mycket bra och 
kvävereningen fungerar med bra resultat. Belastningen på 
reningsverket har under denna tid varit fortsatt hög. Un-
der året har ett stort underhållsarbete gjorts på vatten- 
och avloppsledningsnätet på Hovgatan som tagit mycket 
tid i anspråk av såväl personal anställd i Va-verksamheten 
som för anläggningsarbetare på teknisk service .

Under 2016 finns behov av att bygga om avloppsrenings-
anläggningen i Gate. Anläggningen är gammal och klarar 
inte längre de krav som Miljösamverkan Östra Skaraborg, 
MÖS, ställer på reningen av avloppsvatten. Verksamheten 
har ett uppdrag att genomföra en underhållsutredning 
av det kommunala vatten och avloppsnätet. I den nära 
framtiden är det viktigt att detta arbete påbörjas efter-
som underhållsarbeten på VA-nätet måste samfasas med 
underhållet av gator och vägar. I den nära framtiden ska 
arbetet med en VA-plan påbörjas.

Vatten & avlopp - taxefinansierad verksamhet
VA-verksamheten ansvarar för dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten samt distribution av dricks-
vatten i ledningsnätet inom Hjo, Korsberga, Blixtorp och Fågelås. Verksamheten är i sin helhet taxefinansie-
rad vilket innebär att de hushåll och företag som är anslutna till vatten- och avloppsnätet finansierar verksam-
heten genom avgifter för vatten och avlopp. Vid utgången år 2015 har verksamheten ca 2 410 abonnenter.

Taxefinansierad verksamhet
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3. Finansiella intäkter                 2014                 2015

Ränteintäkter 0 0

1. Verksamhetens intäkter                   2014                 2015

Brukningsavgifter 13 371 13 741

Anslutningsavg* 420 480

Övriga 0   16

Summa     13 791  14 237

2. Verksamhetens kostnader                 2014                 2015

Produktionskostnad Vattenverk 2 933 3 121

Drift reningsverk 4 624 5 124

Drift pumpstationer 632 741

Interna tjänster administration 411 400

Vattenledningsnät 1 655 1 930

Vattenmätaravläsning 142 166

Avloppsledningsnät 628 1 342

Dagvattenledningsnät 425 817

Summa 11 449 13 641

5. Anläggningstillgångar                 2014                    2015

Vattenproduktion 5 371 4 913

Avloppsreningsverk 12 027 17 602

Övrig markreserv 91 774

Avloppsledningar 7 483 7 255

Vattendistribution 9 479 7 629

Summa 34 451 38 173

7. Eget kapital                    2014                     2015

Resultatfond     2 242   570

8. Avsättningar                    2014                    2015

Avsättningar pension             44              44

9. Långa skulder                  2014                  2015

Kommunlån  31 725 37 530

10. Korta skulder                 2014                 2015

Leverantörsskulder 1 199 646

Personalens skatter 20 21 

Upplupna löner och  
semesterlön

64 90

Upplupna social avgifter 60 63

Avgiftsbestämd ålderspension 0 0

Förutbet. Va-anslutningsavgift 2 180 2 348

Summa 3 523 3 168

4. Finansiella utgifter                2014                2014

Finansiella utgifter 590 439

6. Omsättningstillgångar                    2014                    2015

Kundfordringar 1 538 1 546

Fordran Staten 0 0

Övriga fordringar 1 545 1 593

Summa 3 083 3 139

Resultaträkning VA-verksamhet
Tkr Not 2014 2015

Intäkter 1 13 791 14 237

Kostnader 2 -11 449 -13 641

Avskrivningar -1 681 -1 829

Verksamhetens nettoskostnad 661 -1 233

Finansiella intäkter 3 0 0

Finansiella kostnader 4 -590 -439

Resultat före extraordinära poster 71 -1 672

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Periodens resultat   
(Fondbalanserat)

71 -1 672

Resultatfond - VA
Tkr Saldo 150101 Förändring Saldo 151231

Vatten och avloppsfond 2 242 -1 672 570

Balansräkning VA-verksamhet
Tkr Not 2014 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 5 34 451 38 173

Omsättningstillgångar 6 3 083 3 083

SUMMA TILLGÅNGAR                 37 534                 41 312

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

EGET KAPITAL 7 2 242 570

varav årets resultat 71 -1 672

AVSÄTTNINGAR 8 44 44

SKULDER 35 248 40 698

varav långa skulder 9 31 725 37 5301

varav korta skulder 10 3 523 3 168

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER

37 534 41 312

Vatten & avlopp - taxefinansierad verksamhet

Taxefinansierad verksamhet

Nothänvisning
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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 finan-
sierat via taxor. Övriga medlemmar i AÖS är Tibro, Skövde, Karlsborg, Töreboda, Falköping samt Skara 
kommuner. Från 1 januari 2016 är också Mariestad och Gullspång medlemmar. För att öka tillgänglighe-
ten till återvinningsstationen i Hjo infördes grönt kort under våren 2015.

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 särredovisas 
under eget kapital på balansräkningen. Utöver bidraget för 
återställande av deponier betalar AÖS ett årligt arrende 
för återvinningscentralen som motsvaras av kostnader för 
avskrivning och ränta på anläggningen.

1. Verksamhetens intäkter      2014      2015

Arrense AÖS 255 246

Bidrag AÖS 267 268

Summa verksamhetens 
intäkter

522 514

2. Verksamhetens kostnader 2014 2015

Internränta 83 75

Summa verksamhetens kost-
nader

75 83

Resultatfond - Renhållning
Tkr Saldo 150101 Förändring Saldo 151231

Renhållning 4 803 268 5 071

Resultaträkning Renhållning-verksamhet
Tkr Not 2014 2015

Intäkter 1 522 514

Kostnader 0 0

Avskrivningar -172 -171

Verksamhetens nettoskostnad 350 343

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader 2 -83 -75

Resultat före extraordinära poster 267 268

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Periodens resultat    
(Fondbalanserat)

267 268

Ekonomisk utvärdering
Resultatet för helåret 2015 är positivt om 268 tkr och 
motsvaras sin helhet av bidraget från AÖS för återstäl-
lande av gamla deponier. Resultatet fondbalanseras och 
särredovisas under eget kapital. Prognosen i delårs-
bokslutet avseende år 2015 var ett positivt resultat om 
266 tkr.

Renhållning - taxefinansierad verksamhet

Taxefinansierad verksamhet

Nothänvisning
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Renhållning - taxefinansierad verksamhet

Taxefinansierad verksamhet
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Vård och omsorg

Viktiga händelser 
Under våren 2015 beslutades att Vård och Omsorg ska 
införa nyckelfria låssystem hos personer som har hem-
tjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och personlig assis-
tans. Personer som tidigare har lämnat ifrån sig nycklar till 
kommunen kommer istället att få ett elektroniskt låsvred 
monterat på insidan av sin dörr som personalen kan 
öppna med hjälp av sin mobiltelefon. 

Det gör att personalen inte längre behöver använda en 
entrényckel vid besök i hemmet. Fördelen med detta 
system är att risken för borttappade nycklar försvinner, 
att vi frigör mer tid för personalens omsorgsarbete, att 
personalen kan komma snabbare till hemmen vid larm och 
vid behov går det att spåra alla besök på ett sätt som inte 
är möjligt idag. Planen är att personal ska utbildas och lås 
installeras under de första månaderna av 2016.

Även avtal om nyckelfria medicinskåp har tecknats under 
våren, vilket kommer att öka patientsäkerheten, spara tid 
och resor samt bidra till en bättre arbetsmiljö för perso-
nalen.

Under hösten 2015 presenterade Vård och Omsorg en 
förstudie om matdistribution. Kommunstyrelsen beslu-
tade att som ett alternativ införa kyld mat i matdistribu-
tionen.  

Dagverksamhet inom LSS bedrivs på två ställen. Dessut-
om finns en dagverksamhet inom socialpsykiatrin på annat 
ställe. Lokalerna är trånga och dessutom finns behov av 
att samlokalisera dem för att optimera personalresur-
serna och utveckla kvaliteten på verksamheten. 

Arbetet med att iordningställa nya lokaler för daglig-
verksamhet och socialpsykiatrin befinner sig i slutskedet 
och planen är att det ska vara klart för inflytt i början av 
februari 2016. De lokaler som var planerade att hyras 
initialt blev för kostsamma så därför har nya letats upp 
och tidplanen därför förskjutits. Planen är nu att samloka-
lisera Måsen, Fabriken, Socialpsykiatriska dagvården samt 
boendestödet direkt och inte som tidigare planerat i två 
etapper.

Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödin-
satser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt boende. Äldreomsorgen omfattar hemvård i ordinärt 
boende, korttidsvård, dagverksamhet, särskilt boende, kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten till 
funktionshindrade handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen: personlig assistans, ledsagare, kontaktper-
son, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med särskild service.

Servicegrupper inom dagligverksamhet har inte kommit 
igång som planerat. Dock har två brukare fått externa pla-
ceringar vilket varit mycket positivt för dem. Arbetet med 
att möjliggöra för fler personer att komma ut på ”vanliga” 
arbetsplatser pågår. Förhoppningen är att servicegrupper 
ska kunna utarbetas i samband med flytten då personalre-
surserna samlas på samma ställe.

Sammanhållen rekrytering:
Sammanhållen rekrytering innebär i korthet att alla vikari-
at som ska tillsättas, både långa och korta, ska gå via Vika-
rieförmedlingen. Detta ger oss möjlighet att kvalitetssäkra 
introduktionen av vikarier och att skapa uppföljning och 
kontroll över vikarietillsättningen samtidigt som vi får en 
överblick över hela verksamhetens behov. Under hösten 
har arbetsgruppen jobbat med att utforma de rutiner som 
behövs för en uppstart. Beslut är nu taget och arbetsgrup-
pernas material är ute på remiss. Beslut ska fattas om nya 
arbetsrutiner i januari 2016. En utvärdering av sammanhål-
len rekrytering är planerad till slutet på år 2016.

Äldres behov i centrum (ÄBIC):
Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina indivi-
duella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. 
För att beskriva individens behov och mål behövs ett 
gemensamt språk och ett systematiskt arbetssätt. Soci-
alstyrelsen har därför tagit fram Äldres behov i centrum, 
ÄBIC. I Hjo kommun förbereder oss vi nu för att införa 
detta systemskifte. En styrgrupp är bildad med två en-
hetschefer, vård och omsorgschef, en kvalitetssamordnare 
och en biståndshandläggare. De två enhetscheferna och 
biståndshandläggaren har genomgått Socialstyrelsens pro-
cessledarutbildning för ÄBIC. En tidsplan har tagits fram, 
utbildning av chefer kommer att ske under våren 2016 och 
verksamheternas personal under hösten 2016 så vi kan 
börja jobba i skarpt läge januari 2017 med både handlägg-
ning och verkställighet. 

Biståndshandläggarna och LSS -handläggaren har under 
året haft kontinuerliga träffar för att utbilda sig i  ÄBIC 
(går även att applicera inom funktionshinderområdet som 
Individens behov i Centrum).

Vård och omsorg



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 75

HJO  ÅRSREDOVISNING 2015

Verksamhetsmått Utfall

  2013

Utfall

 2014

Utfall

 2015

Antal platser i särskilt boende, inkl. externa platser     114    114   113

Antal personer i kö till särskilt boende        2      14      5

Antal personer med insats från hemvården     239    235   243

LOV-ersättning, antal timmar/månad , inkl. externa utförare  2 884  2 963 3 262

Antal vårddygn på korttiden, inkl. 36 dygn köpta från annan kommun               3 647              2 945              3 833

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

                  35                  39                  40

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

Antal personer med beslut om daglig  
verksamhet enligt LSS

                  32                  31                  26

Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS                    6                   9                    5

Antal personer med beslut om  
kontaktperson/ledsagare enligt LSS

                 40                 34                  28

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

Nyckeltal      2013     2014        2015

Lex Sarah          23         10 11

Betalningsdygn kvarliggande 

patienter

     7 dgr      4 ggr 11 dygn

Kostnad/brukare  242 118 304 743 328 063

Kostnad/plats särskilt boende  645 390 740 645 759 748

Väntetid på särskilt boende    75 dgr    39 dgr 62 dagar

Kontinuitet i hemtjänst (antal 
vårdare under 14 dgt)

         21         24 20

Så här arbetade vi med Hjo kommuns 
värdegrund ”Det goda mötet” 2015:
Det goda mötet skapar vi varje dag när vi möter äldre 
och funktionsnedsatta i vård- och omsorgsarbetet. Det är 
också viktigt att tänka på att möten mellan våra medar-
betare ska vara goda för att atmosfären som våra brukare 
befinner sig i ska upplevas som god. På samtliga enheter 
har man kontinuerligt reflekterat över både Hjo kom-
muns värdegrund ”Det goda mötet” och värdegrunden i 
socialtjänstlagen. Detta har blivit en naturlig del i samtalet 
sedan frågan aktualiserats både nationellt och lokalt.

Framtid
Redan i ”Program för framtidens äldreomsorg” från 2012 
konstaterades att behovet av bostäder anpassade för 
äldre kommer att öka markant framöver liksom behovet 
av äldreomsorg. Närmast i framtiden ligger en utök-
ning av antalet boendeplatser med demensinriktning på 
Sigghusbergs äldreboende. Inom en tioårsperiod kommer 
behovet av boendeplatser att öka med cirka 30 platser, 
från 113 till 140 och detta kommer att få stor påverkan på 
Vård och Omsorgs behov av budgetmedel och personella 
resurser framöver. 

Redan idag upplever Vård och Omsorg vissa svårigheter 
med att rekrytera personal, t.ex. undersköterskor till sin 
verksamhet. I takt med att behoven ökar kommer detta 
bli ett mer akut behov att lösa. 

Ekonomisk analys
Vård och omsorg redovisar ett negativt resultat med 1,6 
mnkr, vilket var en förbättring jmf. prognosen som gjordes 
vid delåret med 2,3 mnkr. Vill ni få ytterligare information 
kring den ekonomiska redovisningen kan ni läsa mer om 
detta under driftsredoviningen på sidorna 98-101.

Vård och omsorg
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Barn och utbildning

Viktiga händelser 
2015 har varit ett utvecklande och spännande år där öpp-
nandet av den nybyggda förskolan Knäpplan i december 
avslutade verksamhetsåret. Vi har fått fler barn och elever 
i alla våra verksamheter vilket är en positiv utmaning som 
vi försöker förvalta på bästa sätt. 

Resultatet från årets brukarundersökningar i förskolan 
och skolan visar att det är en överväldigande majoritet av 
våra barn och elever som känner sig trygga i våra verk-
samheter vilket är ett gott betyg till personal och barn/
elever att de tillsammans skapar en god arbetsmiljö. Alla 
verksamheter arbetar med att eleverna ska känna del-
aktighet i, och ansvar för, sin skolsituation. Resultat från 
elevundersökningar visar att en stor andel av våra elever 
anser att de har inflytande över sitt lärande. Under året 
har verksamheten arbetat för att tillse att vi fortsatt har 
en trygg och säker miljö för våra barn och elever. Arbetet 
har främst fokuserat på att förebygga främlingsfientlighet 
och kränkande behandling inom förskolan och grundsko-
lan.

Förskoleverksamheten har nästintill fullt på alla avdelning-
ar. Under 2015 har flera steg tagits för att förbättra och 
lyfta verksamheten, t.ex. språkpiloter och litteraturpro-
jekt. Som nämnts ovan har Knäpplans förskola färdigställts 
och i december öppnade de tre första avdelningarna. Un-
der 2016 kommer ytterligare tre avdelningar öppnas vilket 
innebär att vi utökar förskoleverksamheten med totalt 20 
platser. I Korsberga har förskolan flyttat in i nya tillfälliga 
lokaler som finns i anslutning till skolan i väntan på att en 
ny förskola ska byggas. En ny e-tjänst som bl.a. innebär 
att vårdnadshavare kan ansöka om barnomsorgsplats har 
tagits i bruk under 2015. Syftet är att underlätta vårdnads-
havares kontakter med förvaltningen. 

Våra elever i grundskolan har fortsatt hög måluppfyllelse. 
Andelen elever som är behöriga att söka gymnasieutbild-
ning har höjts något jämfört med föregående läsår och är 
fortsatt hög jämfört med snittet i landet. Det är ett gott 
tecken på att det arbete som genomförs med våra elever 
ger resultat och att vi är på rätt väg. På högstadiet har ett 
skolnärvaroteam bildats för att arbeta med de elever som 
idag inte kommer till skolan. På våra F-6 enheter har in-
kluderingspedagoger anställts som en del i en satsning för 
att utveckla skolornas arbete med elever med neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar, så att vi ökar möjligheten 
till full måluppfyllelse för alla elever.

Under året har det kommit allt fler nyanlända barn/elever 
till våra förskolor, skolor och fritidshem. Verksamhe-
terna har arbetat för att skapa förståelse för likheter och 
olikheter kulturer emellan hos våra barn och elever. Bland 
annat har förskoleverksamheten arbetat med flerspråkig-
het och årskurs 9 har genomfört studieresor till Ausch-
witz och Birkenau. Eleverna och pedagogerna jobbade 
med att förbereda sig inför resan genom att inom flera 
ämnen arbeta med bl.a. mänskliga rättigheter, värdegrund, 
normer och regler.

Den kommunala vuxenutbildninen och svenska för invand-
rare (SFI) har haft ett år där elevantalet har ökat kraftigt. 
En anledning är att man har valt att ha generösare regler 
när det gäller mottagande av asylsökande elever till SFI, 
vilket gynnar den språkliga utvecklingen hos våra nyanlän-
da elever och i förlängningen integrationen i det svenska 
samhället.

Så här arbetade vi med Hjo kommuns 
värdegrund ”Det goda mötet” 2015:
I möten med barn, elever och vårdnadshavare arbetar alla 
enheter med kommunens värdegrund, ”det goda mötet”, 
i åtanke. En viktig del är också att i vardagen ta sig tid 
och försöka skapa goda möten mellan alla berörda inom 
verksamheten. 

På alla enheter har det under året bedrivits arbete för att 
förbättra studiero och trygghet i klassrummen. På alla 
enheter finns det tydliga förhållningssätt och regler som 
gäller för att elever och personal. På vissa enheter har 
man gått ett steg längre och utifrån skolans regler arbetat 
fram specifika klassregler som förtydligar vad skolreglerna 
innebär för den specifika klassen. På högstadiet har man 
även arbetat fram nya trivselregler som reglerar användan-
det av mobiltelefoner under lektionstid. Men framförallt 
belyser arbetet med studiero och trygghet hur vi hanterar 
lärandesituationen, det viktigaste verktyget som varje 
pedagog använder dagligen.  

Kommunens utsedda förstelärare har ”ledarskap i klass-
rummet” som fokusområde. De har till uppgift att bidra 
till spridande av kunskap inom detta område. Flera enhe-
ter har ledarskap som utvecklingsområde. 

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.

Barn och utbildning
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Verksamhetsmått                            Utfall 
                            2013

                           Utfall 
                            2014

                           Utfall 
                            2015

Förskola; antal inskrivna barn 443 464 474

-varav antal inskrivna i enskild verksamhet 82 82 80

Fritidshem; antal inskrivna barn 356 368 396

Grundskola inkl. förskoleklass 915 922 945

Antal elever i grundsärskolan 7 7 7

Gymnasieelever 356 343 343

Gymnasiesärskola 7 5 5

Framtid
En översyn gällande Guldkroksskolans lokaler påbörjades 
under hösten 2014 och har pågått under 2015. Förstudien 
pekar på att det till följd av stora barngrupper och fler an-
tal klasser kommer finnas behov av ytterligare 8 klassrum. 
Förstudien kommer att presenteras för kommunstyrelsen 
under början av 2016. Översynen av Guldkroksskolans 
lokaler behöver sättas in i ett större verksamhetsperspek-
tiv då flertalet av verksamheterna inom barn och utbild-
ning kan se att det kommer att finnas behov av fler lokaler 
inom en snar framtid. Ett ökande antal barn och elever 
inom alla verksamheter (förskola, förskoleklass, grund-
skola, grundsärskola, fritidshem, gymnasie- och vuxenut-
bildning) ställer krav på att verksamheten ständigt arbetar 
med att planera inför framtiden, både vad gäller lokaler 
och personal. 

En annan utmaning som vi nu bara har sett början på är 
att kunna rekrytera behörig personal. Legitimationskravet 
för lärare som inträdde i kraft 1 juli samt kommande stora 
pensionsavgångar inom lärarkåren innebär en ökad kon-
kurrens med, främst, våra grannkommuner om behörig 
personal inom förskola och skola. 

Barnomsorg
Förskolorna i Hjo kommun har under hösten 2015 på-
börjat ett litteraturprojekt där alla förskolor kommer att 
arbeta med litteratur och språk. Projektet, där Folkhälso-
rådet är en samarbetspartner, fick en uppstart i septem-
ber då alla förskollärare åkte till Bokmässan i Göteborg. 
Tanken är att personalen, som en del av projektet, under 
lärsamtalen/Apt på förskolorna varje månad kommer att 
fördjupa sig i boken ”Pedagogisk dokumentation i den fler-
språkiga förskolan” för att få en fördjupad inblick i barns 
språkliga svårigheter och hur man skulle kunna arbeta 
med det. 

Det finns ett stort intresse för det nystartade litteratur-
projektet bland personalen på förskolorna. 18 av 20 avdel-
ningar har anmält sitt intresse för att bli certifierad littera-
turavdelning. Förskolechef och specialpedagog, riktad mot 
tal och språk, har besökt flera av dessa avdelningar för ett 
första kartläggningssamtal som också mynnat ut i ett antal 
utvecklingsområden för avdelningens arbetslag. Projektet 
kommer att pågå under en treårsperiod.

Grundskola inkl. förskoleklass och särskola
En översyn av resursfördelningsmodellen för grundskolan 
har pågått under 2015 och det arbetet kommer att slutfö-
ras under 2016.

Organisationen för arbetet med nyanländas skolgång är 
mycket ansträngd i nuläget. Det framtida behovet med 
bland annat fördubblat antal ensamkommande barn 
under hösten 2015 täcks inte av nuvarande resurser. En 
utmaning är att integrera våra elever från internationella 
klassen i skolan och hitta lösningar som ger eleverna bästa 
möjlighet att lyckas i skolan och kunna ta sig vidare till 
fortsatta studier. Skolan kommer att satsa på att utveckla 
sitt samarbete med IFO för att hitta bra vägar och arbets-
sätt när det gäller samverkan mellan skolan och boendena 
för ensamkommande flyktingbarn.

Gymnasie- och vuxenutbildning
Den stora utmaningen för gymnasie- och vuxenutbild-
ningen framåt är att klara av att möta en förväntande 
ökning av antal elever. Fler ensamkommande flyktingbarn 
i gymnasieåldern beräknas komma till kommunen vilket 
innebär att fler elever kommer att studera på IM (intro-
duktionsprogram) vilket kommer kräva mer resurser än 
vad som finns i budget i nuläget. Även SFI får fler elever 
vilket beror både på en ökad invandring till kommunen 
men även på nya bestämmelser för mottagande av elever 
(innehåll, omfattning etc.). 

Ekonomisk analys
Barn och utbildning redovisar ett negativt resultat med 
4,5 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 98-101.

Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan 115.000 kr/år 125 000 kr/år

Resultat nationella prov åk 3 70 70

Resultat nationella prov åk 6 96 95

Andel behöriga till gymnasiet 93,1 % 90,4 %

Andel elever som fullföljer gymnasieut-
bildningen

82,6 % 82,6 %

Barn och utbildning
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Viktiga händelser 
Med anledning av ett fortsatt ökande tryck inom miss-
bruksområdet 2015 har en extra resurs som socialse-
kreterare inom missbruk anställts för att kunna hantera 
arbetsbelastningen. Denna har finansierats inom befintlig 
ram. Medel begärdes för att under 2016 anställa en soci-
alsekreterare på 0,5 % inom missbruk, vilket tillfördes i 
budget 2016. Tjänsten är tillsatt från den 7 januari 2016.    

Kompetensutvecklingen inom den sociala barn- och 
ungdomsvården har pågått där vi erhållit visst stöd från 
socialstyrelsen. Under våren 2015 har två socialsekretera-
re genomgått en 7,5 p kurs genom GBG universitet. Detta 
har belastat verksamheten genom längre frånvaro under 
perioder. Under hösten 2015 har ytterligare en socialse-
kreterare genomgått utbildning på GBG universitet.
Socialsekreterarnas arbetssituation, rekryteringsproblem 
samt löneutveckling har varit en viktig fråga under året. 
Hjo kommun har i lönerevision 2015 gjort en satsning på 
socialsekreterarnas löner vilket varit positivt.   

Kompetenskraven på socialsekreterare har ökat vilket 
skapat en besvärlig rekryteringssituation för kommu-
nerna. De socialsekreterare som i dag inte har en svensk 
socionomexamen ska utbildas för att inom 5 år uppnå 
detta krav. Detta kräver resurser som verksamheten inte 
innehar utan behöver tillföras utifrån de behov som då 
föreligger. Genom denna gruppens påverkan på kostnader, 
kvalitet och rättssäkerhet har detta varit en prioriterad 
fråga under 2015. Utifrån det ansträngda läget kring re-
krytering av socialsekreterare har SKL och socialstyrelsen 
kommit med förslag på lättnader på en del krav under en 
period. 

Sedan årsskiftet har samordnaren för våld i nära relatio-
ner arbetat med att bevaka, utveckla och utbilda inom 
området. Screeningmodellen ”Freda” som används inom 
våld i nära relationer har implementeras under 2015 
under ledning av samordnaren. Arbetet har lett till ett 
flertal nya ärenden samt att bättre insyn uppnåtts i många 
ärenden. Samarbetet med Utväg och de grunddokument 
och metoder som används är under revidering och kom-
mer att pågå under 2016. Detta görs för att skapa bättre 
rutiner som är anpassade till lagstiftning och förutsätt-
ningar som gäller för denna typ av verksamhet.

1 januari 2015 bildades samordningsförbundet Östra 
Skaraborg som innefattar Hjo, Tibro, Karlsborg, Skövde, 
Tidaholm och Falköping. Fokus under 2015 har varit att 
bilda en ny organisation med ny ledning och effektiva ar-
betsstruktur. Det har också fokuserats på ett gemensamt 
ESF projekt där förhandsbesked väntas januari 2016.
 
Frågan kring lämpliga boenden för de personer som har 
svårt att komma in på bostadsmarknaden har varit en vik-
tig fråga under året. Det har varit svårt att hitta bostäder 
till de som blir utan av olika anledningar samt de som är 
nya på marknaden t.ex. unga och nyanlända. Kostnaderna 
för tillfälliga boenden har ökat under året och det ökande 
antalet nyanlända gör att frågan varit ett högt prioriterat 
område 2015. Samverkan har skett med länsstyrelsen 
samt fastighetsägare och internt inom kommunen.
Boenden för ensamkommande barn har varit särskilt 
prioriterat under året genom ett högt inflöde vilket krävt 
särskilda insatser och kraftigt utökad bemanning. 

Personalsituationen har under året varit ansträngd och 
särskilt under hösten. Genom ett kraftigt ökat inflöde av 
ensamkommande barn har hela organisationen ställts inför 
stora utmaningar. Rekrytering av ny personal och boen-
den samtidigt som ordinarie personal ska kunna ha en god 
arbetsmiljö och orka med sitt arbete har skapat ibland 
kritiska situationer. Det har skett interna omflyttningar av 
personal samtidigt som ett intensivt rekryteringsarbete 
har pågått. Trots detta har det varit svårt att hitta behörig 
personal, främst till socialsekreterartjänster. Detta har 
varit resurs- och tidskrävande för verksamheten, och ska-
pade ett kritiskt läge under december månad då chefen in-
formerade Migrationsverket att vi inte tar emot fler innan 
personal och boendesituationen är hanterbar. Genom ett 
engagerat och ansvarsfullt agerande från vår personal har 
situationen kunnat lösas på ett hjälpligt sätt, men inte utan 
allvarliga påfrestningar på både personal och ledning.

Arbete och socialtjänst
Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt 
integration- och flyktingmottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna 
i Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen. Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för sam-
ordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. AME utför bl. a. arbets-
livsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, Primärvården och 
Arbetsförmedlingen. Vidare ansvaras för tjänster som utförs i samverkan med andra kommuner t. ex. 
alkoholhandläggning och tillsyn, familjerådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och social jour.  

Arbete och socialtjänst
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Verksamhetsmått & nyckeltal Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Antal inskrivna AME 64 91 83

Antal som gått vidare till arbete/studier 7 4 11

Utbetalt ekonomiskt bistånd 6 773 tkr 7 331 tkr 6 386 tkr

Antal hushåll med försörjningsstöd 209 234 220

Inledda utredningar VoB 125 101 149 

Anmälningar Barn och Unga 97 110 100

Anmälningar (alla) 152 204 169

Ej inledda utredningar 93  137* 100*

Mottagna ensamkommande barn 16    11 54

Mottagna flyktingar 10 15 10

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

Ny lagstiftning genom SoSF 2014:5 ställer nya krav på do-
kumentationen inom socialtjänsten. Samtlig personal har 
utbildats av jurist från socialstyrelsen. Arbete och struktur 
inom Hjo-modellen och Västbus har utvärderats för att 
undvika dubbelarbete och oklarheter i ansvarsfrågan samt 
utöka förmågan att erbjuda rätt stöd vid varje tillfälle. 
Arbetsmarknadsenhetens villkor har förändrats under 
året genom ny lagstiftning och nya förslag på åtgärder 
och anställningsformer från Arbetsförmedlingen. Det har 
därför skett ett aktivt arbete med omställning samt ar-
bete med nya avtal och samarbete mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen.

Så här arbetade vi med Hjo kommuns 
värdegrund ”Det goda mötet” 2015:
Under 2015 har vi arbetat med vision och värdegrund 
genom att detta varit en stående punkt på varje APT 
möte. Detta kommer vi att fortsätta med då det är viktigt 
att ständigt påminna och medvetandegöra frågan så att 
det blir en naturlig del av det dagliga arbetet. Genom det 
vidare arbetet med ledarskapet i ledningsgruppen kommer 
detta också att bli en viktig del av det dagliga arbetet. 

Framtid
Boende för personer som hamnat utanför marknaden el-
ler som inte kommit in är en fråga som behöver uppmärk-
sammas även framöver. Kostnaderna för tillfälliga boen-
den är avsevärt högre än en vanlig lägenhet och belastar 
ofta socialtjänsten med höga kostnader. Här behöver vi 
fortsätta arbeta för att undvika ett utanförskap samt höga 
kostnader inom försörjningsstöd. 

Mottagandet av ensamkommande barn kommer även 
under 2016 att kräva en god beredskap inom personal och 
boenden. Inflödet av nyanlända till Sverige minskade under 
slutet av 2015 till ca 2 000 personer varje vecka efter en 
höst med närmare 10 000 personer varje vecka. Då mot-
tagningssystemet inte hängt med finns det ett uppdämt 
behov i systemet varför vi måste förvänta oss ett fortsatt 
högt mottagande under 2016. Hjo kommun har efter för-
delningstal på 75 barn 2016 skrivit avtal om 51 barn.
När det gäller vårt ordinarie mottagande genom Arbets-
förmedlingen och ny lagstiftning som är tvingande för 
kommunerna har vi fått ett fördelningstal på 25 perso-
ner 2016. Vi kommer under början av 2016 skriva klart 
ett avtal med Arbetsförmedlingen kring mottagande av 
nyanlända.

Den för närvarande osäkra utvecklingen inom arbets-
marknadspolitiken påverkar förutsättningarna för arbets-
marknadsenhetens arbete under 2016. Att använda nya 
anställningsstöd och skapa god samverkan med Arbets-
förmedlingen är viktiga frågor inför 2016. Ett flertal tunga 
antal ärenden kring missbruk/psykiatri behöver uppmärk-
sammas inför 2016, där risken för placeringskostnader är 
tydlig. 

Ekonomisk analys
Området individ och familjeomsorg uppvisar vid bokslutet 
ett positivt resultat om 0,7 mnkr, vilket var en förbättring 
jmf. prognosen som gjordes vid delåret med 1,4 mnkr. 
Vill ni få ytterligare information kring den ekonomiska 
redovisningen kan ni läsa mer om detta under driftsredo-
viningen på sidorna 98-101.

Arbete och socialtjänst
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Hjo kommuns bolag
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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.

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är ett kom-
munalförbund där kommunerna Hjo, Tibro, Karlsborg, 
Falköping, 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 resur-
ser i övrigt utgör grundfundamenten i all vår verksamhet. 
RÖS skall i samverkan med andra öka insikten och förstå-
elsen för vikten av att förebyggande åtgärder vidtas i syfte 
att förebygga och identifiera möjliga 
risker samt olyckor.

Kommunal verksamhet
-som utförs av kommunalförbud
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.
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Kommunala bolag
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 2015 före bokslutsdispositioner och skatt upp-
gick till -406 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 2013 2014 2015

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 2015 före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgick till 387 tkr. Under 2015 har drygt 90 % av loka-
lerna varit uthyrda. Bolaget har handlingsberedskap för 
eventuellt nya hyresgäster av industrilokaler genom att en 
industritomt är preliminärbokad. 

Nyckeltal 2013 2014 2015

Soliditet  %   77,5   67,4  80,0

Balansomslutning, mnkr    4,4     5,6    5,1

Nettoomsättning, mnkr    1,1     2,2    1,4

Årets resultat, mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

   0,2     0,3    0,2

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 2015 före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgick till 1,6 mnkr. Omsättningen i bolaget ligger på en 
något lägre nivå än förgående år.  Elprisnivån har i hu-
vudsak 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 . Utfallet avseende volymrisken (verklig förbrukning 
jämfört med prissäkrad volym) har 
påverkat årets resultat positivt.

• Bolaget hade vid årsskiftet 3 039 kunder  (föreg. år 3 059).
• Såld energimängd under året uppgick till 39 193 MWh 

(föreg. år 39 628). 
• Antal kunder på den lokala marknaden utgör 83 % (föreg. 

år 84).

Nyckeltal 2013 2014 2015

Soliditet  %  24,4  26,1   35,8

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

Nettoomsättning,  mnkr  23,6  19,9   18,6

Årets resultat,  mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

 -0,0  -0,0     0,9

Koncernen Hjo kommun
Utöver kommunallagen och aktiebolagslagen regleras 
bolagens verksamhet genom:

• Bolagsordningen
• Ägardirektiven
• Eventuella avtal mellan kommun och bolag.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 83

HJO  ÅRSREDOVISNING 2015

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 2015 före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgick till 6,5 mnkr. Hjo Energi har under året gått in 
som delägare (2,36%) i det regionala försäljningsbolaget 
NetWest AB, som har som uppdrag att främja bredbands-
utvecklingen i Västra götaland. Delägare är kommuner 
och stadsnät i VG-regionen. Installationsavdelningen har 
haft en god beläggning under året, vilket bidragit till ett 
bra resultat. Elinstallationsverksamheten innefattar nyan-
läggnings- och ändringsarbeten, service samt försäljning av 
elmaterial främst inom industri och bostadsbyggnadsom-
rådet.

Arbetet inom elnätet har under året framförallt utgjorts 
av fortsatt utbyggnad på bostadsområdet Knäpplan och 
till förskolan Knäpplan samt förstärkning av HSP-nät på 
industriområdet. I övrigt mindre ombyggnader, förstärk-
ningar och löpande underhåll. Nätverksamheten omfattar 
transport av el till 3 496 kunder (föreg. år 3 483). Över-
förd energimängd uppgår till 59 128 MWh exkl. förluster 
(föreg. år 54 056).

Fjärrvärmenätet har anslutit nya kunder på bostadsom-
råde Knäpplan, samt till förskolan Knäpplan. Vid årsskiftet 
var 36,4 km (föreg. år 36,2 km) kulvert nedlagd och ser-
visledningar till 640 (föreg. år 630) fastigheter installerade. 
Försäljningen av fjärrvärme uppgår till 31 198 MWh (föreg. 
år 30 300 MWh). På stadsnätet har en fortsatt utbyggnad 
av fiber skett under året, framförallt till bostadsområdet 
Knäpplan, Korsgården, Grebban, Korsberga och Blikstorp. 
På stadsnätet fanns det vid årets slut 1 034 st (föreg. år 
985 st) kabel-TV kunder samt 1 044 st (föreg. år 977st) 
bredbandskunder.

Investeringar
Större delen av bolagets investeringar under året har 
varit etablering och reinvestering av elnätet, samt fortsatt 
utbyggnad av fibernätet i kommunen.

Miljö
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljö-
balken. Tillståndet som Länsstyrelsen beviljat 2012-12-19 
omfattar drift av tre biobränslepannor och en oljepanna 
med totalt tillförd effekt 25 MW. Vid gjorda kontrollmät-
ningar så har givna värden enligt erhållet tillstånd inte 
överskridits. 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 
eltaxor 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 an-
slutningar av kunder på bostadsområdet Knäpplan,
nyetablering av bostadsområdet Sigghusberg Södra samt 
enstaka anslutningar och förtätningar. Stadsnätet ökar 
utbyggnadstakten fibernätet i kommunen.

Nyckeltal 2013  2014  2015

Soliditet  %   46,1   50,4   53,4

Balansomslutning, mnkr 124,5 122,2 124,3

Nettoomsättning, mnkr  55,3   57,4   57,6

Årets resultat, mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

   0,1    0,3    1,1

Mnkr Försäljning      Lån       Borgen

  K           S   K        S     K            S

Hjo kommun 15,7      1,5   0         0 90,0            0

Hjo Stadshus AB     0         0   0         0      0        40,0

Hjo Energi AB  1,5     14,8   0         0      0        50,0

Hjo Energi Elhandel 
AB)

   0          0   0         0      0            0

AB Hjo Småindu-
strier

   0       0,9   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        0,4   0         0

Hjo Energi AB    0         0    0,4        0   0         0

Hjo Energi Elhandel 
AB)

   0         0    0           0   0         0

AB Hjo Småindu-
strier

   0         0    0           0   0         0

Ekonomiska engagemang mellan kommunens koncernföretag

Tabellerna ovan visar en samlad bild över de ekonomiska engagemangen mellan koncernens olika enheter. K=köpare, S=säljare
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Finansiella räkenskaper

I följande kapitel återfinns räkenskapsrapporterna 
för 2015 med jämförelse mot 2014. Här beskrivs 
även kommunens och kommunkoncernens redovis-
ningsprinciper.

Redovisningsprinciper                          86
Resultaträkning och finansieringsanalys                      90 
Balansräkning                            91
Nothänvisning                           92
Driftsredovisning                           98
Investeringsredovisning        102
Exploatering sredovisning                                         104
Finansiella nyckeltal fem år i sammandrag                 105
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar. Inves-
teringar som har ett betydande och väsentligt belopp akti-
veras i balansräkningen. Som vägledning används en gräns 
på ett basbelopp (44 500 för år 2015) 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 kalendermåna-
den efter det att tillgången tagits i bruk. 

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. Äldre investeringar som fortfarande hade 
ett betydande bokfört värde har justerats per 2016-01-01. 
För VA-verksamheten har komponentindelning gjorts för 
nya investeringar under 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

- Infartsleder 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

  
Avskrivning övrigt År

Konst 0

Maskiner och bilar 5-10

Inventarier t.ex. teknisk utrust-
ning, möbler

3-10

Immateriella tillgångar t.ex. 
programvaror samt övriga IT-
inventarier

3-5

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

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 2014 beslut om att skriva under 
ett genomförande- och finansieringsavtal som bekräftar 
avsiktsförklaringen. Beslut fattades också om att beloppet 
skulle redovisas som en kostnad i resultaträkningen 2014 
(jämförelsestörande post). 

Även ett medfinansieringsavtal angående byggandet av 
en GC-väg till Mullsjön fattades av kommunfullmäktige år 
2014. Detta avtal innebär en total kostnad om 11,3 mnkr, 
varav Hjo kommun ska finansiera 5,6 mnkr. Bidraget kost-
nadsfördes under 2014 och redovisades som en jämförel-
sestörande post i resultaträkningen 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 
2015-12-31 uppgår det ackumulerade beloppet till 5 mnkr. 
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
Leasingavtal avseende bilar som bedömts vara av finansiell 
art och har en leasingtid på minst fyra år, har redovisats 
som anläggningstillgång 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. Alla lokalhyresav-
tal har redovisats som operationella, se avsnittet finansiell 
analys.

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. Avsättningens storlek 
baseras på KPA Pensions beräkning, gjord enligt RIPS07.

Förtroendevalda
Till och med år 2014 redovisades alla pensionsskulder till 
förtroendevalda som en ansvarsförbindelse. Från och med  
år 2015 har en uppdelning gjorts för vad som ska anses 
vara avsättning respektive ansvarsförbindelse. Fördel-
ningen har gjorts efter KPAs beräkning 2015-12-23. Årets 
förändring av avsättningen har belastat 2015 års resultat 
med 588 tkr inkl. löneskatt. Ingående värde per 2015-01-
01 har direktbokats mot ingående Eget Kapital, 3 872 tkr 
inkl. löneskatt.
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Teoretiskt värde av förtroendevaldas pensionsförmåner 
beräknas och redovisas som ansvarsförbindelse för för-
troendevalda, vars uppdrag motsvarar minst 40 procent 
av heltid. För de som har intjänad pensionsrätt och är un-
der 50 år beräknas en inkomstgaranti under 12 månader, 
och för de som är över 50 år beräknas visstidspension 
fram till 65 år. Beräkningen görs brutto utan samordning. 
Eftersom pensionsförmånen är relaterad till förändringar i 
basbeloppet görs ingen nuvärdesberäkning.

Kommunen har antagit att OPF-KL ska gälla för de poli-
tiskt förtroendevalda som tidigare inte omfattades av PBF. 
För år 2015 avser detta en person.

Anställda
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 all-
männa ränteläget påverkar kommunens räntekostnader i 
negativ riktning. För att begränsa ränterisken i kommunen 
ska lånestocken utformas så att den viktade genomsnitt-
liga räntebindningstiden bör vara minst tre månader och 
högst 3 år och att räntebindningstiden för enskilda lån inte 
överstiger 10 år.

Sale and leaseback
Kommunen sålde under 2014 två fastigheter till Riksbyg-
gens kooperativa Hyresrättsförening Äldrehem i Hjo, 
ekonomisk förening. Reavinsten för dessa fastigheter 
uppgick till 14,1 mnkr. Hela reavinsten redovisades 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.  
Motiveringen till att beslut togs om att redovisa hela vin-
sten år 2014 var att Kommunfullmäktige beslutade att två 
medfinansieringsbidrag (jämförelsestörande kostnader) på 
totalt 10,6 mnkr skulle kostnadsföras i sin helhet år 2014. 
Genom att både intäkten och kostnaderna av jämförelse-
störande art redovisades samma år så visar årets resultat 
2014 en mer rättvisande bild och därmed är god ekono-
misk 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 
2015 samt skillnaden mellan den slutliga taxeringen och 
prognosen för 2014. Avräkning av skatteintäkterna har 
gjorts efter Sveriges Kommuner och Landstings beräk-
ningar från december 2015.

Skulder
Kommunens skulder klassificeras som kortfristig när 
den förfaller till betalning inom tolv månader räknat från 
balansdagen eller förväntas bli betald inom det normala 
förloppet av kommunens verksamhetscykel. Alla övriga 
skulder ska klassificeras som långfristiga Kommande års 
amorteringar redovisas som kortfristig skuld.

Taxefinansierade verksamheter
Resultatregleringsfonden för renhållning är redovisad 
under Eget kapital och uppgår till 5 mnkr. VA-enheten 
har belastats med centrala overheadkostnader (grundat 
på verkliga kostnader för vissa centrala funktioner vilka 
fördelats efter antalet anställda). Ränta har beräknats på 
rörelsekapitalet och interna lån för investeringar. Va-en-
hetens överuttag redovisas som ett kortfristig skuld och 
kommer att användas till nästkommande år.

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 nästkommande 
månad. Inkomsten intäktsförs dock i den period som 
intäkten avser vilket innebär att normalt behöver ingen 
periodisering ske vid boksluten.
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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. Ett eventuellt överuttag av 
Va-taxan bokförs som kortfristig skuld.

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 återrapportering. De periodiseras i normalfallet 
till den period som bidraget avser enligt förekommande 
underlag. 

Flyktingbidrag för personer med uppehållstillstånd bokförs 
enligt kontantmetoden. Ett eventuellt överskott varje år 
förs över till nästkommande år. En sidoordnad redovisning 
av intäkt per person finns.

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.

 
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 2014 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 2014 2015

Verksamhetens intäkter 1 123,2 124,0 91,9 32,1 185,3 184,2

 - varav jämförelsestörande intäkter 14,1 3,4 0,0 3,4 7,3 3,4

Verksamhetens kostnader 2 -532,2 -555,3 -522,9 -32,4 -579,1 -599,5

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

Avskrivningar 3 -16,0 -17,2 -17,2 0,0 -25,6 -26,8

Verksamhetens nettokostnader -425,0 -448,5 -448,2 -0,3 -419,4 -442,1

Skatteintäkter 4 340,0 350,6 352,4 -1,8 340,0 350,6

Generella stadsbidrag och
utjämning

5 99,0 107,2 105,9 1,3 99,0 107,2

Finansiella intäkter 6 1,0 0,4 0,1 0,3 1,2 0,6

Finansiella kostnader 7 -0,6 -0,9 -1,2 0,3 -2,2 -1,6

Resultat före extraordinära poster 14,4 8,8 9,0 -0,2 18,6 14,7

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 14,4 8,8 9,0 -0,2 18,6 14,7

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 2014 2015 Budget 2015 2014 2015

Årets justerade resultat 8 0,3 8,9 8,0 4,5 14,8

Justering för av- och nedskrivningar 3 16,0 17,2 15,9 25,6 26,8

Förändring avsättning pensioner o skatter 21 9,7 4,1 -0,1 9,7 4,1

Justering övriga ej likvid. påverkande poster 9 -0,4 -5,7 0,0 0,7 -4,5

Medel från verksamheter före förändring av 
rörelsekapital

25,6 24,5 23,8 40,5 41,2

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

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

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

+/- Ökn/minskn. övr. kortfristiga skulder 23 17,1 10,5 -0,5 19,3 13,5

Kassaflöden från löpande verksamhet 41,0 28,2 22,3 56,7 52,9

- Investering immateriella tillgångar 10 -0,8 -1,6 -1,0 -0,3 -1,6

- Investering materiella tillgångar 11-13 -52,1 -68,9 -60,4 -61,9 -79,1

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

+Invest finansiella tillgångar 14 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,4

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

Kassaflöden från invest. verksamheten -4,0 -70,8 -61,4 -13,2 -81,2

+/- Minskn/ökn långfristig fordran 15 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1

+/- Ökn/minskn långfristiga skulder 22 -5,0 11,0 38,6 -12,3 -1,2

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

Kassaflöden från finan. verksamhet -4,9 11,0 38,6 -12,3 -1,3

Årets kassaflöde 19 32,0 -31,5 -0,5 31,2 -29,6

Likvida medel vid årets början 1,5 33,5 1,5 3,7 34,9

Likvida medel vid årets slut 33,5 2,0 1,0 34,9 5,3
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Balansräkning 
Balansräkningen visar i sammandrag kommunens och kommunkoncerns samtliga tillgångar,  
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för årets utgång.

Balansräkning Kommunen Sammanställd redovisning

Mnkr Not 2014 2015 2014 2015

TILLGÅNGAR

• ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 4,5 5,1 4,5 5,1

   -Programvarulicenser mm. 10 4,5 5,1 4,5 5,1

Materiella anläggningstillgångar 282,5 335,2 387,3 440,6
   -Mark, byggnader, tekniska anläggningar 11 240,8 302,5 257,5 318,7

   -Maskiner och inventarier 12 10,9 12,6 97,4 99,5

   -Pågående investeringar 13 30,8 20,1 32,3 22,4

Finansiella anläggningstillgångar 3,9 4,8 6,2 7,1
   -Värdepapper 14 3,4 4,0 4,8 5,6

   -Långfristiga fordringar 15 0,8 0,8 1,4 1,5

Summa anläggningstillgångar 291,2 345,1 398,0 452,8
• OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 16 0,1 0,2 4,6 4,7
Exploateringsfastigheter 17 7,6 7,5 7,6 7,5
Fordringar 18 33,3 40,1 49,6 51,4
Likvida medel och kortfristiga placeringar 19 33,5 2,0 35,0 5,3
Summa omsättningstillgångar 74,5 49,8 96,8 69,0
SUMMA TILLGÅNGAR 365,7 394,9 494,8 521,8

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

- Ingående eget kapital 219,2 233,9 244,5 263,6

- Årets resultat 14,4 8,8 18,6 14,7

- Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0

- Förändring övrigt eget kapital 0,3 -5,8 0,3 -5,8

Summa Eget kapital 20 233,9 236,9 263,6 272,5
AVSÄTTNINGAR

Avsättningar till pensioner och skatter 21 3,7 8,2 15,9 21,5

Avsättningar till statlig infrastruktur 21 9,8 9,4 9,8 9,4
Summa avsättningar 13,5 17,6 25,7 30,9
SKULDER

Långfristiga skulder 22 25,0 36,1 95,3 94,1
Kortfristiga skulder 23 93,3 104,3 110,2 124,3
Summa skulder 118,3 140,4 205,5 218,4
SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

365,7 394,9 494,8 521,8

POSTER INOM LINJEN 25 347,1 360,5 279,1 292,5

Pensionsförmåner intjänade före 1998 174,6 171,6 174,6 171,6

Pensionsförmåner förtroendevalda (som inte ingår 
i ovan)

7,9 4,5 7,9 4,5

Borgensförbindelser mm. 164,6 184,4 96,6 116,4

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

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

  -Borgensförbindelser övrigt 74,0 93,8 74,0 93,8

Outnyttjad checkkredit 70,0 60,0 89,8 82,0

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 2015-12-31 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 2015-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 325 621 mnkr och totala tillgångar till 319 574 mnkr. Hjo kommuns andel av de totalt förpliktelserna uppgick till 133 mnkr och andelen av 
de totala tillgångarna uppgick till 131 mnkr.
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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

2014 2015 2014 2015

Not 1 Verksamhetens intäkter 123,2 124,0 185,3 184,2

Driftbidrag 61,1 69,2 61,1 69,2

Försäljningsmedel 11,0 11,6 9,8 8,6

Taxor och avgifter 24,0 26,0 77,9 80,1

Hyror och arrenden 11,0 12,3 9,4 10,2

Övrigt 2,0 1,5 13,0 12,8

Återbetalning AFA (jämförelsestörande post) 0,0 3,4 0,0 3,4

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

Not 2 Verksamhetens kostnader 532,2 555,3 579,1 599,5

Personalkostnader 329,5 350,7 342,6 365,1

Köp av verksamheter 76,7 80,9 75,9 78,4

Lämnade bidrag 20,6 20,7 20,6 20,8

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

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader 41,6 39,2 27,9 23,0

Inköp av material och övrigt 53,2 63,8 100,2 110,4

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

Not 3 Av- och nedskrivningar 16,0 17,2 25,6 26,8

Planenliga avskriv-
ningar  
                                                
                                             
                                        

Immateriella tillgångar 0,7 1,1 0,7 1,1

Byggnader o tekniska anläggningar 13,0 13,8 13,8 22,9

Maskiner o inventarier 2,2 2,1 10,9 2,6

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

Not 4 Skatteintäkter 340,0 350,6 340,0 350,6

Årets preliminära skatteintäkter 341,0 350,9 341,0 350,9

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

Slutavräkning 2014 års skatteintäkter -0,1 -0,7 -0,1 -0,7

Slutavräkning 2015 års skatteintäkter 0,0 0,4 0,0 0,4

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning 99,0 107,2 99,0 107,2

Fastighetsskatt, årets preliminära 12,0 12,0 12,0 12,0

Fastighetsskatt, prognos slutavräkning 2014 års 4,2 0,0 4,2 0,0

Fastighetsskatt, prognos slutavräkning 2015 års 0,0 4,9 0,0 4,9

Inkomstutjämningsbidrag 79,8 87,8 79,8 87,8

Avgift till LSS-utjämning -0,8 -1,0 -0,8 -1,0

Regleringsavgift 2,0 -0,3 2,0 -0,3

Generella bidrag från staten 0,0 0,7 0,0 0,7

Kostnadsutjämningsavgift/bidrag 0,9 1,4 0,9 1,4

Strukturbidrag 0,9 0,9 0,9 0,9

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar
Kommunen erhöll 5,9 mnkr i tillfälligt statsbidrag. 0,9 mnkr har använts mot 
uppkomna specificerade kostnader för år 2015 resterande belopp om 5,0 mnkr 
har periodiserats till 2016.

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

 2014  2015 2014 2015

Not 6 Finansiella intäkter 1,0 0,4 1,2 0,6

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

Avkastning räntebärande papper 0,7 0,3 0,7 0,3

Övriga finansiella intäkter 0,3 0,1 0,5 0,3

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

Räntekostnader lån 0,5 0,7 2,1 1,4

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

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

Not 8 Årets Resultat enligt resultaträkning 14,4 8,8 18,6 14,7

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

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

Justering ränta pensionavsättning 0,0 0,1 0,0 0,1

Justerat resultat 0,3 8,9 4,5 14,8

Not 9 Övriga ej likviditetspåverkande poster -0,4 -5,7 0,7 -4,5

Särskild löneskatt på partiell inlösen pensioner ansvarsförbin-
delse

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

Justering förändring avsättning förtroendevaldas pensioner (se 
även not 20 + 21 och redovisningsprinciper)

0,0 -3,9 0,0 -3,9

Årets förändring va- och renhållningsfond 0,3 -1,4 0,3 -1,4

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

-0,7 -0,4 -0,7 -0,4

Uppskjuten skatt 0,0 0,0 1,1 1,2

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 4,5 5,1 4,5 5,1

Anskaffningsvärde vid årets början 7,0 7,8 7,0 7,8

Årets investeringar 0,8 1,6 0,8 1,6

Ackumulerade avskrivningar -3,3 -4,3 -3,3 -4,3

Not 11 Mark, Byggnader o tekniska anläggningar  240,8 302,5 257,5 318,7

Allmän markreserv 4,5 4,5 4,5 4,5

Anskaffningsvärde vid årets början 4,7 4,6 4,7 4,6

Årets investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets försäljningar -0,1 0,0 -0,1 0,0

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

Verksamhetsfastigheter 141,8 168,3 158,6 184,5

Anskaffningsvärde vid årets början 281,5 251,5 304,5 276,6

Årets investeringar 18,3 34,9 20,4 35,2

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

Ackumulerade avskrivningar -109,8 118,1 -118,1 -127,3

Affärsverksamhetsfastigheter 37,1 63,5 37,1 63,5

Anskaffningsvärde vid årets början 68,9 69,1 68,9 69,1

Årets investeringar 2,2 29,0 2,2 29,0

Årets utrangeringar -2,0 0,0 -2,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar -32,0 34,6 -32,0 34,6
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Not 14 Värdepapper 3,4 4,0 4,8 5,6

Hjo Stadshus AB 499 aktier 0,5 0,5 0,0 0,0

Långfristiga placeringar i värdepapper 1,7 1,7 1,7 1,9

Andelar i intresseföretag 0,0 0,0 1,9 1,9

Kommuninvest 9 201 andelar* 1,2 1,8 1,2 1,8

*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 2015-12-31 till 1 777 000 kr.

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2014 2015 2014 2015

Publika fastigheter 56,3 65,2 56,3 65,2

Anskaffningsvärde vid årets början 63,4 75,6 63,4 75,6

Årets investeringar 12,2 11,7 12,2 11,7

Ackumulerade avskrivningar -19,3 -22,1 -19,3 -22,1

Annan verksamhet 1,1 1,0 1,1 1,0

Anskaffningsvärde vid årets början 3,1 3,1 3,1 3,1

Årets investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar -2,0 -2,1 -2,1 -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    10,9 12,6 97,4 99,5

Maskiner 3,8 3,5 89,7 89,4

Anskaffningsvärde vid årets början 7,6 8,0 181,1 188,1

Årets investeringar 0,8 0,4 7,4 8,7

Årets försäljningar -0,4 0,0 -0,4 -0,0

Ackumulerade avskrivningar -4,2 -4,9 -98,4 -107,4

Inventarier och bilar 6,1 7,4 6,7 8,4

Anskaffningsvärde vid årets början 36,3 37,5 43,5 44,9

Årets investeringar 1,3 2,6 1,5 3,4

Årets försäljningar -0,1 0,0 -0,1 -0,0

Ackumulerade avskrivningar -31,4 -32,7 -38,2 -39,9

Finansiell leasing 0,8 1,5 0,8 1,5

Anskaffningsvärde vid årets början 1,3 1,3 1,3 1,3

Under året nytecknade finansiella leasingavtal 0,0 1,0 0,0 1,0

Under året avslutade finansiella leasingavtal 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Ackumulerade avskrivningar -0,5 -0,7 -0,5 -0,7

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 30,8 20,1 32,3 22,4

Verksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde 5,1 7,1 5,1 7,1

Affärsverksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde 9,0 4,7 9,0 4,7

Publika fastigheter - anskaffningsvärde 10,5 1,6 10,5 1,6

Exploateringsmark - anskaffningsvärde 5,0 5,9 5,0 5,9

Inventarier - anskaffningsvärde 1,2 0,8 2,7 3,1
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Not 18 Kortfristiga fordringar 33,3 40,1 49,6 51,4

Kundfordringar 6,5 4,9 19,8 13,0

Kortfristig fordran leverantörer o intressebolag 0,0 0,0 0,4 0,4

Upplupna intäkter kunder 8,6 15,1 9,4 16,0

Upplupna skatteintäkter 8,4 9,5 8,4 9,5

Fordran mervärdesskatt 5,4 4,5 5,4 4,5

Övriga fordringar staten 0,2 0,0 0,6 0,0

Övriga kortfristiga fordringar 0,1 0,0 0,2 0,3

Förutbetalda leverantörsfakturor 2,1 0,8 2,1 0,8

Övriga interimsfordringar 2,0 5,3 3,3 6,9

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2014 2015   2014   2015

Not 15 Långfristiga fordringar 0,8 0,8 1,4 1,4

IFK Hjo 0,1 0,1 0,1 0,1

Korsberga bygdegårdsförening 0,2 0,2 0,2 0,2

Skandia överskottsfond 0,0 0,0 0,6 0,7

Va-anslutn. avgifter 0,5 0,5 0,5 0,5

Not 16 Varulager 0,1 0,2 4,6 4,7

Lager turistbyrå 0,1 0,2 0,1 0,2

Råvarulager i Hjo Energi AB 0,0 0,0 4,5 4,5

Not 17 Exploateringsfastigheter 7,6 7,5 7,6 7,5

Område – Klarinetten 2 0,1 0,1 0,1 0,1

                   Hjo Norr 3:59 1,4 1,4 1,4 1,4

                   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 1,2 1,1 1,2 1,1

                   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 0,1 0,1 0,1 0,1

Knäpplan Rårakan 0,1 0,1 0,1 0,1

Knäpplan Raggmunken 0,1 0,1 0,1 0,1

Söder 3:43 Knäpplan 2,1 2,1 2,1 2,1

Samtliga tomter är värderade till anskaffningsvärde

Not 19 Likvida medel och kortfristiga placeringar 33,5 2,0 35,0 5,3

Bank 33,5 2,0 35,0 5,3

Handkassor 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 20 Eget Kapital 233,9 236,9 263,5 272,5

IB Eget Kapital 219,2 233,9 244,5 263,6

Årets resultat 14,4 8,,8 18,6 14,7

Årets effekt av rättelse pensioner IB förtroendevalda 0,0 -3,8 0,0 -3,8

Årets effekt av redovisad VA-fond (redovisad som skuld 20151231) 0,0 -2,2 0,0 -2,2

Årets reglering resultatfonder avfall 0,3 0,2 0,3 0,2

Resultatutj. reserv 0,0 0,0 0,0 0,0

Fördelning Eget Kapital
- Kommunens/koncernens Eget Kapital 226,9 231,8 256,6 266,9

- Resultatfond Va 2,2 0,0 2,2 0,6

- Avfallsfonden 4,8 5,1 4,8 5,0
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Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2014 2015 2014 2015

Not 21 Avsättningar 13,5 17,5 25,7 30,9

Avsatt till särskild avtals- o visstidspension 0,2 0,2 0,2 0,2

Övriga avsättningar pensioner 2,8 2,8 2,8 2,8

Avsatt till särskild avtals- och visstidspension förtroendevalda 0,0 3,5 0,0 3,5

Löneskatt på pensionsavsättningen 0,7 1,6 0,7 1,6

Uppskjuten skatteskuld – obeskattade reserver 0,0 0,0 12,2 13,4

Bidrag till statlig infrastruktur, E20 5,0 5,0 5,0 5,0

Bidrag till statlig infrastruktur, Gång- och cykelväg 4,8 4,4 4,8 4,4
Spec. avsatt till pensioner, tkr

Ingående avsättningar 3 042,0 2 966,3 3 042,0 2 966,3

Nya förpliktelser under året 32,2 128,0 32,2 128,0

varav:

- Nyintjänad pension tjänstemän 0,0 0,0 0,0 0,0

- Ränte- o basbeloppsuppräkning 17,0 20,0 17,0 20,0

- Ändring av diskonteringsräntan 0,0 0,0 0,0 0,0

- Beräknad skuld på förändring upplupna löner o sem.skuld 27,2 104,0 27,2 104,0

- Övrig post -12,0 3,0 -12,0 3,0

Årets utbetalningar -108,0 -108,0 -108,0 -108,0

Summa avsatt till pensioner 2 966,3 2 986,3 2 966,0 2 986,3

Löneskatt 719,6 724,5 719,6 724,5

Utgående avsättning pensioner 3 686,0 3 710,8 3 686,0 3 710,8

Aktualiseringsgrad 96 % 96 % 96 % 96 %

Spec. avsatt till pensioner förtroendevalda, tkr

Ingående avsättningar redovisas som 
ansvarsförbin-

delse

0,0 redovisas som 
ansvarsförbin-

delse

0,0

Årets justering av ingående avsättningar 3 116,0 3 116,0

Nya förpliktelser under året 472,9 472,9

varav:

- Nyintjänad pension förtroendevalda 416,90 416,90

- Ränte- o basbeloppsuppräkning 56,0 56,0

- Ändring av diskonteringsräntan 0,0 0,0

- Övrig post 0,0 0,0

Årets utbetalningar -0,0 -0,0

Summa avsatt till pensioner 3 588,9 3 588,9

Löneskatt 870,7 870,7

Utgående avsättningar pensioner redovisas som 
ansvarsförbin-

delse

 4 459,6 redovisas som 
ansvarsförbin-

delse

4 459,6

Not 22 Långfristiga skulder    25,0 36,1 95,3 94,1

Anläggningslån 20,0 20,0 88,0 78,0

Checkräkningskredit 0,0 10,0 2,3 10,0

Leasingavtal 0,6 1,2 0,6 1,2

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 4,4 4,9 4,4 4,9

Kreditgivare

Kommuninvest 20,0 20,0 88,0 78,0

Swedbank 0,0 10,0 2,3 10,0

Finansbolag (bilar) 0,6 1,2 0,6 1,2

Spec. Förutbetalda intäkter 
Anslutningsavgifter VA 2,2 2,3 2,2 2,3
Återstående antal år 33 år 32 år 33 år 32 år
Gatukostnadsersättningar 1,5 1,4 1,5 1,4
Återstående antal år 29 år 28 år 29 år 28 år
Investeringsbidrag statliga 0,6 0,5 0,6 0,5
Återstående antal år 50 år 49 år 50 år 49 år
Investeringsbidrag privata 0,2 0,6 0,2 0,6
Återstående antal år 18 år 17 år 18 år 17  år

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Not 25 Borgensförbindelser och övriga  
ansvarsförbindelser 347,1 360,5 279,1 292,5

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) 174,6 171,6 174,6 171,6

Pensionsförmån förtroendevalda  inkl. löneskatt
(som inte ingår i ovan)

7,9 4,5 7,9 4,5

Kommuninvest 20,0 40,0 42,5 62,5

Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening äldrehem i Hjo, 
ekonomisk förening

54,0 53,8 54,0 53,8

Spec. pensionsförmån intjänad före 1998-anställda

Ingående ansvarsförbindelse 144,9 140,5 144,9 140,5

Försäkring IPR 0,0 0,0 0,0 0,0

Sänkning av diskonteringsräntan 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktualisering 0,1 -0,2 0,1 -0,2

Ränteuppräkning 1,0 1,1 1,0 1,1

Basbeloppsuppräkning 0,3 1,5 0,3 1,5

Bromsen* -0,7 0,0 -0,7 0,0

Utbetalningar -5,0 -5,6 -5,0 -5,6

Övrigt -0,1 0,8 -0,1 0,8

Summa pensionsförpliktelser 140,5 138,1 140,5 138,1

Löneskatt 34,1 33,5 34,1 33,5

Utgående ansvarsförbindelse 174,6 171,6 174,6 171,6

*Bromsen är pensionssystemets automatiska balanseringsmekanism.  Den ser till att utbetalningarna på lång sikt inte överstiger tillgångarna och garanterar att pengarna i systemet räcker.

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2014 2015 2014 2015

Not 23 Kortfristiga skulder    93,3 104,3 110,2 124,3

Kortfr.skulder till kreditinstitut o kunder 0,9 20,5 0,9 30,5

Skulder intressebolag 0,0 0,0 1,6 1,3

Leverantörsskulder 35,4 16,5 37,3 13,2

Skuld till VA-kollektivet Redovisat 
under eget 

kapital

0,6 Redovisat 
under eget 

kapital

0,6

Moms och skatteskulder 0,0 0,3 0,0 0,4

Personalens skatter och avgifter 4,7 5,2 4,7 5,2

Övriga kortfristiga skulder 0,2 0,5 9,7 9,2

Upplupna kostnader/förutbet. intäkter 52,1 60,7 56,0 63,9

Varav Upplupen semesterlön 14,4 15,4 15,1 16,1

Upplupna sociala avgifter 11,2 12,4 11,7 13,0

Upplupna löner 3,3 3,4 3,6 3,6

Upplupna räntekostnader 0,2 0,2 0,3 0,3

Förutbetalda hyresintäkter 0,0 0,0 0,1 0,1

Avgiftsbestämd ålderspension 13,7 14,2 13,7 14,2

Upplupna kostnader elcertifikat 0,0 0,0 1,2 1,1

Övriga interimsskulder 6,2 14,4 7,2 14,8

Förutbetalda skatteintäkter 3,1 0,7 3,1 0,7

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 2015 Redovisning 2015 Budget av-
vikelse

Helårsprog-
nos vid del-
årsbokslut

 Intäkter Kostnader     Netto  Intäkter Kostnader     Netto     Netto     Netto
Mnkr
Demokrati 0,0 6,2 6,2 0,1 6,5 6,4 -0,2 0,0

Kommunledningskontoret 1,8 43,8 42,0 1,9 42,5 40,6 1,4 1,5

Plan och Bygg 0,9 5,8 4,9 1,0 5,2 4,2 0,7 0,2

Kultur, turism och fritid 2,1 24,3 22,2 1,9 24,5 22,6 -0,4 -0,6

Teknisk service 101,8 123,9 22,1 105,3 126,8 21,5 0,6 0,0

Taxefinansierad verksamhet 14,2 14,2 0 16,4 16,4 0,0 0,0 0,0

Vård och omsorg* 51,7 203,9 152,2 55,0 208,8 153,8 -1,6 -3,9

Barn och utbildning  12,4 208,3 195,9  21,4 221,8     200,4 -4,5 -3,6

Arbete och socialtjänst  12,8  34,1  21,3  28,6   49,2     20,6 0,7 -0,7

Finansförvaltning
exkl. skatter och finansnetto

13,4 -5,2 -18,6 14,1 -7,5 -21,6 3,0 5,0

Summa löpande verksamhet 221,1 659,3 448,2 245,7 694,2 448,5 -0,3 -2,1

*exklusive intern LOV-ersättning budget 16,5 mnkr utfall 16,9 mnkr

Verksamheternas samlade budgetavvikelse
Kommunens verksamheter redovisade för 2015 en bud-
getavvikelse med -0,3 mnkr. Nedan anges en övergripande 
förklaring till avvikelseposterna. 

Demokrati
Politikområdet Demokrati redovisar ett underskott på 
0,2 mnkr 2015, vilket var en avvikelse jmf. med delåret då 
prognosen var en budget i balans. Underskottet beror till 
största delen på att kostnaderna för utbetalda arvoden 
blev högre än budgeterat, vilket förklaras av ny mandatpe-
riod, fler möten än tidigare samt hög närvaro. Under året 
har även olika former av utbildningsinsatser för de förtro-
endevalda ordnats. Politikområdet tilldelades extramedel 
för dessa i budget 2015 men utfallet blev något högre.

Överförmyndarverksamheten redovisar ett underskott 
p.g.a. fler ärenden under året medan revisionen redovisar 
ett litet överskott. 

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 1,4 
mnkr. Den främsta orsaken är avvikelsen för trapphus-
boendet på 1,0 mnkr där startdatumet blev framflyttat 
till 2016. Kollektivtrafiken redovisar ett överskott på 0,5 
mnkr vilket beror på fortsatt låga nivåer på färdtjänst-
resor samt fördelaktiga leverantörsavtal med Västtrafik. 
Hösten 2015 startade en ny programperiod för projekt-
ansökningar till Leader efter uppehåll under året. Budge-
terade Leaderbidrag medför därför ett överskott med 0,2 
mnkr. 

Staten redovisar ett underskott med 0,4 mkr på grund 
av att det under året genomförts insatser för organisa-
tionsutveckling inom hemtjänsten av Avanova ledarsup-
port. Dessa kostnader rymdes inte inom befintlig ram. 
IT-enheten redovisar högre kostnader än budgeterat för 
licenser efter den genomlysning som gjordes av kommu-
nens IT-miljö. Även flytt av IT-miljön till Skövde kommun 
har bidragit till högre kostnader än budgeterat. 

Prognosen för Kommunledningskontoret i delårsbokslutet 
visade på en avvikelse mot budget med + 1,5 mnkr. 

Plan och Bygg
Plan och Bygg visar överskott om 0,7 mnkr vid bokslutet 
2015. Intäkterna visar överskott om drygt 0,1 mnkr vilket i 
sin helhet är hänförligt bygglovsverksamheten. Även kost-
naderna ger överskott om 0,6 mnkr. Varav personalkost-
naderna har varit 0,1 mnkr lägre än budgeterat till följd 
av vakanser på bygglovssidan. Under året har verksam-
heten haft medel avsatta för att köpa tjänster inom fysisk 
planering men detta behov har istället lösts genom en 
tillfällig anställning vilket ger överskott på kostnadssidan. 
Även övriga kostnader för köp av tjänster ger överskott 
eftersom det planerade arbetet med kulturmiljöstrategi 
inte påbörjats under året. 

Vid delåret förväntades politikområdet ge ett överskott 
om 0,2 mnkr. Resultatet vid bokslutet är 0,5 mnkr högre. 
Vid delåret förväntades bygglovsavgifterna klinga av under 
hösten på grund av vakanser på bygglovshandläggartjäns-
ten, vilket inte skett.  Kostnaderna för planarbetet vänta-
des ge underskott till följd av köp av extern konsulthjälp 
i arbetet med kulturmiljöstrategin. Detta arbete har inte 
inletts under 2015. 
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Kultur, turism och fritid
Kultur, turism och fritid redovisar ett underskott med 
0,4 mnkr. Den största delen av avvikelsen kan hänföras 
till kulturverksamheten. 2015 anordnades hamnfesten 
för tredje gången. En mycket uppskattad tillställning för 
Hjobor och turister. Evenemanget har haft bra sponsor-
intäkter men kostnaderna blev högre än budgeterat 
vilket är bidragande till underskottet. Kulturkvarteret 
redovisar en negativ avvikelse p.g.a. nödvändiga inköp till 
utställningslokalerna och verksamheten samt något högre 
personalkostnader än budgeterat. Förändringar i verksam-
heten inom Kulturskolan under året samt att intäkterna 
för kulturskoleavgifter inte når upp till budgeterad nivå 
resulterar i ett underskott totalt på kulturskolan. Ökade 
kostnader för bibliotekets verksamhet samt för e-boks-
utlån och digitalt in- och utlåningssystem bidrar också till 
avvikelsen inom kulturverksamheten.

Fritidsverksamheten redovisar ett överskott som till stor 
del beror på överskott av kapitaltjänstkostnader för Guld-
kroksområdet då projektet ännu inte är klart. Överskott 
finns även för drift av konstgräsplanen, men samtidigt 
uppgår inte intäkterna till budgeterad nivå. 

Resultatet 2015 blev ca 0,2 mnkr bättre än prognosen vid 
delårsbokslutet. Avvikelsen mot prognosen beror dels på 
att befarat underskott på kulturskolan inte blev så stort 
som beräknat. Överskottet på driften av konstgräsplanen, 
där prognosen var enligt budget vid delåret, bidrar också. 

Teknisk service
Teknisk service, undantaget verksamhetsområde Gata, 
Park och Hamn, är till största delen en utförarorganisa-
tion vars verksamhet finansieras av intern försäljning av 
vaktmästeri- och lokalvårdstjänster, matportioner samt 
intern uthyrning av verksamhetslokaler. Den interna 
debiteringen sker efter budgeterade volymer varför avvi-
kelser i den interna efterfrågan skapar avvikelser på såväl 
intäkter som kostnader.

Teknisk service resultat för verksamhetsåret 2015 är ett 
överskott om 0,6 mnkr. Intäkterna överstiger budget 
med 3,5 mnkr. De externa intäkterna visar överskott om 
2,3 mnkr. Det är externa hyresintäkter, tomtförsäljning, 
intäkter för försäljning av skog och försäljning av externa 
entreprenader på gatusidan som står för merparten av 
denna avvikelse. De interna intäkterna överstiger budget 
med 1,2 mnkr och här är det intern försäljning av mat-
portioner som står för avvikelsen.

Kostnaderna för drift och underhåll överstiger budget 
med 2,9 mnkr. Merparten av detta återfinns på livsmed-
elskostnaderna och driftskostnader inom gata, park och 
hamnverksamheten. 

Fastighetsverksamheten inklusive lokalvården och vakt-
mästeriet visar överskott om drygt 1,2 mnkr. Inom lokal-
vården och vaktmästeriet finns ett överskott om 0,5 mnkr 
på personalkostnaderna till följd av vakanta tjänster under 

året. Fastighetsverksamheten har överskott på intäkts-
sidan avseende den externa uthyrningen av lägenheter och 
lokaler. 

Kostverksamheten redovisar ett negativt resultat om 
0,6 mnkr. Livsmedelskostnaderna visar underskott om 
0,8 mnkr till följd av ökad volym på matportioner. Till en 
del beror de höga livsmedelskostnaderna även på ökade 
livsmedelspriser. Övriga verksamhetskostnader ger under-
skott om 0,2 mnkr. Personalkostnaderna ger underskott 
om 0,6 mnkr. De interna intäkterna överskrider budget 
med 1 mnkr och balanserar till en del underskotten på 
personalkostnader och livsmedel.

Gata-Park-Hamnverksamheten redovisar ett resultat i 
balans med budget. Intäkterna för såväl intern som extern 
försäljning av tjänster överskrider budget men denna 
positiva avvikelse balanseras av kostnader över budget. 
Personalkostnaderna ger överskott om 0,2 mnkr eftersom 
en arbetsledartjänst varit vakant hela år 2015.

Prognosen för teknisk service vid delårsbokslutet visade 
på ett resultat i balans med budget. Resultatet vid års-
bokslutet är 0,7 mnkr högre. Avvikelser mot denna prog-
nos finns främst inom kost- och fastighetsverksamheten. 
Prognosen för kostverksamheten avviker negativt med 0,6 
mnkr. Under hösten har kostnaderna för både livsmedel 
och personalkostnader varit högre än prognosticerat. 
Inom fastighetssidan avviker prognoser istället positivt. 
Den milda vintern gjort att kostnaderna för uppvärmning 
varit lägre än vad som låg i prognosen vid delåret. Ett 
antal planerade underhållsarbeten har skjutits fram i tid 
och genomförs först under 2016. Inom lokalvården har två 
tjänster fortsatt varit vakanta under hösten.

Vård och omsorg
Vård och omsorg redovisar ett underskott på 1,6 mnkr. 
Verksamhet är personalintensiv, av redovisade kostnader 
i bokslutet är 73 % personalkostnader. Totalt blev perso-
nalkostnaderna 4,1 mnkr högre än budget. Nämnas kan 
hemvårdens personalkostnader som blev 4,7 mnkr högre 
än budget. Ett arbete pågår för att utvärdera och utveckla 
bl.a. beräkningen av LOV ersättningen och hemvårdens 
kostnader. Differenser av personalkostnader jämfört med 
budget finns också för personlig assistans, sjuksköterskor 
natt och på Villa Rosell där kostnaderna blev högre. För 
personlig assistans beror de högre personalkostnaderna 
på ökning av antal dygnsärenden. De lägre kostnaderna 
i de olika verksamheterna beror främst på vakanser och 
återhållsamhet vid tillsättning av vikarier.  
 
Vård och omsorgs intäkter blev högre än budgeterat 
främst beroende på högre statsbidrag (stimulansbidrag för 
utökad bemanning inom äldreomsorg och kvalitetsregister 
äldreomsorg). Interndebiterad LOV-ersättning blev högre 
än budgeterat (0,4 mnkr) vilket påverkar intäkterna och 
kostnaderna med samma belopp eftersom både beställar- 
och utförarorganisationen finns inom Vård och omsorg. 
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Större avvikelser av övriga kostnader som blev högre 
än budgeterat är kostnad för medicinskt färdigbehand-
lade, kostnad för hemvårdens leasingbilar p.g.a. bilbyten, 
personliga hjälpmedel, elevhem LSS, dagvårdsresor och 
ersättning för sjuklönekostnader för brukare med per-
sonlig assistans som har extern utförare. På grund av att 
nyckelfria lås och medicinskåp samt digitala larm inom 
ordinärt boende inte infördes under året som planerats 
blev kostnaden för detta lägre. Vidare innebar föränd-
ringar i behovet av att köpa externa platser för boende att 
kostnaden för detta blev lägre. 

Vid delårsbokslutet förväntades Vård och omsorg redo-
visa ett underskott på 3,9 mnkr vid årets slut. Prognosen 
förbättrades i oktober till ett underskott på 3,7 mnkr och 
slutresultatet blev ett underskott på 1,6 mnkr. En stor 
del av avvikelsen mot prognosen vid delårsbokslutet är 
statsbidraget för utökad bemanning inom äldreomsorg. 
Vid delårsbokslutet prognostiserades att nyckelfria lås och 
medicinskåp skulle installeras under 2015 men detta har 
försenats vilket innebär att konsult- drifts- och kapital-
kostnader samt hyreskostnad för skåpen har blivit lägre 
än prognosen. I flera verksamheter bl. a. Sjöryd, Smedjan, 
Sturebo, Kortebo och Dagcenter Måsen har lönekostna-
derna blivit lägre än prognostiserats vid delårsbokslutet.  
Detta har flera orsaker men beror bl a på återhållsamhet 
vid tillsättande av vikarier vid sjukdom och vakanser.

För sjuksköterskor natt, ledning funktionshinder, hemvår-
den och personlig assistans har istället lönekostnaderna 
blivit högre än prognosen vid delårsbokslutet. En annan 
kostnad som blev högre än prognosen var hemvårdens 
leasingbilar som till största delen beror på kostnader i 
samband med byte av bilar. 
  
Barn och utbildning
Barn och utbildning är indelat i fyra olika verksamhets-
områden; Barn och utbildning gemensamt, Barnomsorg, 
Grundskola inkl. förskoleklass och Gymnasie- och vuxen-
utbildning. Resultatet för 2015 redovisar ett underskott 
om 4,5 mnkr.

Intäkterna avviker med 9 mnkr vilket till största del 
beror på ersättningar från Migrationsverket avseende 
asylsökande elever i grund- resp. gymnasieskolan samt 
ökad ersättning för SFI eleverna (svenska för invandrare) 
vid vuxenutbildningen. Utöver detta har intäkterna ökat 
p.g.a. statsbidrag som aviserats under innevarande år bl.a. 
lågstadiesatsningen, förstärkt elevhälsa och karriärtjäns-
ter samt ersättningar från arbetsförmedlingen avseende 
tjänster AMS. Ovan intäkter har framförallt använts för 
att täcka ökade personalkostnader, vilket är en del av 
förklaringen till avvikelsen på kostnadssidan. Utöver denna 
avvikelse har verksamheten haft ökade personalkostna-
der framförallt inom grundskolan. Dels p.g.a. att ökade 
stödinsatser till följd av fler elever i behov av särskilt stöd 
samt att omvandlingen av assistent- till pedagogtjänster 
inneburit merkostnader. Verksamheten har under året 
även haft extrakostnader för insatta taxiturer beroende 

på omläggning av Västtrafiks rutt och tillkommande IT 
kostnader (accesspunkter samt inköp av datorer) vilket 
är en engångskostnad till följd av flytt av drift till Skövde 
kommun. 

Avvikelsen jämfört med delårsbokslutet i augusti är en 
försämring med 0,9 mnkr. Förklaringen till det ökade 
underskottet är extrainsatt stöd för elever på Fågelås 
skola, tillkommande IT kostnader enligt ovan, ökat antal 
som beviljats vårdnadsbidrag, utebliven intäkt p.g.a. att 
integrationsutbildning vilken planerats att starta under 
hösten samt att det prognostiserats ett större överskott 
avseende de interkommunala gymnasiekostnaderna vilket 
delvis uteblivit till följd av ökad inflyttning samt att några 
valt att påbörja ny utbildning.

Arbete och socialtjänst
Arbete och socialtjänst är indelat i tre olika verksamhets-
områden; Individ och familjeomsorg, Arbetsmarknadsen-
heten samt Integrationsverksamheten. Det sist nämnda 
finansieras fullt ut av ersättningar från Migrationsverket. 

Området individ och familjeomsorg uppvisar vid bokslutet 
ett positivt resultat om 0,7 mnkr. Avvikelsen förklaras till 
största del av att utbetalningsnivån av ekonomiskt bistånd 
mildrats under hösten. Ett led i detta är bland annat att 
det ekonomiska biståndet för nyanlända täcks av pengar 
(schablonersättningar) från Migrationsverket. Kostnader-
na för institutionsplaceringar samt öppenvård av vuxna 
redovisar ett underskott till följd av fler individer med 
missbruksproblematik. 

Institutionsplaceringar av barn visar överskott då inga 
placeringar har förekommit under året, däremot har 
antalet barn i behov av familjehem ökat och här ses även 
en ökning framöver.

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott om 0,1 
mnkr, detta till följd av att kostnaderna för feriearbetare 
inte varit så hög som budgeterats. Sammanlagt erbjöds 86 
ungdomar feriepraktik samt 3 ungdomar sommarlovsen-
treprenörer sommaren 2015, vilket kan jämföras med 
föregående år då 101 ungdomar erbjöds feriepraktik, samt 
6 ungdomar var sommarlovsentreprenörer.
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Integrationsenheten har under året genomgått stora för-
ändringar. I juli övertog kommunen boendet ”Freja” som 
tidigare drivits av Hjo och Karlsborg gemensamt. Utöver 
detta har ytterligare boenden tillkommit under hösten 
då antalet ensamkommande barn ökat. Detta innebär 
rent ekonomiskt ett ökat ekonomiskt flöde, men innebär 
inga merkostnader för kommunen då Migrationsverket 
via schablon- och faktiska ersättningar ersätter dagens 
kostnader.

Vid delårsbokslutet i augusti prognostiserades ett un-
derskott om -0,7 mnkr, vilket till största del förklaras av 
den positiva utvecklingen inom ekonomiskt bistånd samt 
att det inte tillkommit några institutions placeringar. Det 
underskott som prognostiserades inom Arbetsmark-
nadsenheten uteblev p.g.a. ersättningar från AMS samt 
restriktivitet vid inköp av förbrukningsmaterial generellt 
inom arbetsmarknadsenheten. 

Finansförvaltningen
Finansförvaltningen visar på ett överskott om 3,0 mnkr. 
Främsta förklaringen till överskottet är återbetalningen 
av försäkringspremier från AFA på 3,4 mnkr som inte var 
budgeterad.

I delårsbokslutet prognostiserades ett överskott på 5,0 
mnkr. Försämringen på 1,6 mnkr beror dels på att sättet 
att redovisa de förtroendevaldas pensioner har medfört 
en kostnad för året på 0,6 mnkr som ej var med i progno-
sen, se vidare under avsnittet redovisningsprinciper.
Dels har kommunen bokfört en kostnad om 0,3 mnkr 
angående ett pågående ärende hos Länsstyrelsen. Ärendet 
avser ett Leaderprojekt som genomfördes under åren 
2009-2012 ihop med kommunerna Falköping, Tidaholm 
och Tibro. Hjo kommun har reserverat 0,3 mnkr för en 
eventuell återbetalning av tidigare erhållna bidrag. 
Även utfallet för de interna räntorna blev 0,9 mnkr lägre 
än vad som beräknades vid delåret. Detta underskottet 
ligger dock som ett överskott hos övriga verksamheter.
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Investeringar
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 
2015

Avvikelse

Ökad tillgänglighet     0,5      0        0  0 0,5   0,0 0,0 0,5

Energieffektivisering 0,0 0  0 2,4 2,4 0,8 0,8 1,6

Skol- och barnomsorgsfastigheter 25,1 1,4 0 5,0 31,5 31,6 27,7 -0,1

Lokalanpassning Stadshuset 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1

Kultur- och fritidsfastigheter, 
idrottsområdet

0,0 1,2 0,0 32,4 33,6 7,9 6,8 25,7

Ombyggnad Centralkök 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5

Hamnen 6,0 0,0 0,0 5,5 11,5 16,8 16,2 -5,3

Infrastruktur, gator och dagvat-
tenledningar

3,5 3,9 1,0 4,2 12,6 15,4 5,6 -2,9

Inventarier teknisk verksamhet 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,6 -0,1

Inventarier kommunstyrelsen 4,2 0,0 0,0 2,3 6,5 5,1 3,9 1,4

Markinköp 1,0 0,0 -1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0

Taxefinansierat Vatten och avlopp 1,8 4,3 0,0 12,3 18,4 15,2 6,2 3,2

Summa investeringar exkl. 
exploatering

45,1 10,8 0,0 65,3 121,2 93,7 67,9 27,5

Exploateringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,9 -5,9

Summa inkl. exploatering 45,1 10,8 0,0 65,3 121,2 99,6 68,8 21,6

Efter några år 2008-2011, med relativt låga investerings-
nivåer är Hjo kommun inne i en period med det mot-
satta. 2015-års genomförda investeringar tillsammans 
med planerade investeringar under år 2016 överstiger 
vad kommunen 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 kombination med de kommande är viktiga för att 
behålla och öka Hjo kommuns attraktionskraft, såväl som 
boendeort som besöksmål.

Under 2015 har 121,2 mnkr avsatts till investeringar. Av 
dessa är 55,9 mnkr nya medel och 65,3 mnkr är ombudge-
terade från år 2014. Den nedlagda kostnaden i de projekt 
som pågår och de som avslutats under året uppgår till 99,6 
mnkr varav 68,8 mnkr har belastat 2015 och 30,8 mnkr 
tidigare år. Under året har ett antal stora projekt som 
Norra Piren i hamnen, Lars i Knäpplans väg och ombygg-
naden av avloppsreningsverket avslutats. Sammanlagt har 
projekt till ett värde om 79,5 mnkr avslutats. 

Den stora budgetavvikelsen i redovisningen avseende 
2015-års investeringar beror främst på att ett antal 
stora projekt pågår över årsskiftet. På investeringar i 
Kultur- och fritidsfastigheter är det ombyggnationen av 
Medborgarhuset Park, Actionpark och nya löparbanor på 
Guldkroksområdet som står för avvikelsen om 26 mnkr. 
Ombyggnationen av Centralköket kommer att inledas 
under 2016 vilket ger en positiv avvikelse om 2,5 mnkr. 
Investeringen i Hamnen visar negativ avvikelse om drygt 
5 mnkr och är pågående över årsskiftet. Ytterligare 7,5 
mnkr finns avsatta under 2016 för renovering av hamnen. 
Investeringar i infrastruktur visar en negativ avvikelse om 
3 mnkr. I samband med byggnationen av Lars i Knäpplans 
väg har stamledningar för vatten, avlopp och dagvatten 
lagts till en kostnad om 1,8 mnkr och detta finns som 
motsvarande positiv avvikelse på investeringar i den 
taxefinansierade verksamheten. Projektet Rosenlunds 
hållplats visar negativ avvikelse eftersom statligt medfinan-
sieringsbidrag om 0,5 mnkr inte är slutreglerat. Projektet 
Öring i hela Hjoån pågår över årsskiftet och visar negativ 
avvikelse om 0,6 mnkr.

Samtliga investeringar 2015
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De största investeringsprojekten 2015

Belopp i mnkr Budget Kostnad 
sedan start

Varav kost-
nad 2015

Avvikelse Kommentar

Etapp 2 Kulturkvarteret Pedagogien 
- medborgarhuset Park

25,0 6,6 5,7 24,0 Pågår och avslutas våren 2017

Ny förskola Knäpplanområdet 31,4 31,5 27,6 -0,1 Avslutad årsskiftet 2015/2016

Lars i Knäpplans väg 11,1 12,9 3,6 -1,8 Avslutad höst 2015. Utfall inkl.stamledningar VA

Nyinvesteringar Reningsverket 16,5 15,2 6,2 1,3 Merparten avslutat höst 2015. Reterande pågår och slutförs vår 
2016

Hamnen 11,5 16,8 16,2 -5,3 Norra Piren 12,1 mnkr avslutat höst 2015. Södra Piren pågår och 
avslutas sen vår 2016. Ytterligare 7,5 mnkr avsattta i budget 2016.

Actionpark 5,0 0,4 0,2 4,6 Pågår och avslutas sommaren 2016.

Under året färdigställdes replokalerna i Kv. Pulpeten som 
är en del av kulturkvarteret. Arbetet med projekteringen 
och framtagning av förfrågningsunderlag för etapp 2 av 
kulturkvarteret, som består av renovering och ombyggnad 
av Medborgarhuset Park har genomförts. Upphandlingen 
av byggentreprenaden beräknas slutföras i februari 2016. 
Lars i Knäpplans väg som sträcker sig från Idrottsgatan 
och vidare upp mot nya förskolan samt Borrbäcksområdet 
var klar under sommaren. Den nya förskolan på Knäp-
plan stod färdig för inflyttning i december och invigdes 
med pompa och ståt i slutet av januari 2016. Arbetet med 
renoveringen och ombyggnaden av Hjo hamn har fortlöpt 
under året. Etapp 1 som omfattade den norra piren och 
den inre kajkanten stod färdig i maj. Under hösten inled-
des arbetet med Södra Piren som ska vara avslutat till 
båtsäsongen 2016. Lagom till sommaren slutfördes arbetet 
med utegymmet i Stadsparken.

Vatten- och avloppsverksamheten har investerat för 6,2 
mnkr. Arbetet med avloppsreningsverket har pågått under 
hela 2015 och huvuddelen av projektet avslutades under 
hösten. Under 2016 återstår mindre delar av investering-
en bland annat ska fyllnadsmaterial i reningsbassängerna 
bytas ut.  

Översikt nettoinv. 2009-2018, mnkr

* Varav 2016 års grundbelopp 37,9 mnkr samt ombudgeteringar från 2015 
21,4 mnkr.

Bokslut 2009Bokslut 2010Bokslut 2011Bokslut 2012Bokslut 2013Bokslut 2014Bokslut 2015Plan 2016*
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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 ambitionen är att områdena avslutas när 
merparten av tomterna är sålda. Knäpplan-/ Sandbyområdet beräknas avslutas under år 2018 och då 
finns 4 mnkr avsatta i investeringsbudgeten för att finansiera gator, belysning, vatten- och avloppsinfra-
struktur samt grönområden som kvarstår i kommunal ägo. Under 2015 har ytterligare ett område med 
nio tomter öppnats upp på norra Knäpplan. 

Total nettokostnad sedan 
projektstart

2013 2014 2015

Exploatering Knäpplan/Sandby Inkomster -0,8 -0,30 -0,10 -0,40

Utgifter 6,6 0,70 4,70 1,20

Netto 5,8 0,4 4,6 0,8

Budget 0,0 0,0 0,0 0,0

Norra Knäpplan Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 0,1 0,0 0,0 0,1

Netto 0,1 0,0 0,0 0,1

Budget 0,1 0,0 0,0 0,1

Exploateringar

Knäpplan-/ Sandbyområdet

Under våren 2013 färdigställdes två tomter utmed Knäp-
planvägen. Redan vid delårsbokslutet 2014 var dessa sålda 
och bebyggda. Under våren 2014 fortsatte exploateringen 
av området och ytterligare 26 byggklara tomter färdigställ-
des. Tomtpriset är satt till 50 kr per kvadratmeter. Under 
2015 har två tomter sålts och ytterligare elva tomter är 
reserverade. Detta innebär att det vid utgången av år 2015 
finns tio tomter kvar. JS Flex AB har option på att köpa fyra 
av dessa tomter fram till den sista juni 2016. Den option 
som Asplunds Bygg haft på elva tomter har löpt ut och 
tomterna är därmed tillgängliga för andra intressenter. Exp-
loateringsområdet väntas avslutas under 2018.

Norra Knäpplan

Under 2015 har ytterligare ett område med nio tomter på 
Knäpplan öppnats. Förrättningen med tomtindelningen är 
slutförd i början av januari 2016 och tomtpriset är beslutat 
till 133 kr per kvadratmeter. I nuläget är ingen av dessa 
tomter sålda men tre är reserverade.

Villatomter Sigghusberg

Vid årsskiftet 2010/2011 avslutades exploateringsområdet 
gällande villatomter på Sigghusberg. På Östra Sigghusberg 
såldes två tomter under 2014 och ytterligare en har sålts 
under 2015. I dagsläget finns en ledig tomt kvar till försäl-
jning på området. På Norra Sigghusberg finns fem osålda 
tomter. 

Övriga villatomter i tätorten

På Borrbäckområdet återstår 3 byggklara tomter för försäl-
jning. Två större och byggklara tomter finns på Andersfors 
utmed Strömsdalsvägen med gångavstånd till Hjo-åns dal-
gång.

Pågående exploateringar 2015

Första spadtagen på Knäpplanförskola
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Finansiella nyckeltal fem år i 
sammandrag 

Kommunkoncernen 2011 2012 2013 2014 2015

Tillsvidareanställda, st    707    717    711    716    744

Omsättning, mnkr    566    574   599    624    642

Årets resultat, mnkr   24,0   10,2   17,2   18,6   14,7

Balansomslutning, mnkr    409    430   458    495    522

Nettoinvesteringar totalt, 
mnkr

    32      46     73     62     80

Soliditet, %     52      52    53     53     52

Kommunen 2011 2012 2013 2014 2015

Invånare, st 8 790 8 832 8 832 8 880 8 983

Tillsvidareanställda, st    686    696   690    694 721

Primärkommunal skattesats, kr 22,00 21,57 21,57 21,57 21,57

Total kommunal skattesats*, kr 33,78 32,45 32,70 32,70 33,05

* Exkl. begravningsavgift samt avgift till svenska kyrkan

Kommunen  
Resultat - kapacitet

2011 2012 2013 2014 2015

Årets resultat, mnkr  22,4    5,0   15,0    14,4    8,8

Nettokostnader inkl. avskriv-
ning, mnkr*

384,1 394,9 408,5  425,0 448,5

Utveckling av nettokostnader, %    1,3    2,8    3,4      4,0 5,5

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag mnkr

408,0 409,7 423,9  439,0 457,8

Utveckling av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, %

   2,0    0,4    3,5     3,6 4,3

Årets resultat/skatteintäkter 
och generella stadsbidrag, %

   5,4     1,2    3,5     3,3 1,9

Nettoinvesteringsvolymen, 
mnkr inkl. exploatering

    27     34     36      53 69

Soliditet, inkl affärsverks. 
kapitalandel, %

    63      61     67     64 60

Soliditet inkl. hela pensions-
skulden, %

   +7     +9   +12    +14 +15

Långa skulder, inkl checkkredit, 
mnkr

    21      42    30      25 36

*Året 2012 är exkl. partiell inlösen av pension med 9,0 mnkr.

Kommunen
Risk - Kontroll

2011 2012 2013 2014 2015

Borgensåtaganden, mnkr     96     101     111     165     185

Total pensionsförpliktelse, 
mnkr

   193     189     209     200     198

Kassalikviditet, %     50      58      54      80      48

Budgetavvikelse mnkr  
(årets resultat)

+14,4    -3,0   +7,0   +6,4    -0,2
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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 nettotillgångar 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 
nettokostnader.

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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