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innehåll:

Så läser du Hjo kommuns årsredovisning:
Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av verksamheten för det gångna året och avlämnas 
av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till kommuninvånarna, externa intres-
senter i form av kreditgivare, leverantörer och andra myndigheter.

I inledningen återfinns kommunstyrelsens 
ordförande samt oppositionsrådet samman-
fattande kommentarer på det gångna årets 
händelser. 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 omvärlds-
analys, målredovisning, kommunala jämförelser, 
så som KKiK, finansiell analys, folkhälsa- och 
miljöredovisning samt kommunens personal-
redovisning.

I detta block återfinns en samlad bild av Hjo 
kommuns verksamheter under 2016. Inom varje 
område beskrivs viktiga händelser, framtid, hur 
respektive verksamhetsområde arbetat med 
Hjo kommuns värdegrund ”Det goda mötet”, en 
kortfattad ekonomisk analys samt verksamhets-
mått. Även en kortfattad redovisning av kommu-
nens bolag och kommunalförbund återfinns här.

I detta block återfinns kommunens redovis-
ningsprinciper därefter resultaträkningen och 
balansräkningen. Under detta block återfinns 
även drift-, investering- och exploateringsre-
dovisning och nyckeltal för de senaste 5 åren.
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Hit går Hjobornas pengar
En hundralapp i skatt används på följande sätt i Hjo kommun

Hur används pengarna?              Skatteintäkter 

Bidrag
ex. statsbidrag

74 %

18 %

648,9miljoner kronor 

Taxor och avgifter4 %
4 % Övriga intäkter, försäljning

ex. hyror, sålda utbildningsplatser

Arbetskraft 59%
Pensionkostnader 3%
Material, köp av tjänster 32%
Lokaler och avskrivningar 3%
Bidrag m.m 3%

Arbetskraft Pensionkostnader Material, köp av tjänster

Lokaler och avskrivningar Bidrag m.m

Arbetskraft 59%
Pensionskostnader 3%
Material, köp av tjänster 32%
Lokaler och avskrivningar 3%
Bidrag m.m 3%

Arbetskraft

Pensionskostnader

Material, köp av tjänster

Lokaler och avskrivningar

Bidrag m.m

Äldre- och omsorg om funktionshindrade (35,80 kr)

Årets resultat (2,8 kr)
Politisk verksamhet (1,30 kr)
Gator, vägar, fastigheter samhällsplanering och räddningstjänst (4,40 kr)

Individ och familjeomsorg (4,60 kr)
Gymnasie- och vuxenutbildning (10,10 kr)
Barnomsorg (12,70 kr)
Grundskola (23,10 kr)

Kultur, turism och fritid ( 5,20 kr)
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Kommunstyrelsens 
ordinarie ledamöter 2016:

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

648,9miljoner kronor 

Lars Glad (M) Jeannette Berglund (M) 

Ewa F Thorstenson (M) 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Jörgen Fransson (S) 

Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) Marie Lindberg (S) Bodil Hedin (S)

Nils-Olof Appelblom (V) Anders Thornblad (Mp) Hasse Nörgård (Sd)

Catrin Hulmarker (M)
Ordförande

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

Pierre Robert Rydén (S)
2:e vice ordförande
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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

 

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

 
 

 

KommunchefKommunchef

Kultur, turism 
och fritid

Kultur, turism 
och fritid

Arbete och 
socialtjänst
Arbete och 
socialtjänst

Barn och 
utbildning
Barn och 
utbildning

Vård 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 
 

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) 
 

Arbete och socialtjänst 
- Individ och familjeomsorg 
- Familjecentralen 
- Arbetsmarknadsenheten 
- Integrationsenheten 
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Pierre Rydén (s)
    Oppositionsråd

Hur skulle du vilja sammanfatta året som gått?
När jag läser bokslutet 2016 är det ett antal saker jag tar med mig. Bland våra investeringar märks hamnen 
som har fått ett rejält lyft och uppskattas av befolkningen. Lovord har hörts från såväl kommuninnevånare 
och som turister. Sista etappen med södra piren och rampen gjordes färdigt 2016. Nu återstår ett arbete 
med att utveckla parterren i hamnområdet. 

Hjo kommuns finansiella ställning är ganska god i relation till jämförbara kommuner men tillväxten i skatte-
intäkter förväntas minska betydligt efter 2017. Jag instämmer i förvaltningens bedömning att för Hjo kom-
muns del handlar framtiden därför om att öka skatteunderlaget genom att fortsätta att öka i antal invånare 
och att jobba aktivt med kostnadssidan med ständiga förbättringar, effektiviseringar och samverkan med 
andra kommuner.

I bokslutet kan man läsa att deltiderna minskat i kommunen vilket följer den trend som sker i stort i hela 
samhället. Det är en politisk målsättning att sysselsättningsgraden ska öka och andelen ofrivilligt deltids-
anställda minska. Detta mål är ännu inte uppfyllt och inom detta område bör ett krafttag tas utifrån en 
jämlikhets- och konkurrensfråga när det gäller rekrytering. Ser man på konkurrensen av arbetskraft är det 
nu mer än någonsin viktigt att det erbjuds arbetsplatser-/tider som attraherar sökande.

Tandhälsa bland barn och ungdomar kan användas som ett mått för att undersöka resultatet av hälsofräm-
jande och förebyggande insatser som gjorts under uppväxtåren. I Hjo når folktandvårdens arbete barn i 
alla åldrar. 

Vad tror du är avgörande för en ökad inflyttning till Hjo och hur 
många invånare hoppas du att vi är 2030?
Avgörande är att kommunen har god ekonomi med god verksamhet. En positiv befolkningsutveckling är 
det yttersta kvittot på att Hjo kommun är på rätt väg – att vi jobbar enligt den vision som Hjoborna arbe-
tat fram och att samhället är med på den resan. Under 2016 har befolkningen i Hjo kommun ökat med 65 
personer, och vi är nu över 9 000 invånare, vilket ger oss en bekräftelse på att arbetet lett till att fler vill 
bo i Hjo.

Småföretagandet har ökat i Sverige. De är viktiga entreprenörer och ska ses som en positiv resurs i sam-
hällsbyggandet. Fler av dem kan ta steget att växa och då blir det naturlig tillväxt i kommunen av jobb samt 
ev. inflyttning. Privata företagen i Hjo sysselsätter 2000 personer och jag ser att det är viktigt att utveckla 
de områden som finns idag för industriell byggnation för att småföretagandet ska kunna fortsätta utvecklas 
i kommunen. 

Hjo kommun bör ta initiativ till att ta kontakt med Trafikverket och diskutera kommande väginvesteringar. 
Vägen mot Skövde exploderar med andelen resande mot jobb med mera. Allt eftersom kommunen växer 
ökar resandet. Vägen behöver breddas och mötesepareras samt utveckla Västtrafiks hållplatser. 

Vilket är ditt smultronställe?
Skulle jag nämna något annat än i min båt på Vättern så skulle ingen tro mig. Vättern är en sjö som ger så 
mycket tillbaka i själen, året om. Vid gryning får man se under några minuter ljusets fantastiska skådespel. 
Även vid skymning kan detta åskådas. Så mitt svar på smultronställe är när jag upplever naturens krafter 
på Vättern när jag sysslar med mitt stora fritidsintresse, Trollingfiske på en av våra fina sötvattensjöar och 
jakten på stor fisk. En puls som ger så mycket tillbaka till själen.
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Catrin Hulmarker (m)
     Kommunalråd

Hur skulle du vilja sammanfatta året som gått?
Positivt och med ständiga utmaningar! Året har präglats av växtvärk, förändring och investeringar. Piren 
i hamnen, Knäpplans förskola, Actionparken, cykelbanan till Högaliden, fiskvägen till Mullsjön och om-
byggnaden av Park. Det händer mycket och vi håller fast vid vår investeringsplan! Vid sidan av detta pågår 
ständigt arbetet med att ha en ekonomi i balans, vi har en bra plan för det men än är vi inte i mål vilket är 
ett måste om vi ska ro iland de kommande investeringarna. Inom våra stora områden skola och omsorg 
uppstår hela tiden nya behov som måste tillfredsställas samtidigt som stat och region lägger allt mer ansvar 
och allt fler arbetsuppgifter på kommunens bord. Detta har blivit allt mer tydligt under 2016. Den flykting-
våg som rullade över landet visade att då saker och ting inte fungerar, då människor trillar mellan stolarna, 
då är det kommunen som tar ansvar för de människor som drabbas. Vi har en fantastisk verksamhet med 
lojal, ambitiös, utvecklingsinriktad och kunnig personal där allt mer arbetsuppgifter läggs i ryggsäcken. Ska 
vi klara framtiden måste bli bättre på att lyfta ur saker ur densamma. Välja bort, tänka nytt och bli ännu 
mer tydliga med vad som är en kommuns ansvar och vad som är andra nivåers ansvar. 

Vad tror du är avgörande för en ökad inflyttning till Hjo och hur 
många invånare hoppas du att vi är 2030?
Tillsammans skapar vi framtidens Hjo! Det finns ett Go i Hjo idag, som sprids av stolta, nöjda och kreativa 
Hjobor – att den känslan behålls och utvecklas tror jag är det viktigaste av allt och grunden för att fler ska 
söka sig hit. Hjo är en utpräglad pendlingsort, därför är det jätteviktigt att vi fortsätter arbetet med att 
erbjuda hög kvalité och god service inom kommunens olika ansvarsområden, goda boendemöjligheter, livs-
kvalité och brett kultur- och fritidsutbud. Det ska vara enkelt att leva och verka (driva företag) i vår kom-
mun men också enkelt att kunna pendla om man behöver det. Kompetensbristen å ena sidan och tillgången 
till tillräckligt intressanta jobb i vårt arbetsmarknadsområde å andra sidan är en balansgång och en nöt som 
vi måste lösa tillsammans i Skaraborg. Detta för att vi ska ha en chans att ses som ett alternativ för dem 
som idag hellre söker sig till storstadsområdena. Tillgången på byggbar mark för industri och bostäder är 
förstås också helt avgörande. Vi måste nyttja vår fina miljö och vårt sjönära läge ännu mer. Det arbete som 
pågår med att producera byggbara områden för villor och småhusbebyggelse samt de större lägenhetspro-
jekt som är under planering är jättespännande och helt nödvändiga om Hjo ska kunna växa. Alla måste bo 
någonstans och vi måste öka rotationen på bostadsmarknaden för att kunna erbjuda alternativ för inflyt-
tare och befintliga Hjobor. År 2030 tror jag att vi närmar oss 9 400 invånare!

Vilket är ditt smultronställe?
Egentligen är hela Hjo mitt smultronställe men måste jag specificera mig är det Söder i centrala Hjo. När 
man kommer utmed vattnet söderifrån och närmar sig Långgatan. Vyn med trähusen på var sin sida om gatan, 
Vättern och den lilla badspången, utsikten över fyren och hamnen – ja det är underbart – varje dag – året om 
njuuuuter jag av denna bild. På sommaren tvärnitar jag och hoppar i vattnet!

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Hjo kommuns alla medarbetare för era insatser under 2016. Ni är så 
värdefulla och helt avgörande kuggar i arbetet med att skapa framtidens Hjo! 
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Fortsatt tillväxt under 2017
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förutspår att 
den positiva utvecklingen i svensk ekonomi fortsätter och 
att sysselsättning och skatteunderlag fortsätter att växa 
i snabb takt under 2017. Arbetslösheten pressas tillbaka 
och når mot slutet av året en nivå som är jämförbar med 
de nivåer som rådde föregående högkonjunktur, d v s 
innan finanskrisens utbrott. Trots ett alltmer ansträngt 
arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt 
dämpad. Inte heller inflationen når några högre tal utan 
tolvmånaderstalen för KPI fortsätter att hålla sig under 
2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja 
styrräntan till i början av nästa år.

Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring.

2016 2017 2018  2019  2020

BNP 3,2 2,8 2,2 1,6 1,5

Sysselsättning 1,9 1,5 0,3 0,0 0,0

Arbetslöshet 6,9 6,5 6,4 6,5 6,7

Timlön* 2,3 3,0 3,1 3,4 3,4

KPI 0,1 1,6 2,3 2,7 2,8

Skatteunderlag (SKL feb) 4,9 4,6 3,7 3,5 3,6

Realt skatteunderlag 2,3 2,0 0,8 0,4 0,5

*Enligt nationalräkenskaperna

Källa: SCB, Medlingsinstitutet, Riksbanken och konjunkturinstitutet

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

Omvärldsanalys

Ekonomiska utmaningar fr.o.m 2018
Om ovanstående data uttrycks i diagramform framkom-
mer nedanstående bild. Den betydligt lägre prognosen för 
tillväxt i sysselsättning från och med 2018 gör att också 
tillväxten i skatteunderlaget minskar nominellt sett. Realt 
sett blir denna effekt ännu större då timlönerna bedöms 
öka snabbare från 2018 och framåt.

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Till detta ska läggas att kommunsektorn förväntas få stora 
utmaningar framöver i form av demografiska förändringar. 
Ökad genomsnittlig livslängd gör att andelen äldre blir allt 
större, vilket leder till ökade kostnader.
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Befolkningsprognos
Befolkningsutvecklingen är viktig för en kommun. Det  
kanske inte finns ett självändamål med att vara stor men 
en kontrollerad tillväxt underlättar finansiering och omför-
delning av medel.

Nedanstående diagram visar befolkningsutvecklingen för 
riket och för Hjo kommun under 2000-talet. Hjo utgör 
grovt avrundat en promille av Sverige och skalan visar 
tusentals invånare för riket och ental för Hjo kommun.

Under 2016 ökade Sveriges befolkning med ca 144 000 
personer för att vid årets slut uppgå till 9 995 000 person-
er. I mitten av januari 2017 spräcktes sedan 10 miljoners-
gränsen. Ökningen under 2016, som för andra året i rad är 
den högsta uppmätta består av ett födelseöverskott om ca 
27 000 personer samt ett invandringsöverskott 117 000.

Hjo kommuns invånarantal har i stort sett legat still under 
större delen av 2000-talet. De tre senaste åren har vi 
dock uppvisat en ökning i nivå med riket och under 2016 
passerades 9 000 invånare. Årets ökning uppgår till 65 in-
vånare och består av ett födelseunderskott med 31, inrikes 
nettoinflyttning om 42, samt ett invandringsöverskott om 
53 personer.  Vid en lite djupare analys framkommer att 
födelseunderskottet, med lågt antal nyfödda kompenseras 
av inflyttning av barnfamiljer. Årskullarna som är mellan 
1 och 7 år som bor i Hjo per den 31 december 2016 är i 
genomsnitt 18 procent större än antalet födda i kommu-
nen respektive år.

Prognoser är vanskliga att göra, i synnerhet med tanke på 
flyktingsituationen. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
har dock tagit fram en prognos som underlag för behov av 
bostadsbyggande i respektive kommun. Denna visade på en 
befolkningsökning för Hjos del med ca 50 invånare per år 
under de närmaste 10 åren, vilken i viss mån utgör under-
lag för kommunens planering. 
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Utsikter och utmaningar för Hjo kommun
Liksom för kommunsektorn i allmänhet står även Hjo 
kommun inför utmaningar framöver. Det demografiska 
trycket tar sig uttryck i bland annat behov av fler platser 
för särskilt boende för personer med demens.  Av denna 
anledning pågår nu förberedelser för en utbyggnad av 
äldreboendet på Sigghusberg, vilket kommer att ge ökade 
driftskostnader från och med 2019.
Inom Barn och utbildning ökar antalet elever och i inves-
teringsplanen för de närmaste fem åren, finns en ny skola 
(F-6) inplanerad med beräknad inflyttning till höstterminen 
2021. 
Som framgår av efterföljande avsnitt i denna årsredovisning 
har kommunen under året dessutom brottats med under-
skott inom Vård och omsorg och inom Barn och utbildning. 
Åtgärdsplaner har upprättats och i viss mån verkställts 
vilket börjar ge resultat. Förutsättningarna inför framtiden 
har dessutom förbättrats genom ökad tilldelning av medel 
till dessa politikområden i 2017 års budget.
Hjo kommuns finansiella ställning är ganska god i relation 
till jämförbara kommuner.  Som framgår av SKLs skatte-
prognos på vidstående sida förväntas dock tillväxten i skat-
teintäkter minska betydligt efter 2017. För Hjo kommuns 
del handlar framtiden därför om att öka skatteunderlaget 
genom att fortsätta att öka i antal invånare och att jobba 
aktivt med kostnadssidan med ständiga förbättringar, effek-
tiviseringar och samverkan med andra kommuner.
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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, Hållbarhet & 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 riktning mot vår vision.

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

Till varje mål finns en indikator, som ska ge en fingervisning 
om huruvida vi är på rätt väg mot att nå målet. I målredo-
visningen lägger vi stor vikt vid årets genomförda insatser 
och vilket resultat de gett. Det är alltså själva arbetet med 
att nå målen som är i fokus, inte att få ett visst värde på in-
dikatorn. Indikatorerna är dock viktiga för oss för att se om 
genomfört arbete ger önskat resultat utifrån ett utfall som 
går att jämföra med tidigare år.  Vår ambition är naturligtvis 
att samtliga indikatorer ska förbättras vid varje mätning. 

Många av indikatorerna kopplade till målen kommer från 
Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Denna 
väljer vi att göra vartannat år.  Anledningen till detta är 
att vi behöver tid att analysera undersökningens resultat 
och planera hur vi ska arbeta utifrån den analysen. Detta 
arbete behöver sedan tid för att genomföras och leda 
till någonting innan en ny mätning kan göras för att ge en 
rättvisande bild över om arbetet lett till önskat resultat.  
Att göra undersökningen varje år ger oss inte tillräckligt 
med tid för att göra någonting användbart av informationen. 
Under våren 2016 gjordes medborgarundersökningen i Hjo 
kommun. Resultatet av den används för att analysera och 
identifiera utveckling. Glädjande är att vårt resultat förbätt-
rats i de flesta delar jämfört med tidigare mätningar.  Vi ser 
också att vi i de flesta delar når ett högre resultat än andra 
småkommuner (med mindre än 10 000 invånare). 

För att kommunfullmäktige ska få en uppfattning om hur 
vi arbetat hittills under 2016 för att nå målen beskrivs på 
kommande sidor vilka strategier vi haft samt vilka mät-
bara och upplevda resultat som vi redan nu kan se av våra 
insatser. 

Målet om att Hjo ska vara en attraktiv boendekommun 
med positiv befolkningsutveckling är ett övergripande mål 
och många av de övriga målen bidrar till att detta uppnås. 
En positiv befolkningsutveckling är det yttersta kvittot på 
att Hjo kommun är på rätt väg – att vi jobbar enligt den 
vision som Hjoborna arbetat fram och att samhället är med 
på den resan. Under 2016 har befolkningen i Hjo kommun 
ökat med 65 personer, och vi är nu över 9 000 invånare, 
vilket ger oss en bekräftelse på att vårt arbete lett till att 
fler vill bo i Hjo.

Vi är medvetna om att vissa av de uppsatta målen är 
orealistiska att nå. Det innebär dock inte att vi inte jobbar 
hårt för att nå dem, tvärtom. Fullmäktiges mål ger förvalt-
ningen ett tydligt uppdrag att fokusera på. I den följande 
målredovisningen framgår tydligt att ett hårt och medvetet 
arbete görs utifrån de politiskt beslutade målen för att Hjo 
kommun ska vara så bra som möjligt. Detta i kombination 
med att finansiellt resultatmål och soliditetsmål för såväl 
kommunen som kommunens bolag har uppnåtts, gör att 
det är kommunstyrelsens sammantagna bedömning att Hjo 
kommun har en god ekonomiskt hushållning.

Målredovisningen på de kommande sidorna beskriver hur 
vi arbetat under året i riktning mot fullmäktiges priorite-
rade mål, utvecklingsområdena och vår vision ”Tillsammans 
skapar vi framtidens Hjo”. 

Målredovisning
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Utvecklingsområde 1:
Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker 

boendeort med vårt sjönära läge. Det ska vi ta vara på och 
göra ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att leva och 

enkelt att få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostä-
der, goda kommunikationer och en stark gemenskap lockar 
allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt priorite-

rar verksamheter som riktar sig till barn och unga.

Utvecklingsområde 6:
I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantas-

tiska läge vid Vättern. Vi använder det för att 
berika livet för alla Hjobor och för att locka 

fler boende och besökare.

Utvecklingsområde 5:
Hjo har en stark attraktionskraft. I framtidens Hjo tar 
vi vara på vår potential och är ett välbesökt resmål. 
Besöksnäringen är till nytta för alla Hjobor eftersom 

den skapar arbeten och en levande stad och landsbygd. 
Ett gott bemötande och en välkomnande atmosfär får 

gäster att längta tillbaka hit.

Utvecklingsområde 3:
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 kulturak-
tiviteter som gör livet gott att leva. I Hjo kan människor mötas, 

växa, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet.

Utvecklingsområde: 4
I framtidens Hjo har människor en hög livskvali-
tet utan att tära på våra gemensamma naturre-
surser. 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 2:
I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och göra 
vår vision verklig. Vi satsar medvetet på goda möten mel-
lan människor, gott samarbete i näringslivet och god sam-
verkan mellan Hjo och andra kommuner. Vi är kända som 
det enkla, lättillgängliga och välkomnande Hjo där vi låter 

hjärtat vara med.

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 tillsammans 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 kommun-
fullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden.
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Utvecklingsområde 1: Boende - Lätt och gott att leva                        Uppfyllt   Ej uppfyllt

Mål 1: Hjo ska vara en attraktivboende kommun med positiv befolkningstillväxt

Mål 2: I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna

Mål 3: Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorgen och omsorg om personer 
med funktionsnedsättning

Mål 4: Hjoborna ska ha ett lågt behov av försörjningsstöd

Mål 5: Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen

Mål 6: Det ska vara enkelt att få barnomsorg i Hjo kommun

Mål 7: I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga

Mål 8: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges 
bästa hälsa 2020

Utvecklingsområde 2: Tillsammans - Goda möten förverkligar visionen
Mål 9: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat

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

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

Mål 12: Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet

Utvecklingsområde 3: Levande Hjo - Händelser året runt
Mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet

Mål 14 I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

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

Utvecklingsområde 4: Hållbarhet och natur - Resurssnålt med hög kvalitet
Mål 16: I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt

Mål 17: Hjo ska leva upp till målsättningarna i “Strategi för minskad energianvändning 
2013-2020”

Utvecklingsområde 6: Vättern - Liv vid vatten
Mål 19: Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mor föroreningar

Utvecklingsområde 5: Besökare - Gäster som längtar tillbaka
Mål 18: Hjo ska få fler besökare

Hjo kommun och dess bolag har totalt 25 prioriterade mål. 19 av dem är så kallade verksamhetsmål, 3 är finansiella och 3 hör 
till bolagens verksamhet. För 2016 är bedömningen att 10 av de 19 verksamhetsmålen, två av de tre ekonomiska målen samt 
samtliga mål för bolagen uppnåtts. Jämfört med förra året är detta ytterligare ett steg framåt, då 7 av 18 mål verksamhetsmål 
uppnåtts och för de ekonomiska samt bolagens mål är uppnåendenivån samma som föregående år. Då målen är långsiktiga och 
de flesta varit med i några år är det enligt våra ambitioner att fler mål uppnås för varje år.  Vissa av målen har varit uppnådda 
några år i rad nu, varför vi till nästa års budget valt att plocka bort vissa av dem och ersätta dem med nya målsättningar.  Vår 
bedömning är att våra resurser används på ett ändamålsenligt sätt, enligt målstyrningen, och att vi är på rätt väg samt att vi 
därmed har en god ekonomisk hushållning. 
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Ekonomiska mål
Mål 20: Årets resultat ska uppgå till lägst 9 mnkr

Mål 21: I Investeringarna ska finansieras med egna medel under mandatperioden 
2015-2018

Mål 22: Soliditeten inkl. pensionåtaganden ska årligen förbättras

På sidorna 18-47 kan du få mer 
information om hur kommunen 
arbetat med respektive mål un-
der året samt hur man planerar 
det fortsatta arbetet för förbätt-

rad måluppfyllelse.

Bolagens mål
Mål 23: Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1 % per år från 

och med år 2015 och senast år 2025 uppgå till minst 25 %
Mål 24: Soliditeten i AB Hjo Småindustrier ska uppgå till minst  30 %

Mål 25: Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo Energi AB bör ligga under region-
genomsnittet
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Mål 1: 

Detta mål är övergripande övriga mål, och arbetet för att 
uppnå övriga mål kan sammantaget ses som förvaltningens 
arbete för att uppnå målet om att vi ska vara en attraktiv 
boendekommun med positiv befolkningstillväxt.

Befolkningen i Hjo kommun har under 2016 ökat med 65 
personer, och är vid årets slut 9 048 st, vilket innebär att 
vi under året klivit över 9 000-gränsen för första gången 
på knappt 20 år. Det är glädjande att fler vill bo i Hjo och 
ett kvitto på att vi arbetar med rätt saker och är på rätt 
väg.  

Antal personer som bor i Hjo kommun

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 kortfattat några exempel 
på hur vi har arbetat för att nå detta övergripande mål. 
Sedan är naturligtvis även de insatser som beskrivs under 
övriga mål ett arbete för att nå detta övergripande mål.

Under året har samhällsbyggnad fokuserat på att skapa 
förutsättningar för nya bostäder och verksamheter, 
detta genom en hög och förbättrad planberedskap. Årets 
intensiva arbete med planläggning för bostadsändamål 
har möjliggjort nybyggnation av såväl villor som flerbo-
stadshus. Under året har antalet intresseanmälningar 
kring tomter för nybyggnation av villor varit mycket stort. 
Förvaltningen har i slutet av året tagit fram en riktlinje för 
tomtkön för att säkerställa att de som är intresserade av 
att bygga i Hjo ska behandlas likställt.

SCB´s befolkningsstatistik

Målredovisning

Ett flertal stora detaljplaner för bostäder har påbörjats: 
arbetet med detaljplan för Kvarteret Åran pågår, ytterliga-
re mark på exploateringsområdet Knäpplan planläggs för 
bostadsändamål, och ett planprogram för området Norr-
Sanna som ska planläggas för bostäder ska tas fram. Planer 
för att öka planberedskapen för permanentbostäder har 
prioriterats framför planer för fritidshus vid Mullsjön – 
Stämmorna och det något mer långsiktiga planprogram-
met för Prärien. 

För att möjliggöra planering för ett breddat bostadsbe-
stånd ska en bostadsinventering göras inom ramarna för 
ett bostadsförsörjningsprogram. Arbetet har påbörjats 
och kommer att fortlöpa under kommande år. 

I en attraktiv boendekommun är det viktigt att planlägg-
ningen ger förutsättningar att möta människors behov 
av service och rekreation i form av grönområden, na-
turmiljöer och allmänna ytor. Dessa värden är viktiga 
för att förstärka vår attraktionskraft. Att förhålla sig till 
Hjos unika kulturmiljöer i planläggningen är viktigt varför 
arbetet med en kulturmiljöstrategi har påbörjats. Den ska 
användas som underlag för framtida planläggning. 

I början av juli månad invigdes den södra piren i Hamnen 
efter ett omfattande renoveringsarbete. Piren har bred-
dats och fått en ansiktslyftning med sittgrupper, grillplat-
ser och trappa som underlättar för badande. Resultatet 
är mycket uppskattat av såväl besökare, medborgare som 
båtägare. Under sommaren var södra piren en välbesökt 
plats för avkoppling och rekreation.

Vi har nått målet

Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv 
befolkningstillväxt

Hjo är en attraktiv boende kommun vilket innebär att fler väljer att bosätta sig i Hjo. Befolkningen har ökat under året och 
målet är därmed uppnått 2016.
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Befolkningstillväxten i Hjo kommun medför att våra 
verksamheter växer. För tillfället är det främst inom skola 
och barnomsorg detta märks av. Därför har en förstu-
die om lokalsituationen i grundskolan gjorts under året. 
Förstudien visar på att det finns behov av ytterligare 
undervisningslokaler inom tätorten till följd av ett ökande 
elevantal samt att fler elever som bor strax utanför tät-
orten väljer att gå i skolan i tätorten. Även grundsärskola 
signalerar om behov av ytterligare lokaler till följd av ett 
ökande elevantal. Under hösten presenterades en plan för 
den framtida lokalförsörjningen inom skola och barnom-
sorg för politiken. Planen, i form av ett politiskt inrikt-
ningsbeslut, har arbetats in i investeringsbudgeten vilket 
innebär att en ny grundskola planeras i tätorten som ska 
stå färdig till läsårsstart i augusti 2021, att B-huset renove-
ras under 2018 och att en ny förskola byggs i Korsberga 
2019. Det är en stor satsning på skolans verksamhet och 
lokaler vilket är väldigt glädjande och som kommer ge oss 
förutsättningar att bedriva en god verksamhet många år 
framöver.  

För kommunens framtida utveckling som attraktiv boen-
deort behöver vi vara kreativa och innovativa. Hjo har 
under hösten varit studieort och studieobjekt för Chal-
mers inom ett internationellt masters program i hållbar 
utveckling med inriktning på fysisk planering. Studenterna 
har gjort fördjupade studier av kommunen som har myn-
nat ut i ett antal spännande och innovativa förslag till den 
fortsatta utvecklingen av Hjo. Under januari 2017 kom-
mer studenternas arbete att presenteras på en seminarie-
dag med efterföljande utställning på Kulturkvarteret. 

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

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

2012 2013 2014 2015 2016
Betygsindex för Hjo 53 58 62
Betygsindex för småkommuner 57 57 58
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Mål 2: 

Planering och utformning av kommunikationerna i Hjo 
sker i samarbete mellan Hjo kommun, Trafikverket och 
Västtrafik. Inom tätorten och inne i våra ytterområden 
är kommunen väghållare men för regionala och natio-
nella vägar är det Trafikverket. Kollektivtrafiken drivs 
av Västtrafik. För att nå målet är dialog och samverkan 
viktigt, såväl internt inom samhällsbyggnad som med ovan 
nämnda parter.

För att förbättra samordningen internt hålls plangrupps-
möten för regelbunden samverkan med övriga kompe-
tenser inom samhällsbyggnadskontoret i detaljplane-
processer. Dialog med Västtrafik sker löpande genom 
kollektivtrafikkontoret i Tibro. I början av året togs 
kontakt med Västtrafik för utreda möjligheten till tätare 
bussturer på linjen mellan Hjo och Jönköping. Västtrafik 
har lämnat ett kostnadsförslag som hanterades i budget-
beredningen inför 2017 års budget. 

Hjo är en utpräglad pendlingskommun, andel personer 
som arbetar på annan ort uppgick 2015 till 44 %. Möj-
ligheten att bo i Hjo och pendla till arbete, studier och 
rekreation är avgörande för vår möjlighet att vara en 
attraktiv boendeort. Pendlingsmöjligheterna med buss 
till Skövde är goda men i övrigt är möjligheterna att resa 
kollektivt norr och söderut begränsade. Vid sidan av detta 
är det också viktigt att kommunikationerna inom tätorten 
och ytterområden är goda. Den medborgarundersökning 
som gjordes våren 2016 visar att medborgarna är mycket 
nöjda med möjligheterna att transportera sig med bil men 
mindre nöjda med kollektivtrafik. Det är i åldersgruppen 
45-54 år som man är minst nöjd med kollektivtrafiken och 
lägst betyg ger de som sällan reser kollektivt. Tillgången 
till gång och cykelvägar bedöms som relativt god.  

Medborgarundersökningen som genomfördes 2016 visar 
att våra invånare bedömer tillgången till gång- och cykelvä-
gar som medelgod. Andra faktorer som belysning, under-
håll, snöröjning och trafiksäkerhet på gång- och cykelvägar 
bedöms också som medelgod. Merparten av de boende i 
Hjo bor inom en radie av 2 kilometer från Stora torget. 
Gång- och cykelvägnätets utbyggnad i Hjo varierar. Vissa 
länkar är väl utbyggda och har god standard. Markbelägg-
ningen är till största delen asfalt och gång- och cykeltra-
fiken är separerad från biltrafiken. I de centrala delarna 
av tätorten samsas cyklar och motorfordon i blandtrafik, 
vilket inte sällan sker på motortrafikens villkor. Detta får 
till följd att cykling i de centrala delarna av tätorten kan 
upplevas som otryggt. Vissa länkar i gång- och cykelväg-
nätet slutar utan anknytning till nästa länk. Att cykla eller 
gå till skola och arbete fungerar i de flesta fall bra inom 
Hjo tätort. Gång- och cykelvägnätet mellan de största 
bostadsområdena och skola/arbete är väl utbyggt och 
håller hög standard. Vissa gång- och cykelpassager har hög 
trafikbelastning vilket kan upplevas som en osäkerhetsfak-
tor. För att cykling eller promenad ska upplevas som ett 
alternativ till bilåkning krävs att underhållet av gång- och 
cykelvägnätet håller en hög nivå. I vinterväghållningen ska 
gång- och cykelvägar prioriteras. En plan för den fortsatta 
utbyggnaden av gång- och cykelvägar i tätorten som ska 
åtgärda en del av bristerna är framtagen och medel finns 
anslagna i investeringsbudgeten.

Vi har inte nått målet

I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna 
(GC-vägar, biltransporter och tillgång till kollektivtrafik)

Hjobornas uppfattning av kommunikationerna i Hjo kommun ligger strax över medel för småkommuner. Under året har vi 
tagit fram ett trafikprogram som pekar ut en riktning för den framtida planeringen av gator och vägar, och vi har genomfört en 
medborgardialog kring framtida trafik. Vi ser att vi behöver vässa hanteringen av synpunkter som kommer in för att säker-
ställa att felanmälningar och synpunkter åtgärdas nu och i framtiden. När det gäller kollektivtrafiken bör ett strategiskt arbete 
inledas. Det är viktigt att vi framöver lyfter detta och synliggör att vi som pendlingskommun är beroende av väl fungerande 
kollektivtrafik. Målet bedöms ej vara uppnått.
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Ett nytt Trafikprogram för Hjo kommun antogs i juni 
månad. Det beskriver hur Hjo kommun ska arbeta vidare 
med trafikplanering på kort och lång sikt. Trafikpro-
grammets föreslagna åtgärder stödjer Hjos tillväxt på 
ett hållbart sätt och ska bidra till att uppfylla det som 
anges i visionens utvecklingsområden. Planen har tagits 
fram genom inventeringar av nuvarande förhållanden och 
innehåller ett antal förslag till konkreta åtgärder. Flertalet 
av de föreslagna åtgärderna kommer att kräva fördjupad 
planering och ytterligare politisk beredning.

Det är viktigt med bred acceptans och förankring av de 
föreslagna åtgärderna eftersom det är tillsammans vi 
skapar framtidens Hjo. För att uppnå detta har trafik-
programmet varit föremål för samråd med och remiss 
till berörda parter som kommunens verksamheter, 
näringsidkare, fastighetsägare, boende och den politiska 
organisationen. I oktober bjöd kommunen in till medbor-
gardialog kring programmet. Ett 30-tal besökare var med 
och bidrog med synpunkter och ideér kring den fortsatta 
utvecklingen av trafikplaneringen.

Betygsindex för kommunikationer

2012 2013 2014 2015 2016
Betygsindex för Hjo 47 49 50
Betygsindex för småkommuner 52 52 54
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Mål 3: 

Vi har nått målet

Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och      
omsorg om personer med funktionsnedsättning

88 % av hemtjänsttagarna har svarat positivt på frågan om de är sammantaget nöjda med sin hemtjänst. Detta är i nivå med 
riksgenomsnittet (89 %). Hemtjänsten visar också en positiv trend i sitt resultat och har gått från 81 % nöjda kunder för två 
år sedan till dagens resultat. 88 % av de boende i äldreboende är också sammantaget nöjda, men här är riksgenomsnittet lägre 
(83 %) och Hjo får därför ett bättre resultat i jämförelse med övriga landet. Även här är trenden svagt positiv. På funktions-
hinderområdet gjordes den senaste brukarundersökningen för drygt ett år sedan och denna visade att brukarna var mycket 
nöjda med sina insatser. Under det gångna året har dessutom två viktiga förbättringar skett för att öka kvaliteten ytterligare 
– öppnandet av Klammern och Servicebostaden. Mot bakgrund av detta och det dagliga arbete som görs för att våra äldre och 
funktionsnedsatta ska få en god, säker och kvalitativ omsorg anser vi att målet är uppnått.  

Verksamheten har delats in i fyra huvudinriktningar:
• Service och underhåll
• Produktion 
• Media och design
• Sinnesstimulering 

Ex. på arbetsuppgifter är att arbeta i centralförrådet, åka 
till äldreboendena med kioskverksamhet, arbeta med 
återvinning, baka, ordna lunch samt sortera och tvätta 
kläder som ska till Polenhjälpen. 

Hemvården
Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker de äldre 
om hemtjänsten” visar att Hjoborna är nöjdare med sin 
hemtjänst 2016 än 2015. Det är en positiv trend sedan 
några år och vi närmar oss nu riksgenomsnittet. Det 
man är särskilt nöjd med är bemötandet, förtroendet för 
personalen och att man känner sig trygg med Hemvården. 
Det man är minst nöjd med är att man inte känner sig 
kunna påverka tiderna för insatserna (se mål 11 nedan) 
och att man besväras av ensamhet.

Att brukarna inte känner att de kan påverka tiderna för 
insatserna är oroande med tanke på att hemtjänsttagare 
i Hjo i realiteten har större möjlighet att påverka tiderna 
för insatser än i många andra kommuner. Flexibiliteten 
när det gäller ändringar med kort varsel har t.o.m. varit 
så hög genom åren att det fått negativa konsekvenser för 
planeringen i sin helhet och därmed även för brukarna i 
slutändan. Under 2017 behöver vi jobba mer aktivt med 
informationsmaterial till brukarna för att skapa rätt för-
väntningar på vad hemtjänsten innebär för den enskilde. 
Vi hoppas därmed kunna öka nöjdheten hos brukarna 
genom att förväntningar och verklighet kommer närmare 
varandra. 

Funktionshinder
Vid den senaste brukarundersökningen (2015) var per-
soner med funktionsnedsättning mycket nöjda med hur 
verksamheten bedrivs. I år gjordes ingen brukarundersök-
ning p.g.a. att ansvarig för Pict-o-Stat undersökningen ej 
varit i tjänst och det har varit enhetschefsbyten.

Två viktiga förbättringar har dock skett under 2016 för att 
förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsätt-
ning:

1. I februari öppnades en ny servicebostad inom LSS för 
personer med en diagnos inom det neuropsykiatriska 
området, t ex autismspektrumstörning. Personal finns 
tillgänglig dygnet runt för att erbjuda stöd och trygg-
het till de boende. Stödinsatserna ges i de boendes 
hem utifrån de boendes individuella behov. Tanken 
var i planeringsskedet att inrätta en baslägenhet på 
Skövdevägen, men det har visat sig vara mer ekono-
miskt och praktiskt att låta basen vara på Kortebo 
där personalen finns tillgängliga dygnet runt redan. 

2. Öppnandet av Klammern-Alla kan! (dagverksam-
het). Tidigare Måsen, Fabriken och Socialpsykiatrins 
dagverksamhet finns nu samlade under samma tak i 
en nyrenoverad industrilokal på Nolängsgatan 11. Med 
stora, fina lokaler och ett namn som andas möjlig-
heter vill verksamheten skapa en meningsfull syssel-
sättning och stimulerande dagar för sina besökare. 
Oavsett funktionshinder. 
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Särskilt boende
I Hjo är fler än riksgenomsnittet generellt nöjda med sitt 
äldreboende enligt Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen?”. 

Det som de boende är mest nöjda med är att:
• de får ett bra bemötande från personalen
• personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och 

önskemål 
• de känner sig trygga på sitt äldreboende och att maten 

smakar bra. 

Den senaste brukarundersökningen presenterades i slutet 
av 2016 och utifrån det resultatet arbetar verksamhe-
ten vidare under tidig vår 2017 genom att ha husmöten 
där man för en dialog med brukarna utifrån resultaten. 
Resultaten skiljer sig ibland ganska markant åt mellan 
boendena, och det är märks t ex att de boende på Sjöryd 
är mindre nöjda med både gemensamhetslokalerna och 
den egna lägenheten än de boende på Villa Rosell och 
Sigghusberg. Under året har en uppfräschning av Sjöryds 
gemensamhetsutrymmen påbörjats vilket kan leda till att 
nöjdheten ökar framöver. 

2012 2013 2014 2015 2016
Andel nöjda brukare inom Hemtjänst 85 82 81 87 88
Andel nöjda brukare inom SÄBO 88 87 84 86 88
Andel nöjda brukare inom funktionsområdet 92
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Betygsindex för nöjda brukare inom äldreomsorg och om-
sorg om personer med funktionsnedsättning, %
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Andel nöjda inom Hemtjäns-
ten var för riket 2015 och 
2016 89 % och  för nöjda 
brukare inom SÄBO 82 % 

2015 och 83% 2016.
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Mål 4: 

Vi har nått målet

Hjoborna ska ha ett lågt behov av försörjningsstöd                 

Arbetet med att skapa ett lågt behov av försörjningsstöd har varit ett prioriterat mål under många år i Hjo kommun. Den 
uppmätta nivån (4,0 %) ligger lägre i jämförelse med riket (4,3 %) och Västra Götaland (4,6 %) samt att det utvecklats och 
införts ett antal nya insatser och nya arbetssätt som gett goda resultat i det totala behovet av försörjningsstöd. Vi har en högre 
andel personer som erhållit ekonomiskt bistånd under året men ett mindre antal hushåll. Detta kan förklaras med större 
familjer i varje hushåll samt att det varit ett antal ärenden med tillfälliga boenden under året. Att utveckla samverkan med 
Arbetsförmedlingen och skapa adekvata insatser inom kommunens arbetsmarknadsenhet har varit viktigt för slutresultatet. 
Inför 2017 har bedömningen varit att det finns ett lågt behov av försörjningsstöd och att målet därmed är uppnått. Målet finns 
därför inte med under 2017, men arbetet fortsätter utifrån att det ska finnas ett lågt behov av försörjningsstöd i Hjo kommun. 

Inom AME har ledarmodellen 7-tjugo använts i mindre 
omfattning än tidigare under året med anledning av perso-
nalbyte. Modellen har som syfte att ge ledare en utbild-
ning och ett material som kan leda ledaren i sitt arbete 
med de grupper man möter i arbetet. Syftet med 7-tjugo, 
oavsett åldersgrupp, är att stärka individernas och grup-
pernas självbilder, så att de med framgång kan utveckla 
goda relationer till sig själva och andra samt hantera 
situationer på ett givande sätt. Ny personal kommer att 
utbildas under våren 2017. 

Praktikverktyget ”Sommar Amea” har under 2016 använts 
för att administrera feriepraktiken vilket frigjort arbetstid 
och skapat tydligare strukturer i arbetet. Under året har 
också ensamkommande barn erbjudits feriepraktik i stor 
omfattning i samarbete med integrationsenheten. AME 
har också arbetat med uppdraget inom Delegationen unga 
till arbete (DUA) där två utbildningskontrakt tillkommit 
under året. AME och AF har informerat kommunlednings-
gruppen, och erbjudit samtliga verksamheter att boka in 
AF för personlig information om möjliga sysselsättningsåt-
gärder som erbjuds för närvarande när det gäller ungdo-
mar och övriga grupper. Möjligheten har dock utnyttjats i 
begränsad omfattning. Tillfällig anställning har skett för en 
person i behov av försörjningsstöd med syfte att sporra 
till utveckling och öka chanserna för annat arbete framö-
ver. 

Andelen som uppbär försörjningsstöd i Hjo kommun har 
minskat under året till ett medelvärde på 87 hushåll per 
månad jämfört med förra årets 100 hushåll per månad. 
Enheten inom försörjningsstöd har under det senaste året 
arbetat aktivt med metodutveckling för att skapa effekti-
vitet och ökad fördjupning och uppföljning i varje ärende. 
I kombination med en bättre arbetsmarknad har enheten 
presterat ett överskott gentemot budgeterad ram. Vi 
kan dock se en ökning av antalet personer som kommer 
i ”glappet” innan etableringsersättningen kommer igång. 
Detta är en administrativ process som tar utrymme från 
ordinarie handläggning och inte täcks fullt ut av statliga 
medel. Antalet personer som lämnar etableringen utan 
sysselsättning och därmed söker försörjningsstöd följer vi 
löpande för att tillsammans med Arbetsförmedlingen (AF) 
kunna hitta andra individuella möjligheter.  

Arbetet med arbetsmodellen FIA har inte kommit längre 
med anledning av att Socialstyrelsen inte tillhandahåller 
metodunderlag och stöd som tidigare aviserats. Vi har 
därför avbrutit arbetet med FIA och koncentrerat oss på 
ett annat bedömningsinstrument. Nya riktlinjer för för-
sörjningsstöd har upprättats och beslutats om under året. 
Ekonomismartutbildningen har genomförts under våren 
2016 och planeras återkomma under våren 2017. 

Samverkansavtalet med AF slutfördes under våren och 
arbetet har kommit väl igång. Avtalet kommer att ses 
över under 2017. Det har upprättats en samverkansgrupp 
med representanter från berörda verksamheter som 
löpande träffas och följer utvecklingen inom arbetet med 
nyanlända t ex framtida kostnader inom försörjningsstöd 
och olika utbildningsinsatser. Detta har inneburit att AME 
skrivit in personer från etableringsuppdraget som inte be-
dömts kunna komma vidare i sin SFI utifrån svag språknivå 
för att istället komma ut i annan aktivitet. 
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Antal av befolkningen i Hjo som får 
försörjningsstöd

SKĹ s öppna jämförelser

Målredovisning

25

Arbetet inom Samverkan i Arbets- och rehabiliterings-
frågor (SAR) pågår enligt plan. Inför 2016 gjordes en 
uppdaterad verksamhetsplan som på ett tydligare sätt än 
tidigare beskriver arbetsprocessen inom SAR. Efter upp-
följning av verksamheten framkommer att myndighetssam-
verkan fungerar bra och att nästan samtliga deltagande 
myndigheter är närvarande vid de flesta månadsmötena. 
Resultatet så här långt visar att 75 % av deltagarna har 
gått vidare till annan sysselsättning eller ersättning. 25 % 
är fortsatt sjukskrivna eller avbrutit insatsen. 

Arena 9.0 är ett samverkansprojekt i samarbete med 
samordningsförbunden i Östra och Norra Skaraborg med 
fokus på att skapa mötesplatser för unga som står långt 
från arbetsmarknaden. Projektet har kommit väl igång och 
hade under december 8 deltagare inskrivna. Deltagarna 
är i praktik på AME, på praktik externt eller arbetar med 
personliga uppgifter med löpande uppföljning av projekt-
ledare. 

Praktikverktyget är upprättat och berör grundskolan, 
gymnasiet och vuxenutbildningen. En modell för prak-
tiksamordning inom kommunen har tagits fram under 
hösten. Detta kommer att resultera i att en praktiksam-
ordnare anställs inom AME 2017 samt att arbetet kom-
mer att kopplas till en forskare från högskolan i Skövde. 
Praktiksamordnaren ska arbeta med både intern och 
extern praktik för att skapa korta vägar till praktik eller 
sysselsättning för de som står utanför arbetsmarknaden. 
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Andel elever som är behöriga att söka 
gymnasieutbildning

Skolverkets årliga uppföljning (Siris)
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Mål 5: 

Vi har inte nått målet

Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen           

Det är glädjande att våra elever fortsatt har en väldigt god måluppfyllelse med en hög behörighetsgrad till gymnasiet. I år kan 
vi även se att skillnaderna mellan tjejerna och killarnas meritvärde minskar vilket är något som 7-9 har arbetat aktivt med 
under flertalet läsår och som vi nu ser har gett resultat. Trots våra fina resultat där vi ligger över rikets medel både vad gäller 
behörighet till gymnasiet och meritvärde så är vi inte nöjda förrän alla våra elever i grundskolan når målen. Därför bedömer vi 
att målet inte är uppnått.. 

En utvärdering av 2-lärarsystemet på Bläckfisken har 
presenterats för politiken under hösten. Personal och 
rektor anser att arbetssättet har fungerat bra och att man 
har kunnat organisera undervisningen på olika sätt vilket 
har varit givande för de elever som tidigare inte orkade 
med undervisningen på ett bra sätt. Dock har systemet 
medfört extra kostnader för enheten och vill man fort-
sätta med ett 2-lärarsystem krävs att enheten ser över sin 
interna resurs- och arbetsfördelning.

Våra elever har fortsatt en hög måluppfyllelse och andelen 
elever som har behörighet till gymnasiet har ökat lite jäm-
fört med föregående läsår vilket är glädjande. Alla enheter 
har arbetat med avstämningar av måluppfyllelsen vilket är 
ett arbete som görs tillsammans med elevhälsan och syf-
tar till att fånga upp de elever som befaras inte nå målen 
och på så sätt kunna sätta in tidiga insatser. I detta arbete 
deltar elevhälsoteamet aktivt med stöd. Under hösten har 
rektorsgruppen haft gemensamt kollegialt lärande utifrån 
uppdraget att styra och leda enhetens elevhälsoarbete.

Alla skolenheter har under året arbetat med Läslyftet vil-
ket har varit en uppskattad och bra satsning. Vissa enhe-
ter slutförde Läslyftet under våren medan andra startade 
under hösten och slutför under våren 2017. Vi kan redan 
nu se att medverkan i Läslyftet gett effekt i undervisning-
en, bland genom en utveckling av gemensamma metoder/
arbetssätt på skolorna, men det är för tidigt att se resultat 
av arbetet i elevernas måluppfyllelse.

Samtliga enheter erbjuder sina elever läxhjälp en gång per 
vecka där minst en pedagog finns på plats. På högstadiet 
har man under året haft olika läxhjälpsgrupper igång, dels 
allmän grupp och ämnesspecifika i matematik och engel-
ska. Det är en varierad elevgrupp som besöker läxhjälpen, 
både de som behöver extra stöd för att nå målen och 
de som har ambitioner att få högre betyg. Pedagogerna 
kan se att det gör skillnad för eleverna som kommer dit 
att kunna få extra stöd. Under våren erbjöds påsklovs-
skola på högstadiet vilket var väldigt lyckat men ingen 
sommarlovsskola. Anledningen till att man valt att inte 
erbjuda sommarlovsskola för årskurs nio är att det är en 
kort tidsperiod då det är möjligt att kunna komplettera 
sina betyg och att det är svårt att få behörig personal till 
sommarskolan. 

Andel elver som är behöriga att söka gymnasieutbildning
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Mål 6: 

Vi har nått målet

Det ska vara enkelt att få barnomsorg i Hjo kommun           

Vi kan konsterara att 98 % (alla förutom en familj) som har ansökt om plats i kommunens barnomsorg har fått plats inom 
tidsperioden för vår kommunala platsgaranti, d.v.s. tre månader för förskoleplats. Väntetiden för de som inte fått plats på öns-
kat datum är i snitt 10 dagar vilket är betydligt under medel på 28 dagar (KKIK 2016) vilket visar på att vi har en bra planering 
av barnomsorgsplatser.  Vi bedömer att målet är uppnått.

 
Anledningen till att indikatorn visar på 58 % (medel i KKIK 
64 %) beror på att undersökningen 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 dom två dagar 
räknas det som att man inte fått plats på önskat place-
ringsdatum trots att man får plats inom tre månader. 
Ytterligare faktorer som påverkat att indikatorn i år visar 
en lägre procent än tidigare är att relativt få barn fått 
placering under mätperioden vilket innebär att det gör 
större skillnad procentuellt när de inte fått plats på önskat 
datum. Förvaltningen har också märkt av att fler lämnar in 
ansökan om plats med kortare framförhållning, det leder 
till att det visar att det är färre som fått plats på önskat 
datum än tidigare år. Vi bedömer att målet är uppfyllt då 
98 % av de som ansöker om barnomsorgsplats får plats 
inom den bestämda tidsgarantin för Hjo kommun.

Under året har Knäpplans förskola öppnat alla sina 
avdelningar vilket innebär att vi utökat våra permanenta 
förskoleplatser. Det har fortsatt varit ett högt tryck 
på barnomsorgen under året och förvaltningen jobbar 
löpande med att bevaka lokalsituationen inom förskolan 
och planera framåt så att det finns tillräckliga lokaler för 
verksamheten. Under hösten har en utredning kring lokal-
behov inom barn och utbildning presenterats för kom-
munstyrelsen där vi kunde konstatera att som det ser ut 
just nu så klarar vi att bedriva förskoleverksamhet i våra 
befintliga lokaler de kommande åren vilket innebär att vi 
kan planera mer långsiktigt. Det finns i investeringsbudge-
ten avsatt medel för att permanenta en avdelning på Or-
relyckans förskolan 2017 och för att bygga en ny förskola i 
Korsberga 2019 vilket kommer innebära att vi fortsatt kan 
erbjuda bra möjligheter till barnomsorg i vår kommun. 

Andel barn som har fått plats på önskat placeringsdatum
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Mål 7: 

Vi har inte nått målet

I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna 
sig trygga          

Vi kan konstatera att känslan av trygghet hos 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 uppnått.

Resultatet från årets brukarundersökning i årskurs 5 och 
8 samt förskolan visar att det fortsatt är en överväldigan-
de majoritet av våra barn som känner sig trygga i försko-
lan och skolan. Vi ligger över rikets medel både när det 
gäller årskurs 5 och 8. Andelen som känner sig trygga har 
dock minskat något i grundskolan så det är viktigt att vi 
fortsätter allt det goda arbete som görs ute på enheterna 
för att se till att alla våra barn trivs och känner sig trygga 
när dom är i verksamheten. 

Hjo kommun är en av tre kommuner som under 2016 del-
tagit i projektet Fullföljda studier/ Inkluderande lärmiljöer 
(FIL) i samarbete med Skaraborgs kommunalförbund samt 
högskolan i Skövde. Syftet har varit att främja fullföljda 
studier genom att bygga inkluderande lärmiljöer i skolor-
na, öka kunskaperna på både skol- och huvudmannanivå 
samt genom forskning bidra till att stärka den samlade 
kunskapen om inkluderande lärmiljöer. Inkluderande 
lärmiljöer leder till ökad måluppfyllelse och ökad trygghet 
och trivsel i grundskolan. Som en fortsättning på FIL kom-
mer kommunen under 2017 att delta i ett fortbildnings-
koncept vars syfte är att bidra med mer kunskap som vilar 
på en vetenskaplig grund för att skolor på ett främjande, 
förebyggande och akut åtgärdande sätt ska kunna skapa 
optimala inkluderande lärmiljöer präglade av trygghet och 
studiero för kommunens alla elever. I detta arbete kom-
mer Elevhälsans samlade tvärprofessionella kompetens att 
utgöra en viktig del. Förskolan har under hösten påbörjat 
ett arbete kring trygghet med Hélène Jenvén inom FIL-
projektet och personalen har haft tre utbildningstillfällen. 
Under nästa år fortsätter arbetet på varje enhet med att 
utifrån frågeställningar och samtal förankra tre grundreg-
ler: Alla får vara med i den fria leken, Inget barn bestäm-
mer över ett annat barn och När någon säger ”stopp” 
eller ”sluta” så slutar man omedelbart. Arbetet med ”alla 
barn är allas” och att all personal jobbar mot samma mål 
har prioriterats varpå ingen utbildning i diskriminerings-
grunderna har ägt rum under året. Arbetet har fått en bra 
start och ett utvecklingsområde under kommande år är 
att tillhandahålla direkt handledning till arbetslagen.

En viktig del av skoldagen för våra elever är rasten och att 
den är ett tillfälle till lek och aktivitet. Flera enheter arbe-
tar aktivt med organiserade rastaktiviteter vilket hjälper 
till att skapa trygghet för våra elever och en god sam-
manhållning på skolan. Genom organiserade aktiviteter 
behöver eleverna inte fundera över att det inte finns något 
att göra på rasten eller oroa sig för att de inte ska få vara 
med. Rektorerna kan se att organiserade rastaktiviteter 
gör skillnad för elevernas trygghet. Det blir umgänge över 
klassgränserna, en lugnare stämning på rasterna, färre 
konflikter och det blir lättare för eleverna att komma in i 
ett lärande när rasten varit bra. På högstadiet har en elev-
coach funnits under våren som främst jobbat med att vara 
en extra vuxen i skolan. Elevcoachen har jobbat aktivt för 
att integrera våra nyanlända elever under rasterna och 
med att eleverna ska känna trygghet i rastmiljöerna.

Ledningsgruppen har under året arbetat med frågor kring 
hot och våld och tagit fram en övergripande rutin för ar-
betet som håller på att implementeras i verksamheterna. 
Tanken är att rutinen ska ge personalen trygghet och 
kunskap om hur man ska agera vid en händelse av hot och 
våld. Ledningsgruppen har även haft en krisövning tillsam-
mans med kommunens säkerhetssamordnare för att jobba 
med övergripande krishanteringen. Respektive enhets 
krisplan har uppdaterats vid läsårsstart och under hösten 
har man fortsatt arbetet med krisplanerna för att se till 
att all personal känner sig trygg i hur dom ska agera om 
en situation skulle uppstå.

2013 2013 2014 2015 2016
F-klass 95% 90% 97% 97% 99%
Åk 5 90% 95% 96% 96% 95%
Åk 8 81% 93% 98% 98% 95%
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Mål 8: 

Vi har nått målet

Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skara-
borg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020           

Hjo kommun bedriver ett stort arbete för att förbättra och utveckla folkhälsan i kommunen. Det självskattade allmäntillstån-
det visade vid senaste mätningen på ett gott resultat, och sedan dess har arbetet utvecklats ytterligare. Målet bedöms vara 
uppnått. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg har 
antagit utmaningen att Invånarna i Skaraborg ska ha bäst 
hälsa i Sverige år 2020. I enlighet med detta har Kom-
munfullmäktige i Hjo som mål nummer 8 formulerat: ”Hjo 
kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg har 
Sveriges bästa hälsa 2020”. 

Nedan följer ett axplock av aktiviteter som har genom-
förts under 2016 i syfte att nå målet:

Barnfetma
Ett arbete pågår i Hjo och andra Skaraborgskommuner 
där Folkhälsostrategen i samarbete med skolsköterskorna 
kartlägger nuläget i syfte att se vilka åtgärder som bör 
vidtas.

Barns språkutveckling – Certifierade litteraturför-
skolor 
Anita Isaksson är projektanställd på två år för att arbeta 
med barns språkutveckling. Arbetet sker främst genom 
handledning av personal och deltagande på föräldramöten 
både inom Förskola, BVC och MVC.

Fullföljda studier - inkluderande lärmiljöer
Barn och utbildning har arbetat med inkluderande lärmil-
jöer. Mer om detta finns att läsa under mål 7. 

PRIO-satsningen: Personalutbildning inom kontak-
tyrken 
En verksamhetsöverskridande arbetsgrupp kopplad till 
PRIO-satsningen har identifierat att personal inom olika 
kontaktyrken behöver kompetensutveckling inom diag-
noser och bemötandefrågor. Arbete pågår med att starta 
denna utbildningssatsning som utöver kunskapspåfyllnad 
syftar till att skapa samsyn och ökad professionalitet i 
arbetet med berörda individer.

Volontärtorget
Volontärtorget i Skövde har presenterat sin verksamhet 
för politiker och tjänstemän. Ett uppdrag från Kommun-
chefen har getts till Folkhälsostrategen och Frivilligsam-
ordnaren gällande att undersöka behovet och möjlighe-
terna med utvecklad Volontärverksamhet i Hjo kommun. 
Utifrån detta pågår en behovskartläggning hos utvalda och 
intresserade verksamheter. 

Dialogens arbete
Missbrukssamarbetet mellan Hjo, Tidaholm och Tibro har 
varit välfungerande och grupper i återfallsprevention har 
startats upp samt att nya diskussioner inletts kring andra 
samverkansformer t ex anhörigstöd. Personal på Dialogen 
har under december 2016 utbildats i Craft vilket är en 
metod för att leda anhöriggrupper.

Föräldrastödsmodellen Alla Barn i Centrum (ABC) 
används av Dialogen, och det har under året genomförts 
gruppverksamhet enligt plan. Ett utökat samarbete kom-
mer att inledas under 2017 med skolan. 

Elever med neuropsykiatriska funktionshinder
I det pågående projektet att skapa goda lärmiljöer för 
elever med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) har 
elevhälsan främst arbetat ur ett främjande och förebyg-
gande perspektiv för denna elevgrupp med goda resultat 
som följd. Arbetet har fått goda vitsord inte minst av 
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och det har också 
inneburit ett bättre samarbete med BUP. 

Förskolan
I förskolan pågår ett medvetet arbete för en god ljudmiljö 
ständigt genom inköp av rätt material och genom att 
utöka tiden ute för personal och barn. Genom personal-
förstärkning med anledning av statsbidrag för minskade 
barngrupper finns nu möjlighet att vid flera tillfällen dela 
barngruppen. Då används ”uterummet” och ger på så sätt 
förutsättningar för barn och personal att vara ute vid flera 
tillfällen under en vecka. 

Nationella kvalitetsregister
Vård och omsorg följer upp patienternas hälsa genom att 
svara på konkreta frågor och registrera dem i olika regis-
ter. Detta hjälper oss sedan att förbättra vården för pa-
tienterna. De kvalitetsregister vi är med i är Senior Alert, 
Palliativa registret och BPSD-registret (Beteendemässiga 
och Psykiska Symptom vid Demens). Det som registreras 
i systemen följs upp på teamträffar. En teamträff innebär 
att både legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och 
personal från boendet tillsammans med enhetschef träffas 
regelbundet och går igenom brukarnas hälsa.  Ny rutin för 
arbetet med teamträffar och kvalitetsregister fastställdes 
under hösten 2016.
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Smärtskattning
Under 2016 har vi arbetat med smärtskattningsskalor och 
SBAR, och är nu redo att börja implementera arbetssät-
tet. SBAR är ett kommunikationsverktyg i vården som ska 
underlätta och säkra upp informationsöverföring mellan 
vårdpersonal. SBAR står för: Situation Bakgrund Aktuellt 
tillstånd Rekommendation. En av de vanligaste bakom-
liggande orsakerna till tillbud och händelser i vården är 
att det på ett eller annat sätt brustit i kommunikationen 
mellan personer eller olika verksamheter och SBAR är ett 
sätt att skapa god och säker vård. 

Basal hygien
Att beakta basala hygienriktlinjer är en viktig del i att 
befrämja hälsa både på kort och lång sikt. Verksamheten 
är duktig på att följa de basala hygienrutinerna för att 
minimera risken att brukare/patienter utsätts för onö-
dig smittspridning. Förra årets internkontroll visade att 
personalen är duktiga på att använda plastförkläden och 
handskar, att desinficera händerna och sätta upp håret 
samt ta av ringar och armband. Däremot fanns det behov 
av en tydlig årsagenda för hygienarbetet med tydlig an-
svarsfördelning som enhetschefen kan följa på varje enhet. 
Denna har tagits fram under 2016 och även en försäkran 
som varje nyanställd får skriva på för att visa att de för-
stått vikten av basal hygien i vårdarbetet.

SKĹ s öppna jämförelser
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SKĹ s öppna jämförelser

Mål 9: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat         

Vi har inte nått målet
Målet är ej uppnått. Vi behöver stärka vårt näringslivsklimat ytterligare. Framförallt behöver vi förbättra kontakten mellan 
näringsliv och samhällsbyggnad samt barn och utbildning. Det är dock positivt att Hjo näringsliv och kommun tillsammans 
genomfört ett antal aktiviteter under året vilket stärkt Tillsammans-känslan och vår förväntan är att nu när Hjo kommuns 
politiker och tjänstemän ska genomgå SKLs utbildning “Förenkla Helt Enkelt” bör det bidra till att vi arbetar i rätt riktning.

Vi har fortsatt att arbeta på den inslagna vägen; Arrange-
rat flera mötesplatser mellan Näringsliv och Hjo kommun. 
Berörda deltagare från Hjo kommuns tjänstemän och 
politiker har i högre grad deltagit vid varje möte för att 
ge oss större chans att bibehålla och så småningom stärka 
näringslivsklimatet ytterligare. Största prioritet har varit 
skolan och samhällsbyggnads kontakter med näringslivet. 
Men dialogen måste förbättras ytterligare. Vi behöver 
exempelvis få till en god samverkan med de nyanställda 
ledarna inom skolan. 

Glädjande så fattades under hösten beslut om att alla 
tjänstemän och politiker som har någon form av kontakty-
ta med näringslivet ska genomgå SKLs utbildning Förenkla 
Helt Enkelt under våren 2017. Det är viktigt att förstå att 
vårt kommunala arbete påverkar tillväxten hos nuvarande 
och potentiella företag vilket i sin tur är helt avgörande 
för samhällets utveckling. Förståelsen för att näringslivet 
påverkar både skola, vård och omsorg ska stärkas. 

Exempel på möten som genomförts under året är Nä-
ringslivsfrukost på skolan, Affärsengelska tillsammans med 
Folkhögskolan, Näringslivslunch med sex av Företagens 
Vänner på plats och Skeppshult som presenterade sin 
patenterade räddningsstege som skänktes till Hjo hamn 
samtidigt som samhällsbyggnad presenterade restaurering 
av hamnen och våra Sommarlovsentreprenörer gjorde 
entré. En annan positiv aktivitet var näringslivsfrukosten 
tillsammans med Hälsokliniken Svea i nyrenoverade loka-
ler och NäringslivsGalan på Bellevue som återigen blev 
fullsatt och mycket uppskattad.  
  
Öppet Hus på Industrin arrangerades för andra gången. 
Torsdagen den 26 maj öppnade 18 företag sina portar för 
alla Hjobor. Dagen blev en lika stor succé som 2014. Det 
blev många spännande möten som bygger stolthet och 
skapar kontaktnät och fler lokala ambassadörer.  

I Svenskt Näringslivs Kommunranking som presenterades 
den 20 september 2016 tappade vi hälften av fjolårets 
fantastiska lyft på 90 placeringar. Nu ligger vi på plats 
166 av 290 kommuner. År 2015 på plats 117, 2014 på 
plats 207, 2013 på plats 215. Plats 166 är vårt näst bästa 
resultat någonsin men vi får definitivt inte vara nöjda. Vi 
ska ner mer och bibehålla en positiv trend under flera år. 
Det krävs insatser från alla håll och kanter. Utöver mät-
ning via Svenskt Näringslivs Kommunranking som är en 
attitydundersökning så överväger vi att framöver köpa in 
mätningen INSIKT som mäter faktiska kontakter med vår 
kommun. 

Vi har utgått från EUs, Sveriges, VGRs, Skaraborgs kom-
munalförbunds och Hjos visioner och strategier för att 
skapa tillväxt. Prioriterade områden att arrangera mötes-
platser, nätverksbyggande både lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt, entreprenörskap, utbildningsinsatser, 
digitalisering, marknadsföring, projektansökningar och 
internationalisering. Vi har fokuserat på målgrupperna 
industri, handel, grön näring och entreprenörer.  

2012 2013 2014 2015 2016
78 68 83 173 124

2012 2013 2014 2015 2016

212 (290)

166 (290)

117 (290)

207 (290)
222 (290)

Total placering på kommunrankingen av 
totalt 290 kommuner
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Mål 10: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det 
är enkelt att kontakta kommunen         

Vi har inte nått målet
Inom våra verksamheter upplever brukarna ett gott bemötande och en god trygghet, vilket är väldigt glädjande. Vi anser dock 
att vi har ett förbättringsarbete att göra vad gäller centrala funktioner såsom hemsidan, synpunktshanteringen och personalen 
i stadshusets tillgänglighet. Med de insatser som görs och de nyckeltal vi följer ser vi att vi är på rätt väg, men att vi har en bit 
kvar innan vi är nöjda. Målet bedöms därför inte vara uppnått. 

Goda möten är en viktig del av tillsammansbegreppet som 
är en central del av vår vision. Samtliga verksamheter 
inom Hjo kommun arbetar för att förbättra bemötande 
och tillgänglighet. Alla verksamheter arbetar även med 
värdegrunden ’Det goda mötet’ och översätter den till 
respektive verksamhets arbete. Det goda mötet skapar vi 
varje dag när vi möter Hjobor, besökare, brukare, medar-
betare m.fl.

Ett par särskilt viktiga övergripande verktyg vi har för att 
det ska vara enkelt att kontakta kommunen är Hjo kom-
muns hemsida och synpunktshanteringen på hemsidan.

Hemsidan 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 uppda-
terad, relevant och lättillgänglig. Detta är någonting som 
samtliga verksamheter arbetar med. Kommunens kom-
munvägledare har i uppgift att vara vaksamma på infor-
mation som saknas och ta egna initiativ till att uppdatera 
där det behövs och/eller ta kontakt med verksamheterna 
som behöver förändra eller förbättra något. I SKL’s årliga 
mätning om hur god kommunens webbinformation är får 
Hjo ett värde på 56 % av maxpoäng (medel 76 %) vilket är 
bland de allra sämsta i riket.  

Kommunens synpunktshantering 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. Enligt 
kommunens policy för synpunktshantering ska synpunkts-
lämnaren, om hen uppgett att hen vill ha ett svar, få ett 
svar från ansvarig handläggare inom tio arbetsdagar. 
Under 2016 har 70 % av synpunkterna besvarats inom den 
utlovade tidsperioden. Det är en liten försämring jämfört 
med 2015. 

Under 2016 har stadshuset utifrån ett säkerhetstänk och 
ett tillgänglighetstänk låst dörrarna till de olika enheterna. 
Tanken är att besökaren ska anmäla sig i receptionen som 
kontaktar den tjänsteman som söks, som sedan kommer 
och möter upp besökaren. På det viset slipper besökaren 
gå runt i huset och leta efter någon som kanske inte ens 
är anträffbar. För att detta ska fungera på önskat sätt 
behöver vi bli duktigare på att uppdatera våra kalendrar så 
att personalen i receptionen vet när vi är anträffbara. Här 
har vi ett förbättringsarbete att göra då vi upplever att 
detta inte fungerar tillräckligt bra. 

Samhällsbyggnad ansvarar för en verksamhet som har en 
direkt påverkan på många Hjobors vardag. Därför är be-
hovet stort av att på ett lätt sätt kunna komma i kontakt 
med samhällsbyggnad. En viktig funktion för att underlätta 
möjligheten till detta är synpunkts- och felanmälan via 
kommunens hemsida. Det är viktigt att verksamheten 
löpande följer handläggnings- och åtgärdandetider för de 
synpunkter som kommer in. För att förbättra kvalitén i 
svaren och korta svarstiden har ansvaret för att hantera 
synpunkter fördelats ut på fler tjänstemän.

För att öka tillgängligheten och säkerställa en effektiv 
handläggning av bygglovsärenden har telefontid införts. 
För att möta den politiska prioriteringen kring brukarstyr-
da arbetstider anpassas besökstider efter sökandes önske-
mål. Det är möjligt att träffa handläggarna tidig kvällstid 
för de invånare som pendlar från arbete på andra orter.

Eftersom samhällsbyggnads verksamhet består mycket av 
kontakter med Hjobor och verksamma i kommunen är 
frågan om bemötande och ”Det goda mötet” viktigt och 
något som arbetas aktivt med på bl.a. APT.  Hela 98 % 
av de som varit i kontakt med Plan och bygg i bygglovsä-
renden uppger i genomförd enkät att de har fått ett gott 
bemötande, vilket är en högre siffra än tidigare år. 
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Kultur, turism och fritid möter många människor. Värdska-
pet är viktigt för att våra besökare ska trivas och längta 
tillbaka. Under våren har turismen nylanserat sin webb-
plats, www.hjo.eu och sidan har fått nytt utseende och 
innehåll. Vidare har turismen utökat sin närvaro i sociala 
medier genom att i maj starta upp ett instagramkonto, 
’visithjo’, som nu är uppe i över 700 följare. På turismens 
Facebooksida har följarantalet under året nästan fördubb-
lats. Turismen kommer arbeta vidare med arbetet i sociala 
medier och med att förbättra webbplatsen. 

I Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?” svarar 99 % av alla brukare i Hemvården 
och 100 % av brukarna i särskilt boende att de får ett 
gott bemötande av personalen. Det är glädjande att se att 
brukarna märker att vi i Hjo kommun lägger stort fokus 
just på bemötandet, utifrån att vi har både kommunens 
värdegrund ”Det goda mötet” och värdighetsgarantier 
inom vård och omsorg där vi utlovar ett gott bemötande. 

Under våren 2016 fick all personal i våra särskilda boenden 
åka iväg på en utbildning där fokus låg på den nationella 
värdegrunden i Socialtjänstlagen, men även på de värdig-
hetsgarantier som vård och omsorg har och Hjo kommuns 
värdegrund: Det goda mötet. Eftersom brukarnas upple-
velse av bemötandet till stor del färgas av hur medarbe-
tarna är mot varandra fick medarbetarna också lära sig 
mer om hur man kan öka förståelsen för olika personlig-
hetstyper i en arbetsgrupp. Med ökad förståelse för olika 
personlighetstyper har vi bättre förutsättningar att skapa 
goda möten. Även ledningsgruppens chefer fick denna ut-
bildning i inledningen av 2016.  Utbildningen var uppskattad 
av personalen och ledde till att vikten av respekt, integri-
tet och ett gott möte återigen lyftes fram. 

Betygsindex för bemötande och tillgänglighet

2012 2013 2014 2015 2016
Betygsindex för Hjo 56 59 59
Betygsindex för småkommuner 58 58 59
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En nulägesanalys kring status och framtida möjligheter 
för att utveckla och använda E-tjänster inom individ och 
familjeomsorg har genomförts under året med deltagare 
från samtliga enheter. Utifrån analysen har det under hös-
ten införts tre E-tjänster; anmälan om att vara kontakt-
familj, kontaktperson och familjehem. En E-tjänst kring 
ansökan om försörjningsstöd kommer att införas under 
2017 för att minska den administrativa hanteringen. In-
tresset för att utveckla nya E-tjänster för att skapa bättre 
service till våra invånare är stort. 

Inom barn och utbildning arbetar man ständigt med det 
goda mötet och att skapa goda kontaktvägar mellan per-
sonal, barn, elever och vårdnadshavare. Under året har 
förskolan och grundskolan försökt att i största möjliga 
utsträckning anlita tolk vid samtal med vårdnadshavare 
med annat modersmål än svenska och ha tolk vid föräld-
ramöten för att ge förutsättningar för att vårdnadshavare 
ska tillgodogöra sig information från verksamheten. Det 
är viktigt att vi kan skapa förståelse för hur verksamheten 
fungerar och goda relationer med alla vårdnadshavare och 
att arbeta med tolk ger goda förutsättningar för detta.

Betygsindex för bemötande och tillgänglighet
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Mål 11: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen                  

Vi har inte nått målet
Att döma av indikatorn har vårt arbete med påverkansmöjligheter blivit sämre än vid senaste mättillfället för ett par år sedan. 
En hel del bra arbete görs, men mycket återstår fortfarande att göra innan Hjoborna känner att de har möjlighet att påverka 
kommunen. Målet bedöms ej vara uppnått.   

Hjobornas betyg i medborgarundersökningen till påver-
kansmöjligheterna i Hjo kommun har minskat något sedan 
senaste mätningen 2014. Det handlar främst om att man 
är mindre nöjd med möjligheten att påverka politiska 
beslut samt påverka inom de kommunala verksamheterna. 
Det är ett steg i fel riktning och vi behöver bli bättre på 
att fundera på när det är relevant att göra insatser för 
att lyssna in medborgarnas tankar och idéer. Det är dock 
viktigt att notera att betyget för påverkansmöjligheterna 
i Hjo kommun ligger högre än snittet för både riket och 
andra småkommuner. 

Kommunledningsgruppen har som strategiskt forum an-
svar att beakta möjligheter för medborgardialog när man 
diskuterar förvaltningens ärenden. 

Kvarterskvällarna i Kulturkvarteret anordnas varje tors-
dag och knyter an till bibliotekets uppdrag att verka som 
ett demokratiskt forum. Det öppna forumet kvarterskväll 
börjar bli den självklara arenan där man möts, framför 
egna och tar del av andras intressen, åsikter och idéer. 
Det har skett en positiv utveckling av kvarterskvällarna 
under året. Många hör av sig och vill hålla i en kvarters-
kväll och ämnena varierar. Vi ser att det är viktigt att vi 
försöker jobba över åldersgränserna för att skapa en mö-
tesplats för alla generationer. Det finns en stor variation 
på de som besöker kvarterskvällarna vilket vi tolkar som 
att kvarterskvällarna erbjuder en god bredd gällande inne-
håll och intresse. Redan under hösten 2016 var en stor del 
av vårens kvarterskvällar 2017 uppbokade.

Fritidsgårdens personal jobbar aktivt med att skapa ett 
öppet klimat på fritidsgården där de för diskussioner i 
de dagliga mötena med ungdomarna för att plocka upp 
idéer och förslag till aktiviteter. På så sätt skapas en 
inkluderande stämning och ungdomarna har möjlighet att 
påverka verksamheten. Exempelvis planeras och genom-
förs Fritidsgårdens sommarverksamhet i samarbete med 
ungdomarna. 

I november bjöds besöksnäringen in till en informations- 
och diskussionsträff. Temat under kvällen var ”det goda 
värdskapet” varpå flera av näringens ”goda exempel” 
själva fick delta och berätta hur de arbetar med värdskap. 
Det var en bra uppslutning och cirka ett 50-tal deltog.

För att ta tillvara kommuninvånarnas förslag och synpunk-
ter kring Hjo kommuns utveckling har samrådsmöten 
införts där vi inbjuder till dialog kring planer som är av 
stort allmänt intresse. I år har vi haft samrådsmöte kring 
detaljplanen för Åran, Blikstorp och Knäpplan. och en 
kvarterskväll med medborgardialog kring utvecklingen av 
framtidens Hjo. I oktober bjöds allmänheten in till kvar-
terskväll med medborgardialog kring trafikprogrammet. 

Första helgen i september arrangerades Leva & Bo i 
Hjo. Kommunens ledande tjänstemän och ett stort antal 
politiker var på plats på Kulturkvarteret för att möta såväl 
gamla som nya medborgare.

Alla skolor i Hjo kommun arbetar med klassråd och 
elevråd vilket är en viktig del när det kommer till att 
skola våra elever i den demokratiska processen. Ju äldre 
eleverna är desto mer aktiva och delaktiga blir dem och 
på högstadiet sköter eleverna elevrådet själva på ett 
framgångsrikt sätt. De driver frågor och är aktiva i utveck-
lingen av skolan.

Vi arbetar dagligen med barns inflytande och för barns 
bästa, men det finns mer arbete att göra på en övergri-
pande nivå för att tillse att vi inte glömmer bort att beakta 
barn-/barnrättsperspektivet i den politiska beslutsproces-
sen. Den nationella barnrättighetsutredningen som pre-
senterades i februari lämnar förslag till lag om inkorpore-
ring av barnkonventionen. Förslaget föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2018. Vi är i planeringsstadiet kring hur vi 
ska jobba med att utveckla vårt arbete med barns rättig-
heter på ett övergripande plan för att vara väl förberedda 
när barnkonventionen blir lag. 
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På våra äldreboenden anser 95 % att personalen tar hänsyn 
till individens synpunkter på hur hjälpen ska ges, vilket är 
långt över riksgenomsnittet (79 %). 76 % av de boende sva-
rar att de kan påverka på vilka tider hjälpen ges. Resultat 
för riksgenomsnittet är 60 %. 

I Hemvården uppger 85 % att personalen tar hänsyn till 
önskemål om hur hjälpen ska utföras, men bara 48 % 
svarar att man kan påverka tiderna för insatserna. Att bru-
karna inte känner att de kan påverka tiderna för insatserna 
är oroande med tanke på att hemtjänsttagare i Hjo i reali-
teten har större möjlighet att påverka tiderna för insatser 
än i många andra kommuner. Under 2017 behöver vi jobba 
mer aktivt med informationsmaterial till brukarna för att 
skapa rätt förväntningar på vad hemtjänsten innebär för 
den enskilde. Vi hoppas därmed kunna öka nöjdheten hos 
brukarna genom att förväntningar och verklighet kommer 
närmare varandra. 

I början av 2016 godkändes en ny utförare, K2 Comfort 
som därefter har introducerats och utbildats i kommunens 
hemtjänst. K2 Comfort utför både service och omvård-
nadsinsatser. Med ytterligare en utförare har brukarnas 
möjlighet att påverka val av utförare ökat. 

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att infö-
ra mer valfrihet i matdistributionen genom att införa kylda 
matportioner som ett alternativ till den varma maten. 
Som ett led i detta arbete har man också gjort en ordent-
lig översyn av den varma maten för att effektivisera den. 
Brukarna har varit delaktiga och haft möjlighet att påverka 
matdistributionens framtida innehåll i Hjo kommun. 

På samtliga gruppbostäder och även på Klammern har man 
genomfört boendemöten/brukarmöten under våren för att 
skapa möjlighet till delaktighet.

Av förra brukarundersökningen framgick det att brukarna i 
högre utsträckning önskade kunna påverka det gemensam-
ma på boendet. Sedan dess har man försökt att omformu-
lera boendemötenas innehåll, t ex genom att tydliggöra i 
förväg vad man ska prata om så att mötena känns viktiga 
och angelägna för alla.  

På särskilda boendena har husmöten och anhörigträffar 
genomförts för att låta brukarna och deras anhöriga vara 
med och påverka, dock inte i den omfattning som värdig-
hetsgarantierna utlovar. 

Det viktigaste sättet att kunna påverka sin egen vardag 
är genom att ha en genomförandeplan där det klart och 
tydligt framgår vilka behov och önskemål jag har och hur 
personalen gemensamt ska arbeta för att mina behov 
och önskemål ska tillgodoses. Detta är också en vär-
dighetsgaranti inom vård och omsorg. De senaste åren 
har särskilt Hemvården arbetat hårt för att få en hög 
andel godkända genomförandeplaner, och med sina 97 % 
godkända genomförandeplaner ligger Hemvården långt 
över riksgenomsnittet (67 %) I Säbo har ingen ytterligare 
kvalitetsökning skett under 2016 utan man ligger kvar på 
82 % godkända planer. 
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Mål 12: Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet                           

Vi har nått målet
Den viktigaste insatsen för att minska främlingsfientlighet är en väl fungerande integration. För att åstadkomma detta vilar ett 
ansvar på många delar av kommunen. Inom relevanta verksamheter i Hjo kommun prioriteras integrationsarbetet högt, och 
detta ser vi ger goda effekter. Med hänvisning till det omfattande arbetet som bedrivs för integration och mot främlingsfientlig-
het bedömer vi att målet för 2016 är uppnått. 

Kulturkvarteret har en viktig funktion som mötesplats för 
alla kommunens medborgare. Biblioteket är en viktig del 
av integrationsarbetet i kommunen och erbjuder tillgång 
till gratis WiFi, datorer, tidningar och litteratur. Biblio-
tekets personal medverkade i februari vid en integra-
tionsdag på Folkhögskolan där man informerade om sin 
verksamhet. Personalen kan se att många nyanlända och 
andra nyinflyttade kommer till biblioteket. Under hösten 
har fokus riktats även mot andra grupper än nyanlända – 
integrationsfrågan rör alla marginaliserade grupper och 
böcker med storstil, ljudböcker m.m. är också priorite-
rade media. 

Biblioteket fortsätter att genomföra inköp av böcker på 
två språk och lättlästa böcker på svenska, bl.a. har kör-
kortsboken köpts in på flera språk. För att öka beståndet 
av media på flera språk har Skaraborgs kommuner köpt in 
buffertar i de olika kommunerna som kommunerna sedan 
kan låna av varandra. Fjärrlån är en tjänst som utnyttjas av 
våra låntagare och som personalen kan se ökar i takt med 
att språken diversifieras hos våra brukare. Biblioteket har 
erhållit extra medel från integrationspotten för att klara 
kravet om att tillhandahålla litteratur på flera språk och 
jobbar med att skapa ett flerspråkigt bokbestånd. 

Utställningsverksamheten med de tillfälliga utställning-
arna har under året fokuserat på integration, delaktig-
het och acceptans genom ett flertal utställningar; ”Den 
långa resan”, ”Negar Shekastehband”, ”Just People”, ”An 
ordinary boy” och ”Hembygd”. Ett par miniutställningar 
med samma tema har även visats på Kulturtorget: ”Aktion 
T4 - om människosyn i Nazityskland”, ”Raoul Wallenberg: 
för mig finns inget annat val” samt Guldkrokensskolans 
utställning ”87 bilder, tankar” där ett par av 9:e klasserna 
visade upp sina erfarenheter från Auschwitz i form av 
texter och bilder. 

När det gäller utställningarna ”An ordinary boy” och 
”Hembygd”, som har producerats av Västarvet, så kom-
mer dessa med ett komplett pedagogiskt program riktade 
till skolan. Här i Hjo har skolan tagit del av detta pro-
gram i samband med ”Hembygd” och fyra 7:e klassare 
visade sin bild av Hjo som hembygd i en integrerad del av 
utställningen. Ett flertal kvarterskvällar har fokuserat på 
integration med målet att förebygga främlingsfientlighet 
och som exempel kan nämnas en föreläsning om Syrien 
med Vladislav Savic samt en föreläsning om Afghanistan 
av Yousuf Mamond. Workshops där våra nyanlända har 
visat upp olika hantverk har genomförts under våren i vår 
Skapande Verkstad samt på World Art Day den 15:e april. 

En integrationssamordnare för fritidsverksamhet har 
anställts i samarbete med Västergötlands idrottsförbund 
och SISU. Syftet är att samordnaren ska vara en länk mel-
lan idrottsföreningarna och våra nyanlända och på så viss 
kunna jobba för att verksamhet för nyanlända ska erbjudas 
så att alla på ett bra sätt kan vara delaktiga i idrottslivet i 
Hjo. Anställningen påbörjades i slutet av augusti och hös-
tens arbete har inneburit att vi kunnat ta flera viktiga steg 
mot målen kring integration i kommunen. Samarbete har 
skett mellan kommunens enheter och verksamheter samt 
med föreningar i idrottsrådet och andra aktörer både i 
Hjo och i andra kommuner. 

All personal inom barn och utbildning arbetar med att 
integrera våra nyanlända elever i verksamheten samt med 
att förmedla allas lika värde och att alla ska bemötas med 
respekt oavsett ursprung. En grupp bestående av perso-
nal från elevhälsan och 7-9 har under hösten deltagit i en 
kurs i skolverkets regi i syfte att motverka rasism och 
främlingsfientlighet i skolan. Gruppen har arbetat fram en 
åtgärdsplan för samtliga årskurser år 7-9 och planen ska 
kopplas till skolans likabehandlingsarbete. 

Förskolans flerspråkighetsplan har lyfts in i litterturpro-
jektet som en del av certifieringsgrunderna vilket har lett 
till att den fått nytt fokus hos personalen. 
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Under februari hade årskurs 9 en utställning på Kultur-
kvarteret med bilder och ord utifrån deras erfarenheter 
av Polenresan de genomförde i september 2015.  Eleverna 
var med och ställde iordning och visade sin utställning un-
der vernissage. Eleverna var väldigt stolta över sitt arbete 
och fick svara på mycket frågor från besökare. Utställning 
var väldigt uppskattad, både av eleverna och besökare, 
och var ett bra sätt för eleverna att få tillfälle att jobba 
med och bearbeta sina känslor efter resan.

I september reste årskurs 9 i två omgångar till Polen där 
de besökte koncentrationslägren Auschwitz/Birkenau. 
Eleverna förberedde sig inför resan genom att läsa om 
världskrigen, förintelsen, främlingsfientlighet, -ismerna 
(fascism, nazism etc.) och arbeta med värdegrundsarbete. 
Eleverna tycker att resan är gripande och att den gör 
att kunskaperna går mer på djupet då historien blir mer 
konkret och ”verklig”. Eleverna växer som människor 
under denna resa, den utvecklar eleven på många plan 
alltifrån kultur/språk/förhållningssätt. Den bidrar även till 
en ökad gemenskap både i förhållandet elev-elev, men 
även personal-elev.

Under senhösten genomfördes det första integrationsfo-
rumet med bostadsfrågan i fokus för att skapa ytterligare 
samverkan och planering kring framtiden. Fler möten med 
integrationsforum är planerade under våren 2017.

Genom arbetet i samverkansgruppen ”LÖK” har Arbets-
marknadsenheten (AME) tillsammans med övriga aktörer 
påbörjat arbetet med att utveckla arbetet med nyanlända 
och nya behov och möjligheter som uppstår i samband 
med detta. I samverkan med integrationsenheten och 
näringslivet har ett antal praktikplatser tillskapats och en 
praktikmodell har utvecklats för att synliggöra våra nyan-
ländas kompetens. Integrationssamordnaren har handlett 
personal på AME kring bemötande/förståelse och kultur-
kompetens för att möta nya grupper av deltagare på ett 
professionellt sätt. Detta planeras också genomföras för 
deltagare på AME. Arbetet med språkvänner har fortsatt 
i varierande omfattning och de som önskat en språkvän 
har kunnat erbjudas detta. Det har också genomförts ett 
antal aktiviteter i integrationens tecken under året, bland 
annat en ”sommar på svenska” m.m. Under hösten har 
projektet mötesplats.hjo utvecklats. Detta bygger på en 
idé att starta upp ett socialt arbetsintegrerat företag för 
att kunna erbjuda personer som står utanför arbetsmark-
naden en möjlighet till anställning eller praktik. Ansökan 
om medel från Leader är inlämnat och en ekonomisk 
förening har startats i syfte att kunna driva verksamheten 
om de ansökta medlen beviljas.

Inom vård och omsorg förs en pågående diskussion om 
det goda mötet och allas lika värda, oavsett nationellt ur-
sprung, hudfärg eller liknande. Då det uppdagas främlings-
fientlighet bland våra anställda och när detta ventileras på 
arbetstid så har verksamhetens ledningsgrupp bestämt att 
man direkt ska föra en diskussion med de personer vars 
beteende strider mot likabehandling. På Sigghusbergs APT 
har policyn mot diskriminering tagits upp för diskussion.

Ett sätt för vård och omsorg att bidra till ökad kontakt 
mellan gamla och nya Hjobor är genom att främja mång-
fald bland våra anställda. Förutom att främja mångfald vid 
vakanser så försöker vi i möjligaste mån ta emot prakti-
kanter och lärlingar som är nyanlända till Sverige. Med den 
brist av undersköterskor som finns och som kommer att 
finnas framöver är detta också nödvändigt för att möta 
morgondagens rekryteringsbehov. Vård och omsorg har 
tagit emot och ansvarat för fyra personer som har genom-
gått lärlingsutbildning till undersköterska. 
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Mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet                   

Vi har nått målet
Det är positivt att SCB:s indikator visar på en högre andel nöjda invånare än tidigare år och att vi ligger en bra bit över medel-
värdet för småkommuner. En förklaring till denna ökning kan vara att det gjorts flera stora investeringsprojekt inom området 
och att dessa mottagits positivt av invånarna, vilket visar att vi är på rätt väg.  Även inom vård och omsorgs verksamhet är 
brukarna nöjda med sina fritidsmöjligheter, och undersökningar visar att man i Hjo kommun är betydligt mer nöjd än genom-
snittet i Sverige. Den uppmätta nöjdheten tillsammans med det faktum att några stora arbeten färdigställts under året, som 
ytterligare förbättrar fritidsmöjligheterna för Hjoborna, gör att vi bedömer målet vara uppnått för 2016. 

Under året har flera stora projekt inom fritidsområdet 
som varit på gång under lång tid genomförts vilket har 
gett kommunens invånare än bättre förutsättningar att ha 
en aktiv och meningsfull fritid. Bland annat är de nya re-
plokalerna på Kulturkvarterets område klara och invigda 
och flera band är inbokade och använder replokalerna.

Arbetet med att byta ut friidrottsbanorna på Guldkroks-
området påbörjades under sommaren och färdigställdes 
under hösten. Den 9 oktober genomförde Västergötlands 
Idrottsförbund DM-tävlingar samt invigde banorna på 
Guldkroksvallen. Banorna kommer att vara till stor glädje 
och nytta för både kommunens friidrottsförening och för 
våra skolungdomar.

Actionparken på Guldkroksomårdet färdigställdes i no-
vember och redan de första dagarna var det full aktivitet. 
Samarbete mellan skateföreningen och Hjo kommun har 
startats upp. Utrustning kommer att tas fram och köpas 
in i början av 2017 och tas i bruk under våren så att även 
de som inte har egen utrustning ges möjlighet att testa 
parken. Den officiella invigningen av parken äger rum 
under våren 2017.

Guldkroksbadet har haft gott om besökare under som-
maren och både simskola och morgonsim har anordnats. 
Simskolan har som vanligt varit populär och har återigen 
slagit elevrekord. Förutom simskola för våra yngre barn 
anordnades även simskola med drop-in för ungdomar och 
vuxna äldre än 15 år under 3 veckor. Tyvärr var det inte 
många som deltog på simskolan för dom äldre. Badet har 
kunnat erbjuda morgonsim och även haft öppet på efter-
middagar och helger under sista delen av sommaren vilket 
har varit efterfrågat tidigare år. 

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?”). Gemensamma akti-
viteter anordnas dagligen på varje avdelning och anslås på 
avdelningen. Det kan handla om allt ifrån bingo, bowling, 
läsning, gudstjänst, filmvisning, musikstund, kioskverksam-
het m.m. Även korttidsavdelningens patienter har möjlig-
het att delta i boendets aktiviteter.

Inom funktionshinderområdet visar förra årets brukar-
undersökning att brukarna i Hjo är nöjdare med sin fritid 
än vad man är i övriga Skaraborgskommuner. Exempel på 
aktiviteter som anordnats under året är prova-på-kurs 
i boule samt en fortsättningskurs tillsammans med Hjo 
Bouleklubb och Vuxenskolan, arabisk dans (3 tillfällen). 
Dessutom lanserades pluspolarkortet i juni. Pluspolar-
kortet innebär att den som har en funktionsnedsättning 
kan ta med sig en person gratis till fritidsaktivitet. Kortet 
gäller i Hjo kommun hos de företag och föreningar som 
valt att ansluta sig. I dagsläget har 5 kort lämnats ut. Vid 
utvärdering i höstas framkom att korten inte utnyttjats i 
någon större utsträckning och därför behövs ett omtag 
under 2017.

Under året har Resurs och biståndsenheten anställt en 
ny frivilligsamordnare som började sin anställning i april. 
Frivilligsamordnaren samordnar de frivilligas insatser, tex 
besöksgrupper på äldreboendena.

Fritidsutbudet

2012 2013 2014 2015 2016
Betygsindex för Hjo 51 56 59
Betygsindex för småkommuner 53 55 55
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Mål 14: I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet                 

Vi har nått målet
Det är glädjande att se att årets medborgarundersökning visar att kommunens invånare ger ett högre betyg till kommunens 
kulturverksamhet än tidigare år. Exempelvis får biblioteksverksamheten och utställningsverksamheten högre betyg än tidigare. 
Detta är ett kvitto på att de stora satsningar som vi gjort på kulturverksamheterna gett önskat resultat. De senaste årens 
satsningar som komplement till redan existerande kulturverksamheter gör att vi nu anser att Hjo har ett rikt kulturutbud, i 
synnerhet med tanke på vår relativa litenhet, vilket också bekräftas av det höga betyget Hjoborna ger vår kulturverksamhet i 
medborgarundersökningen. Målet bedöms därför vara uppnått.

Hjo kommuns främsta uppdrag för kulturutbudet i Hjo är 
att skapa förutsättningar. Sen är det oftast andra aktörer 
som fyller på med innehållet. Vi har gjort stora satsningar 
på kulturen de senaste åren, med kulturkvarteret i spet-
sen. Att detta uppskattas bland våra invånare får vi ett 
kvitto på i medborgarundersökningen där vårt betyg ökat. 
Samarbetet med andra aktörer är nyckeln till framgång i 
arbetet med att skapa ett gott och brett kulturutbud i Hjo 
kommun. 

Årets tillfälliga utställningar har syftat till att erbjuda en 
bredd samt vara attraktiva för både Hjobor och besö-
kare. Ett stort fokus har som nämnts tidigare legat på 
integration, delaktighet och acceptans men vi har även 
haft stort fokus på barn och ungdomar under året. Under 
sommarmånaderna så öppnades ”Hjo Sommarhack” - en 
utställning med teknikverkstad där man både fick lära sig 
programmera och uppfinna samtidigt som man fick vara 
med och bygga själva utställningen. ”Hjo Sommarhack” 
riktade sig framförallt till barn i åldern 6-12 år och ge-
nomfördes med hjälp av 4 ferieungdomar i åldern 17-18 år. 
Utställningarna ”Hembygd” och ”An ordinary boy”, som 
visades under hösten, riktade sig framförallt till ungdomar 
i högstadieålder. Under året har samarbete med näringsliv 
och ett par av kommunens övriga verksamheter inletts. 
Detta samarbete har mynnat ut i minst 3 utställningar som 
kommer att genomföras under 2017.

Ett par av årets tillfälliga utställningar har haft ett lokalt 
fokus då vi gjort ett par nedslag i Hjos historia. I början av 
året så visades en utställning om Almnäs Mejeri (Almnäs 
Mejeri – en historisk återblick) och under sommaren 
och turistsäsongen visades en utställning om Guldkroken 
keramik (Guldkroken). Utställningen om Guldkroken var, 
vid sidan om utställningen om Estrid Ericson, sommarens 
större utställning med avsikt att locka både Hjobor och 
turister. 

Under året har Hjo hembygdsförening tagit fram en ny 
basutställning om Hjo stads historia, ”Skärvor av Hjo”.  
Utställningen invigdes i maj.

Rutiner har tagits fram för att förbättra och intensifiera 
marknadsföringen av Kulturkvarterets utställningar. Af-
fischering och annonsering i lokalpress har pågått konti-
nuerligt. Under och inför högsäsong genomfördes även 
annonsering i tidskrifter med större nationell spridning, 
ex. Resmål, Upptäcksresan samt Scandinavian Retro 
(Guldkroken). 

Kulturkvarterets egen webbsida har fått ny form och ut-
seende och en struktur har tagits fram för att presentera 
både våra basutställningar samt aktuella och kommande 
utställningar. Marknadsföring på sociala medier har inten-
sifieras och under hösten har Kulturkvarterets Facebook-
sida tagits upp och börjat användas i detta sammanhang.
Turistverksamhetens trästadsvandring har omarbetats 
och är klar. Barnvandring med tillhörande karta (som 
barn gör på egen hand) har uppdaterats och paketerbju-
dande inklusive övernattning och guidad stadsvandring (via 
samarbetet inom Tre Trästäder) har marknadsförts via 
webb samt ett reklamutskick direkt till kommuninvånarna 
i de tre respektive städerna Eksjö, Hjo och Nora för att 
invånarna själva ska bli goda ambassadörer för sina städer 
och sitt kulturarv. 

Arbetet att implementera Kulturskolans nya handlings-
plan har startat höstterminen 2016. Ämnet musiklek har 
startat och innebär att alla elever i årskurs ett får träffa 
kulturskollärare ett antal gånger/år. Förutom musiklek är 
teater en ny ämneskurs som dock inte har fångat så stort 
intresse än och ämnet dans har lyfts in i Kulturskolans 
verksamhet. Marknadsföringen av kulturskolans nya äm-
nen har inte blivit tillfredställande och behöver utvecklas 
vidare.
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Under året har arbetet med att ta fram en kulturstrategi 
pågått. En kulturdialog med kommunens arbetsgivarfo-
rum, en medborgardialog och en undersökning och ung-
domars kultur- och fritidsvanor har genomförts. Kultur-
strategin blev inte helt klar under året utan kommer att 
färdigställas under början av 2017.  

Det nya ungdomsbiblioteket har marknadsförts genom 
olika kanaler; fritidsgård, skola och annonsering samt 
sociala medier. Det märks ett ökat besöksantal men fort-
farande är gruppen tjejer i tonåren ganska svårflörtade. 
Ungdomsbibliotekarie har samarbetat med Fritidsgården 
samt gjort besök på skolan för att nå nya ungdomar.
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Mål 15: Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv 
handelsutveckling          

Vi har inte nått målet
Målet anses inte vara uppnått då vi hade en svag tillbakagång i försäljningsindex för dagligvaruhandeln 2016. Ser man däremot 
till omsättningsförändring så har vi en uppgång på totalt plus 4 %. Som en positiv trend verkar torghandeln under onsdagar 
öka och även besökande under de aktiviteter som genomförts i samband med Hjo Handel och övriga aktörer. Negativt har 
varit att konkurser som RC & Hobby samt Nya Grönköping men på den positiva sidan har Stila Mode & Design utökat med 
ett herrsortiment av kläder.  Vidare har Elon nysatsat i nya lokaler och i de gamla lokalerna provar Gusto Classico på butiks-
försäljning utöver sin nätförsäljning. Nya entreprenörer har vågat satsa i och med övertagande av Österhagen glass och även 
Njuta.  Ytterligare en satsning är Wetternglass.

Hjo kommun har arbetat för att stärka samverkan mellan 
handlare, restauranger och fastighetsägare samt tjänste-
män och politiker inom kommunen. Efter inbjudan under 
våren med berörda grupper och senare Hjo Handel disku-
terades hur man får till en föryngring av engagemang inom 
Hjo Handel men också stärka samverkan och centrumge-
menskapen. En grupp ”Ung Handel” har senare startats 
upp i samverkan mellan handlare, restauranger och div. 
annan verksamhet. Hjo Handel har i och med denna sam-
verkan ökat sitt medlemskapsantal under 2016.

Vi har arbetat med att stötta och stärka handeln men vi 
ser en mindre tillbakagång för dagligvaruhandeln 2015 
enligt de handelsindex som presenterades i augusti 2016. 
Dock är det enligt Handelsutvecklings-index (HUI) för 
de mindre kommunerna en positiv trend om man har en 
omsättningsförändring på plus 3 % eller mer. Här ligger 
Hjo kommun på en omsättningsförändring från 2014 till 
2015 på plus 4 %.

Försäljningsindex i sällanvaruhandeln är oförändrad. Efter 
stöttning och samverkan har sällanköpshandeln stärkts i 
och med möjligheten för etablering av Elon i nya bättre 
lokaler och Gusto Classicos möjlighet att prova på bu-
tikshandel utöver sin nätförsäljning.

Vi har även medverkat vid evenemang och aktiviteter för 
att bidra till upplevelsen av ett mer aktivt och levande 
Hjo. Exempel på arrangemang är Alla Hjärtans Hjo, Påsk, 
Vätternrundan, Leva & Bo i Hjo, Hälsoveckan, Handels-
dag, Trafikantveckan, Näringslivsgalan, Julmarknad samt 
Kvällsöppet. Vi för en fortsatt dialog med torghandlare 
så att detta blir återkommande och har märkt en ökning 
av denna under onsdagarna. Vi arbetar även i dialog med 
när-producenter och liknade verksamhet för att ge dessa 
möjlighet att kunna saluföra sina produkter annan dag är 
torgdag.Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling

2012 2013 2014 2015 2016
Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln 35 38 38 38
Försäljningsindex i dagligvaruhandeln 75 81 75 74

35 38 38 38

75
81

75 74

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2012 2013 2014 2015 2016

Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln Försäljningsindex i dagligvaruhandeln

Si
ff

ro
r f

ör
 2

01
6 

är
 ä

nn
u 

in
te

 k
la

ra

Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv 
handelsutveckling

Handeln i Sverige



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   -   

HJO  ÅRSREDOVISNING 2016

42

Mål 16: I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt         

Vi har inte nått målet
Det interna arbetet med miljödialogen är viktigt för att vi som kommun ska föregå med gott exempel. Arbetet har dessvärre 
inte kunnat löpa på enligt plan – det har varit svårt att prioritera och sätta av tid för detta. En mötes- och resepolicy är anta-
gen politiskt men har ännu inte blivit ett levande och styrande dokument. Ett antal arrangemang kring miljö med externt fokus 
har genomförts för att växla om och nå en attitydförändring som ska främja en långsiktigt hållbar livsstil. 
Förvaltningen kommer år 2017 att få i uppdrag att utarbeta en strategi för att göra förnybara drivmedel tillgängliga i kom-
munen, vilket är en viktig del i möjligheten att leva miljövänligt i vår kommun framöver. Möjligheten att “gå och cykla” är också 
viktig för att leva miljövänligt och vi har relativt god tillgång till GC-vägar i jämförelse med liknande kommuner och en plan för 
fortsatt utbyggnad finns.  Vi är på rätt väg i vårt miljöarbete men vi har fortfarande en bit kvar innan vi kan vara nöjda. Målet 
bedöms därför inte vara uppnått.

Allt vi människor gör påverkar miljön på något sätt. Våra 
vanor och hur vi beter oss är avgörande för hur stor 
påverkan vi har. Genom att bedriva ett aktivt miljöarbete 
kan vi skapa förutsättningar för en mer hållbar livsstil. För 
att bli långsiktigt och leda till bestående och positiva för-
ändringar behöver miljöarbetet integreras och ingå som 
en självklar del i vardagen. Mål och visioner kommuniceras 
ut i samhället till företag, organisationer och medborgare. 
Att involvera människor och skapa ett brett engagemang 
är nödvändigt för att lyckas.

Medborgarundersökning som genomfördes 2016 visar att 
våra invånare är relativt nöjda med kommunens insatser 
för att man ska kunna leva miljövänligt. Nöjdheten har 
ökat jämfört med undersökningen 2014. En bidragande 
orsak till detta kan vara det ”Gröna kortet” på återvin-
ningscentralen och de arrangemang kring hållbarhet och 
miljö som genomförts de senaste åren.

Kommunens energi- och klimatrådgivare ger opartisk 
rådgivning till privatpersoner och företag om hur de kan 
minska din energiförbrukning och därmed dina kostnader. 
Hjo, Tibro och Karlsborg har under ett flertal år samar-
betet när det gäller energi- och klimatrådgivning. De tre 
kommunerna har tillsammans haft en rådgivare anställd på 
heltid. Tjänsten har finansierats med bidrag från energi-
myndigheten. Inför 2017 har Energimyndigheten ändrat 
ersättningsnivåerna till kommunerna. Tillsammans får 
nu HjoTiBorg 270 tkr (tidigare 280 tkr/kommun). Detta 
innebär att de tre kommunerna inte kan fortsätta att fi-
nansiera en heltidstjänst. För att lösa detta har HjoTiBorg 
sökt ett bredare samarbete i Skaraborg men inte lyckats 
med detta. För att kunna erbjuda rådgivning under 2017 
tecknar Hjo, Tibro och Karlsborg ett avtal med Teknik & 
Dokumentation AB i Alingsås som på konsultbasis kom-
mer att sköta rådgivningen för de tre kommunerna. 

Under 2017 kommer vi arbeta vidare med frågan för att 
hitta en annan lösning inför 2018. Målet för HjoTiBorg är 
att hitta en bredare samarbetslösning i Skaraborg med ett 
eventuellt gemensamt Energi- och klimatrådgivningskon-
tor som arbetar i ett flertal kommuner.

Inom måltidsverksamheten är målet att servera 100 % 
svenskt kött, 25 % ekologiskt och så stor andel närpro-
ducerat som möjligt inom övrigt sortiment Inköpen av 
ekologiska livsmedel behöver öka eftersom andelen i 
nuläget är låg. Vi måste se över inköpsrutiner, framför allt 
i C-köket. Inköpen av ekologiskt är markant dyrare och 
vi måste prioritera utan att kostnaderna blir för höga. 
Tallrikssvinn kommer mätas inom skolrestaurangerna en 
vecka/termin. Målet är att minska tallrikssvinnet. Det är 
också viktigt att minska svinnet i tillagningen och medar-
betarna ska ha god kunskap om hantering av matsvinn och 
hur man ska arbeta för att minska det. Fortbildning inom 
området kan bli aktuellt.

Miljödialogen är den process genom vilken miljöpolicyn, 
mål och visioner kommuniceras i den kommunala organi-
sationen för att skapa en grund för gemensamma värde-
ringar och ökad delaktighet i miljöarbetet bland medar-
betarna. Dialogmöten har hållits med kostenheten och 
gata-park, där samtliga anställda deltagit. Ett utbildnings-
paket har köpts in för 100 medarbetare. Kursdeltagarna 
får efter slutförd utbildning ett Miljökörkort. Kommunens 
miljöinspiratörer, samtliga chefer samt anställda inom 
kostverksamheten och gata-park är först ut att ”få kör-
kort”. Hjo kommuns miljöpris har i år delats ut för första 
gången. Pristagare blev Andreas och Stina Westman. 
Familjen visar att en resurssnål livsstil kan förenas med 
hög livskvalitet. De är en inspirerande förebild för oss 
alla inför den omställning som är nödvändig för en positiv 
framtid och ett hållbart Hjo. Priset delades ut vid firandet 
av Sveriges Nationaldag den 6 juni i Hjo stadspark.
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Bevakning av utvecklingen kring möjligheten att tanka 
biogas i Hjo har fortsatt men inga nya initiativ har tagits. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta en strategi 
för att göra förnybara drivmedel tillgängliga i kommunen. 
Det digitala nyhetsbrevet ”Tips och råd” heter numer 
”Nyhetsbrevet Miljödialogen” och har skickats ut i tre 
nummer under året via mejl till miljöinspiratörer och 
samtliga medlemmar i arbetsgivarforum för vidare sprid-
ning inom organisationen. Den 17 mars tog vi, för åttonde 
gången, tillsammans ställning för klimatet genom miljöma-
nifestationen Earth Hour. 

Trafikantveckan genomfördes 16 - 22 september. Tra-
fikdag för femåringar, utökat gångfartsområde under en 
dag, cykelbingo, föredrag och filmvisning var punkter i det 
program som erbjöds. 

Hjo är en Fairtrade City och arbetet för etisk konsum-
tion och rättvis handel har genomförts enligt plan. Olika 
aktiviteter har genomförts enligt följande; medverkan 
under Earth Hour med information och servering av rätt-
visemärkt kaffe, på Kulturkvarteret serverades mer kaffe 
under World Fairtrade Day som 2016 sammanföll med 
Hjo konstrunda, sponsring med Fairtrade-märkta bollar 
till två klubbars fotbollsskolor, information om rättvis 
handel under Hälsoveckan, stötta butiker och caféer med 
ökad exponering av Fairtrade-märkta produkter under 
Fairtrade Fokus-veckorna i oktober, inspirera caféer, res-
tauranger och arbetsplatser att delta i tävlingen Fairtrade 
challange och servera rättvist fika till så många kaffesugna 
som möjligt. Syftet är att sprida information om och öka 
konsumtionen av fairtrademärkta produkter. I samband 
med 2016 års julmarknad firade Hjo ett års-jubileum som 
Fairtrade City. Det bjöds tävlingar av olika slag samt prov-
smakning av dadlar, choklad och te.

Planläggningen ska främja gång-, cykel- och kollektivtra-
fik samt utnyttjande av förnyelsebar energi. Att ha goda 
möjligheter att välja att cykla eller gå i vardagen är viktigt 
för upplevelsen av möjligheten att leva miljövänligt. Här 
finns stark koppling till Kommunfullmäktiges mål nr 2 och 
kommunstyrelsen mål nr 9. 

Miljöarbete

2012 2013 2014 2015 2016
Betygsindex för Hjo 47 51 59
Betygsindex för småkommuner 52 51 53
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Mål 17: Hjo ska leva upp till målsättningarna i ”Strategin för mins-
kad energianvändning 2013-2020”
(minska energianvändning med 20 % i Fastigheter (1380 MWh), 20 % i 
transporter (125 MWh) och 30 % i gatubelysning (390 MWh)        

Vi har nått målet
Målet är uppnått då energianvändningen minskat med mer än den mängd som var målsatt. 

En stor del i arbetet med att nå målen i ”Strategi för mins-
kad energianvändning 2013-2020” handlar om att förändra 
beteenden och öka medvetenheten. För att öka delaktig-
het, engagemang, kunskap och ansvar i kommunens verk-
samheter arbetar vi med Miljödialogen (se beskrivning av 
arbetet under Kommunfullmäktiges mål 16). Arbetet med 
energieffektivisering har fortsatt enligt plan med utbyte 
av gamla kvicksilverarmaturer i gatubelysningsnätet och 
insatser i fastighetsbeståndet. Under året har fokus legat 
på åtgärder av ventilationsaggregat. Ny ventilation har in-
stallerat i Villa Göta, Villa Svea och på Vallgården. Arbetet 
med installation av ny ventilationen i stadshuset påbörjas 
under försommar 2017. 

I juni 2016 lanserades den nyckelfria hemvården, vilket 
kommer att innebära ett minskat antal resor då det inte 
längre krävs att man som personal åker till Vallgården 
och hämtar ut den enskildes nycklar för att komma in i 
brukarens hem. Som personal räcker det numera att ha 
med sig sin mobiltelefon för att öppna dörren hemma hos 
vårdtagaren. Detta kommer att leda till en stor minsk-
ning av onödiga bilresor, särskilt vid larmutryckningar och 
akuta, oplanerade besök eller förändringar i bemanningen 
under dagen.

Att påbörja vårdplaneringar mot sjukhus över Skype är 
ett sätt att minska längre bilresor och frånvaro från övrigt 
arbete. Då dessa resor till och från sjukhuset utförs flera 
gånger i veckan varje vecka så bör det minska CO2-ut-
släppen väsentligt. Under 2016 har vi gjort allt nödvändigt 
förarbete för att kunna genomföra vårdplaneringar över 
Skype, bl a är vi förberedda genom att ha iordningsställt 
ett rum för videomöten. I dagsläget inväntar vi bara att 
Skaraborgs sjukhus gör sin del och börjar kalla oss till 
möten över Skype.

Minskad energianvändning 2013-2020 (kWh)

Energiförbrukning per körd kilometer med 
kommunens tjänstebilar (kWh)

Indikator: Egen mätning

Minskad energianvändning

2009 (basår) 2013 2014 2015 2016
Energiförbrukning perkörd kilometer med kommunens tjänstebilar1,37 0,76 0,77 0,68 0,62
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Mål 18: Hjo ska få fler besökare         

Vi har nått målet
Vår egen mätning visar att flera av Hjos besöksmål haft ett bättre år än 2015; bland annat har Hotell Bellevue ökat sin omsätt-
ning, Moster Elins har slagit rekord, Gula Paviljongens försäljning har ökat, Kulturkvarterets besöksantal har ökat och antalet 
stadsvandringarna har ökat. Detta tyder på att vi faktiskt haft fler besökare i Hjo än tidigare, och målet är därför uppnått.  

Under året har turistverksamheten arbetat vidare med de 
prioriterade vägval som kommunens turism- och besöks-
näringsstrategi pekar ut.

Turismens nya webb lanserades i maj och den engelska 
webben lanserades i juni (dock i begränsad tappning). Den 
tyska versionen kvarstår och den engelska ska vidare-
utvecklas. Dock ska poängteras att webben är levande 
marknadsföringskanal som ständigt ska uppdateras, för-
ändras och förbättras. Sociala medier jobbar vi fortlöpan-
de med; på Facebook och Instagram gör turismen cirka 
3 inlägg/vecka under lågsäsong (fler under sommarperio-
den). I love Hjo-kampanjen har fortlöpt under hela året. 
Arbetet har inletts med att ta fram en serie av Hjo-filmer 
(totalt 6 filmer under 3 år). De två första filmerna är 
publicerade; juni och oktober. En tredje film finansierad av  
Hjo pastorat togs sedan fram i december. Den sistnämnda 
har i skrivande stund fått över 18 000 visningar. Varje film 
skildrar en Hjobos berättelse om Hjo och speglar således 
Hjoandan; människorna som är en av våra profilbärare.  

• Film nr 1
Profilbärare: Trästaden som ger en inramning. Fokusom-
råde: kultur (konsthantverk). 
• Film nr 2
Profilbärare: Vatten samt trästaden som ger en inramning. 
Fokusområde: outdoor (fiske).    
• Film nr 3
Profilbärare: Trästaden som ger en inramning. Fokusom-
råde: Kultur (juletid/Hjo i december). 

En Leader-ansökan tillsammans med kommunerna Mullsjö, 
Habo och Tidaholm har av Leader Östra Skaraborg blivit 
godkänd; svar från Jordbruksverket inväntas fortfarande. 
Projektet kommer att startars 1 mars 2017. Projektet ska 
inventera och kartlägga outdoor-utbudet i Hökensåsom-
rådet. Meningen är att samla utbudet av naturturismupp-
levelser för att brukaren lätt ska kunna orientera sig.
För att de privata aktörerna ska vara goda ambassadörer 
och bistå med ett gott värdskap intensifierades turismens 
nyhetsbrev under sommarhalvåret till 1 g/vecka. I nyhets-
brevet har ingått affischen Händer i Hjo. Affischering om 
vad som händer i Hjo har skett varje vecka under högsä-
song. 

Under sommaren har det funnits sex Info-Points i kom-
munen, vilket är tre fler än förra året, och samtliga har 
fått tillgång till digital e-learningmodul om värdskap. 
Därtill har turismen anställt en turisthund som arbetar 
lördagar i juli som turistvärd. En specialväst har sytts upp 
som hunden har på sig, fylld med p-skivor och kartor. 
Efter att i fyra år haft en vikarierande tjänst på turistby-
rån har turistverksamheten nu anställt en turistassistent 
tillsvidare. Denna tjänst har från och med 1 januari blivit 
utökad till 100 %. Detta betyder att turistverksamheten 
från och med 2017 består av två heltidsanställda vilket ger 
ytterligare utrymme att jobba vidare med de områden 
som anges i turismstrategin. 

Hamnfesten och Hälsoveckan har genomförts och drog 
återigen många besökare. Kostnaderna för evenemangen 
är stora och en utökad sponsring från näringslivet är 
önskvärt.  

Under sommarsäsong visades utställningen om Guld-
kroken Keramik. En utställning som uppskattades både 
av Hjobor och besökare, särskilt med tanke på den 
retrotrend som varit rådande under senaste året och 
där Guldkrokens ananaser toppat många samlares listor. 
Under våren visade vi en unik fotoutställning med Jonas 
Anhede med bilder i Instagramformat och med formen av 
ett Instagramflöde. Jonas har samarbetat en hel del med 
Fotografiska i Stockholm just vad gäller Instagram och i 
samband med utställningen på Kulturkvarteret anordnade 
han en InstaWalk här i Hjo. Under hösten visade vi en fo-
toutställning med bilder av Ewa Grunditz Lilliesköld. Ewa 
som är naturfotograf visade bilder på djur, fåglar och natur 
från Hjotrakten och det var en utställning som anordna-
des för att även locka utländska turister

Indikator: Egen mätning
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Mål 19: Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern 
mot föroreningar       

Vi har inte nått målet
Arbetet med att ta fram en vatten- och avloppsplan har inte kommit igång under 2016. Upphandling av konsult är klar och 
praktiska jobbet startar i början av 2017. Renoveringen av avloppsreningsverket har gett mycket bättre värden när det gäller 
utsläpp av fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen (nyckeltal redovisas from 2017). Vår bedömning är att målet inte kan 
anses vara uppnått förrän en uppdaterad VA-plan finns. 

Hållbar utveckling i Hjo handlar om att ta ansvar för Vät-
tern i ett mycket lång perspektiv. Sjön ska brukas på ett 
sådant sätt att vattenkvalité, växt- och djurliv inte hotas. 

Kommunen ska arbeta för en bra rening av det avlopps-
vatten som släpps till Vättern. Dessutom ska kommunen 
verka för att minska inläckage av ovidkommande vatten 
i ledningsnätet och därigenom motverka bräddning av 
avloppsvatten. Renoveringen av avloppsreningsverket un-
der 2015 har gett goda resultat när det gäller kvalitén på 
reningen av det avloppsvatten som släpps åter i Vättern. 
Dagvattenhanteringen ska beaktas i arbetet med detalj-
planer. I bygglovsbeslutet ska krav ställas på oljeavskiljare 
där det är befogat (ex. parkeringar av viss storlek). Dessa 
åtgärder implementeras vid behov. Under våren gjordes 
en översvämningskartering av Mullsjön där syftet var 
ökad kunskap kring hur ökad vattennivå i sjön påverkar 
flödet i Hjoån och Vättern. Vid översvämning av Mullsjön 
lakar gödningsmedel från omkringliggande jordbruksmark 
ut i Hjo ån och vidare till Vättern. Karteringen visar att 
den senaste översvämningen år 2007 motsvarar den som 
skulle uppstå vid ett 200-årsregn i ett framtida klimat. 
Förvaltningen har i uppdrag att påbörja arbetet med att ta 
fram en Va-plan samt en underhållsplan för Va-nätet. VA-
planen kommer att göras med hjälp av inköpta konsult-
tjänster. Upphandling av tjänsten är gjord i slutet av 2016 
och VA-planen kommer att färdigställas under våren 2017. 

Vidare är Hjo kommun medlem i Vätternvårdsförbundet 
som arbetar med att bevara sjöns unika egenart och sam-
ordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och 
omkring Vättern. Förbundet bevakar också olika intressen 
i och runt Vättern.

Hjo kommun avstyrkte i sitt remissvar försvarets ansökan 
om tillstånd för utökad verksamhet vid flygskjutmålet 
Hammaren i norra Vättern. Hjo kommun överklagade 
Miljöprövningsdelegationens inom Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län beslut att meddela Försvarsmakten tillstånd 
till befintlig och utökad verksamhet på flygskjutmålet 
Hammaren i Karlsborgs kommun. Med hänvisning till 
visionen för Hjo kommun och prioriterade mål samt kom-
munens tidigare yttranden i ärendet vidhöll Hjo kommun 
att verksamheten på flygskjutmålet Hammaren i Karls-
borgs kommun inte skulle tillåtas.
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Uppföljning:
Årsredovisning/delårsrapport

Utfall 
2014

 Utfall
 2015

Utfall 
2016

Mål 
2016

Årets resultat enl resultaträkning 14,4  8,8 13,4 9,0

Mål 20: Årets resultat ska uppgå till lägst 9 mnkr

Att ha ett resultat mål syftar bland annat till att värdesäkra det egna kapitalet och att skapa utrymme för investeringar. Ge-
nerellt brukar ett resultat mellan 2 och 3 procent betraktas som god ekonomisk hushållning, eftersom ett sådant resultat 
ger utrymmer för att över en längre tid skattefinansiera större delen av normal investeringsvolym i en kommun. Hjo kom-
muns mål om 9 mnkr är satt utifrån ett avrundat värde av 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbi-
drag. Resultatet för 2016 blev ett överskott på 13,4 mnkr och målet om ett resultat på lägst 9 mnkr är därför uppnått.

Den löpande verksamheten redovisade en negativ avvikesle jämfört med budget om sammanlagt 4,8 mnkr. Dessa avvikelser 
möts av överskott inom skatteintäkter och generella statsbidrag samt räntor om totalt 9,2 mnkr, varvid den totala avvikel-
sen uppgår till +4,4 mnkr. För en mer detaljerad förklaring till avvikelserna se vidare avsnittet driftsredovisning på sid 108.

Mål 21: Investeringarna ska finansieras med egna medel under man-
datperioden 2015-2018 (ex. investeringar i markexploatering)

Mål 22:  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 självfinansieringsgraden ska därför 
målet mätas för den innevarande mandatperioden. Då kommunen befinner sig i ett mycket stort investeringsbehov de 
kommande åren är inte prognosen att målet kommer att kunna uppnås innvevarande mandatperiod. Prognosen är baserad 
på utfallet för år 2015-2016 samt budgeten för perioden 2017-2018 som antogs av kommunfullmäktige 2016-11-15. Självfi-
nansieringsgraden är här beräknad som årets resultat inklusive årets avskrivningar i förhållande till årets nettoinvesteringar 
(exklusive exploateringsinvesteringen).

Soliditeten inkl. pensionsåtagandena uppgick 2016-12-31 till 18 %. Detta är en ökning med 3 %  mot förgående år. Målet om 
att årligen förbättra detta värde har därmed uppnåtts. 

Jämföras med genomsnittet för rikets kommuner, som för år 2016 låg preliminärt på 10 %, så  har Hjo kommun en starkare 
långsiktig betalningsförmåga. Hjo kommun har även  haft en starkare positiv utveckling än genomsnittet för riket som har 
haft en ökning på 1 % sedan år 2015.

Uppföljning: 
Årsredovisning/delårsrapport

Utfall
2015

Utfall
2016

Mål mandat-
perioden 2015-2018

Prognos mandat-
perioden 2015-2018

Årlig värde: 81 % 68 % 100 % 58 %

Uppföljning: 
Årsredovisning/delårsrapport

Utfall 
2014

Utfall 
2015

Utfall 
2016

Mål
2016

Enligt balansräkning vid årets utgång 14 % 15 % 18 %  
 

Vi har nått målet

Vi har nått målet

Vi har inte nått målet
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Uppföljning:
Årsredovisning

Utfall 
2013

 Utfall
 2014

Utfall 
2015

Utfall 
2016

Soliditeten i koncernen Hjo Stadhus 
AB, %

18,9 22,4 26,6 30,3

Mål 23: Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med 
minst 1 % per år från och med år 2015 och senast år 2025 uppgå 
till minst 25 %

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 2016 beror på att den egna kapitalet ökat 
med 22 % medan de totala tillgångarna ökat med 9 %. Ökningen i det egna kapitalet beror delvis på det positiva resultatet 
på 7,9 mnkr.

Mål 24: Soliditeten i AB Hjo Småindustrier ska uppgå till 
minst  30 %

Mål 25:  Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo Energi AB bör 
ligga under regiongenomsnittet

Målet om att soliditeten i bolagen AB Hjo småindustrier ska uppgå till minst 30 % är uppfyllt då nivån blev 80,7 % 
2016-12-31. Ökningen från år 2015 beror på att det egna kapitalet ökat mer än tillgångarna.

Soliditeten inkl. pensionsåtagandena uppgick 2016-12-31 till 18 %. Detta är en ökning med 3 %  mot förgående år. Målet om 
att årligen förbättra detta värde har därmed uppnåtts. 

Jämföras med genomsnittet för rikets kommuner, som för år 2016 låg preliminärt på 10 %, så  har Hjo kommun en starkare 
långsiktig betalningsförmåga. Hjo kommun har även  haft en starkare positiv utveckling än genomsnittet för riket som har 
haft en ökning på 1 % sedan år 2015.

Uppföljning: 
Årsredovisning

Utfall 
2013

 Utfall
 2014

Utfall 
2015

Utfall 
2016

Soliditeten i koncernen AB Hjo 
småindustrier, %

81 % 68 % 100 % 58 %

Uppföljning: 
Årsredovisning

 Utfall
 2014

Utfall 
2015

Utfall 
2016

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

Taxorna ligger i nedre kvartilen 
under målperioden.

Taxorna ligger i nedre kvartilen 
under målperioden.

Taxorna ligger i nedre kvartilen 
under målperioden.

Vi har nått målet

Vi har nått målet

Vi har nått målet
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Kommunens kvalitet i korthet - KKiK
Är de äldre i Hjo nöjda med hemtjänsten? Kommer skolungdomarna från Hjo in på    
gymnasiet? Är tillgången till barnomsorgen god? 

För sjunde 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.

Din kommuns Tillgänglighet
Barnomsorg
Enligt visionen ska Hjo vara en attraktiv boendeort för 
barnfamiljer. Ska vi lyckas med denna målsättning är 
tillgängligheten till förskoleplatser en nyckelfråga. 2016 
fick 58 procent plats i förskola på önskat datum, vilket 
är sämre än genomsnittet i landets kommuner och en 
försämring jämfört med förra årets mätning. Dock är 
väntetiden för dem som inte fått plats på önskat datum i 
snitt 10 dagar vilket är betydligt under medel på 28 dagar 
(KKIK 2016) vilket visar på att vi har en bra planering av 
barnomsorgsplatser. Faktorer som påverkat att indika-
torn i år visar en lägre procent än tidigare är att relativt 
få barn fått placering under mätperioden vilket innebär 
att det gör större skillnad procentuellt när de inte fått 
plats på önskat datum. kommunen har också märkt av att 
fler lämnar in ansökan om barnomsorgsplats med kortare 
framförhållning, det leder till att det är färre som fått 
plats på önskat datum än tidigare år. Enligt Skollagen ska 
barnomsorg erbjudas inom 4 månader men i Hjo har man 
skärpt kravet till 3 månader för att underlätta för barnfa-
miljer. I väldigt hög utsträckning uppnås den garantin. 

2014 2015 2016 2016 
medel

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

80 77 58 63

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

24 11 10 28

Bästa gruppen

Näst bästa gruppen

Näst sämsta gruppen

Sämsta gruppen

Läsanvisning:
Färgmarkeringarna visar hur Hjo kommuns resultat förhåller 
sig till övriga kommuner som ingår i mätningen. Med medle-
värde avses genomsnittet för deltagande kommuner.

Äldreomsorg
Att det finns tillgång till äldreboende för den som behöver 
det är en viktig trygghetsfaktor när man blir äldre. I Hjo 
tar det i genomsnitt 43 dagar från det att man ansöker om 
äldreboende till dess att man får erbjudande om plats vilket 
innebär att i jämförelse med övriga kommuner så behöver 
inte de äldre vänta särskilt länge på en lägenhet i äldreboen-
de. I de flesta fall verkställs beslut om särskilt boende inom 
3 månader, men en handfull sökande har tyvärr fått vänta 
längre än så under 2016. För att möta kommande behov 
av äldreboende har Hjo kommun under året beslutat att 
fr.o.m. 2019 utöka Sigghusbergs äldreboende för personer 
med demensdiagnos med ytterligare en avdelning.

2014 2015 2016 2016 
medel

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

39 62 43 57

Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd i Hjo började 
mätas på ett mer adekvat sätt under 2014 varför vi också 
fick ett förändrat resultat. Resultatet har förbättrats under 
2016. Ärenden som inte är kompletta skapar en längre 
handläggningstid i statistiken, varför kommunen kommer 
att införa digitala ansökningsprocesser under 2017 för att 
minska handläggningstiderna.

2014 2015 2016 2016 
medel

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

7 14 12 16

Kvalitetsrapport
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Delaktighet och trygghet i din kommun
Hur trygga känner sig medborgarna? Hjo kommun deltar i 
SCBs medborgarundersökning vartannat år. I denna ställs 
följande frågor: Hur ser du på:

 - hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?
 - hur trygg och säker kan du känna dig mot hot, rån och miss  
   handel?
 - hur trygg och säker kan du känna dig mot inbrott i hemmet?

Som framgår nedan tabell ligger Hjos index för trygghet för 
2016 något över riksgenomsnittet, vilket det också gjorde i 
2014 års mätning. 

2014 2015 2016 2016 
medel

Nöjd region index - Trygghet 63 - 60 56

För våra barn innebär närheten till förskoleläraren en stor 
trygghet. I Hjo kommuns förskolor går det fortfarande 
relativt många barn per personal. Glädjande nog har dock 
den positiva trenden fortsatt under 2016 och vi börjar 
närma oss genomsnittet för de kommuner som deltar i 
KKIK. 

2014 2015 2016 2016 
medel

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

6,2 5,7 5,4 5,3

Din kommuns effektivitet
Grundskolan
2016 års skolresultat är positiva med en ihållande trend av 
goda resultat. 84 procent av eleverna i årskurs 6 klarade 
kraven i svenska, matte och engelska. 70 procent av elev-
erna i årskurs 3 nådde kraven i svenska och matte. Be-
hörigheten till gymnasiestudier är mycket god 91 procent 
jämfört med rikets 86 procent. 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 enheter 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 måluppfyllelse.

2014 2015 2016 2016 
medel

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

84 78

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

70 70 70 71

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

91 92 91 86

Äldreomsorg
I Hjo kommun är de som bor på äldreboende nöjdare än i 
genomsnittskommunen. Det visar Socialstyrelsens brukar-
undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. 
88 procent har svarat positivt på frågan om de är sam-
mantaget nöjda med sitt äldreboende. Jämfört med andra 
kommuner så utmärker sig äldreboendena i Hjo med att 
de boende känner att de har större möjlighet att påverka 
sin vardag, personalen tar hänsyn till deras önskemål och 
personalen har tillräckligt med tid för dem. Även maten får 
ett mycket högt betyg. 

Det är också glädjande att samma undersökning visar att 
Hemvården i Hjo får ett bättre helhetsbetyg för varje år 
som går. Den sammantagna nöjdheten med Hemvården 
har gått från 81 procent positiva brukare år 2014 till 89 
procent 2016. Det är roligt att se att så många som 99 
procent svarar att de får ett gott bemötande av persona-
len som utför hemtjänst i Hjo kommun. 

2014 2015 2016 2016 
medel

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

84 86 88 83

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

81 87 89 91*

* Genomsnittsvärdet för kommuner som ingår i KKiK är 91 procent. Genomsnittet för rikets samtliga 
kommuner är dock 89 procent varför denna siffra används i kommunens målredovisning.

Din kommun som samhällsutvecklare
Det sista avsnittet i Kommunens kvalitet i korthet berör 
kommunen som samhällsutvecklare. Utifrån sina geogra-
fiska och demografiska förutsättningar står sig Hjo kom-
mun väl när det gäller sysselsättning, arbetstillfällen m.m. 
Mätningen visar att det 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 1000 invånare 
i vår kommun minskade något jämfört med förra året. 
Liksom tidigare år är sjukpenningtalet är högre i Hjo än i 
övriga kommuner.

2014 2015 2016 2016 
medel

Andel av kommunens invånare 20-64 
år som förvärvsarbetar

80,6 80,2 81,1 78,9

Hur stor andel av befolkningen får 
försörjningsstöd?

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

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

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

Hur högt är sjukpenningtalet bland 
kommunens invånare?

10,5 11,7 12,8 11,7

Kvalitetsrapport

* Nytt mått 2016 , jämförelsemått saknas
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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 redogörs även för 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 möta 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 21,3 mnkr 
varav Hjo kommuns resultat uppgick till 13,4 mnkr. De 
kommunägda bolagen bidrog med ett positivt resultat på 
totalt 7,9 mnkr i koncernen. Resultatet var en förbättring 
mot förgående år och beror framför allt på ett bättre 
resultat i kommunen. 

Resultatet 2016 för kommunkoncernen motsvarar ett 
resultat på 2 359 kr per invånare. Jämförande siffra föregå-
ende år var 1 641 kr per invånare.

mnkr 2014 2015 2016

Kommunkoncernens resultat 18,6 14,7 21,3

Kommunens resultat 14,4 8,8 13,4

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

Hjo Energi AB 5,8 6,5 9,1

AB Hjo Småindustrier 0,5 0,4 0,7

Hjo Energi Elhandel AB 0,6 1,6 0,7

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

Kommunen
Kommunens resultat uppgick till 13,4 mnkr vilket var 4,4 
mnkr bättre än kommunens resultatmål om 9 mnkr.
Resultatet 2016 för kommunen motsvarar ett resultat på 
1 486 kr per invånare, vilket är en förbättring med 502 kr 
per invånare mot år 2015. Genomsnittet för riket 2016 är 
preliminärt 2 100 kr per invånare.  

mnkr 2014 2015 2016

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

Kommunens resultat inkl. 
jämf- störande poster

14,4 8,8 13,4

Jämförelsestörande poster +3,5 +3,4 0,0

Kommunens resultat exkl. 
jämf- störande poster

10,9 5,4 13,4

För att kunna göra rättvisande jämförelser mellan åren är 
det viktigt att eliminera engångsposter. För år 2015 erhöll 
kommunen 3,4 mnkr i återbetalda försäkringspremier från 
AFA. För år 2014 består den jämförelsestörande posten 
dels av en realisationsvinst på 14,1 mnkr samt ett lämnat 
bidrag för statlig infrastruktur på 10,6. Under år 2016 har 
inga jämförelsestörande poster förekommit.

Ställs årets resultat i förhållande till årets skatteintäkter 
och generella statsbidrag så uppgår resultaten till 2,8 %. 
För 2015 var motsvarande nivå 2 %. Genomsnittet för 
riket låg på 2,5 % för 2015 och preliminärt på 3,8 % för 
2016.

    

Intäkts- och kostnadsutvecklingen
Kommunen
Verksamhetsintäkterna har ökat med 43 mnkr sedan 
2015. Rensat för jämförelsestörande intäkter båda åren 
har intäkterna ökat med 46 mnkr. Det är framför allt 
statsbidrag från Migrationsverket som ökat mellan åren, 
+35 mnkr.

Verksamhetens kostnader har ökat med 60 mnkr. Främsta 
orsaken är ökade löner +47 mnkr (löneökningar men även 
utökning av verksamheter, 48 fler tillsvidareanställda) och 
kostnader för ensamkommande flyktingbarn + 9 mnkr.

Årets avskrivningar har ökat med 2,5 mnkr mellan åren.

Totalt har alltså nettokostnaden ökat med nästan 20 
mnkr. Rensat för de jämförelsestörande posterna år 2015 
så uppgår ökningen till 16 mnkr eller 4 %.  Jämförs detta 
med ökningen av skatteintäkterna och de generella stats-
bidragen på 24 mkr eller 5 % så har skatteintäkterna stigit 
i snabbare takt än vad kostnaderna har gjort för år 2016.

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 2016 tog verksamheternas nettokostnad, exklusive av-
skrivningar, i anspråk 93,1 % av skatteintäkterna. Detta är 
en minskning med drygt 1 % jämfört med 2015. Skattein-
täkterna ska även räcka till att täcka årets avskrivningar på 
anläggningstillgångarna och till finansnettot (räntenetto). 
Sätts dessa kostnader i relation till skatteintäkterna 
framgår att avskrivningarna tog i anspråk 4,1 % för 2016. 
Avskrivningarna 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

2011 2012 2013 2014 2015
Skatteintäkter och generella statsbidrag 2,0% 0,4% 3,5% 3,6% 4,3%
Nettokostnad -0,9% 4,8% 2,9% 4,9% 5,5%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Årlig förändring av skatteintäkter och statsbidrag resp. nettokostn, %

Skatteintäkter och generella statsbidrag Nettokostnad
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% 2012 2013  2014  2015  2016

Verksamheten/
skatteintäkt

95,0 92,5 93,2 94,2 93,1

Avskrivningar/
skatteintäkt

3,5 3,9 3,6 3,8 4,1

Finansnetto/
skatteintäkter

0,2 0,1 -0,1 0,1 0,1

Nettokostn/
skatteintäkter

98,8 96,5 96,7 98,1 97,2

Totalt användes 97,2 % av skatteintäkterna för att bedriva 
den löpande verksamheten 2016. 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 97,3 % och för de senaste fem åren 97,5 %. 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 97,3 % , dvs i samma nivå som för Hjo kommun. 

Årets investeringar
Kommunkoncernen
Investeringsvolymen i koncernen låg 2016 på ungefär sam-
ma nivå som för 2015. Totalt nettoinvesterade koncernen 
för 68 mnkr varav kommunen stod för 49 mnkr och de 
kommunala bolagen för 19 mnkr. I nämnda investeringar 
ingår även satsningar på exploateringsområden med 0,9 
mnkr. Investeringar i finansiella tillgångar har skett med 6 
mnkr.

I tabellen nedan redovisas de största investeringspro-
jekten under 2016. En fullständig tabell över kommunen 
investeringar återfinns på sid 112-113.

Projekt, mnkr Redov. 2016 Ack. redov. 
tom 2016

Projektbud-
get

Utbyggnad elnät 2,4 2,4 4,1

Utbyggnad bredbandsnät 8,9 8,9 4,8

Ombyggnad etapp 2 kultur-
fastigheten Pedagogien

15,2 20,1 30,8

Actionpark 4,8 5,2 5,0

Hamnen 9,9 14,5 13,5

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 72 % vilket innebär att 
koncernen inte riktigt kunnat finansiera sina investeringar 
med egna medel, utan varit tvingad att låna externt.

2014 2015 2016

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

58,3 41,5 50,9

Kommunkoncernens  
invest.* mnkr

62 80 68

Självfinansieringsgrad % inkl 
reavinster

94 52 75

*Inkl investeringar i exploateringsområden

Kommunen
Nettoinvesteringsvolymen för 2016 var drygt 49 mnkr 
vilket var en lägre nivå än de senaste åren. För 2016 fanns 
en årsbudget, inklusive ombudgeteringar från 2015, på 86 
mnkr. Av dessa har drygt 68 mnkr eller 79 % förbrukats 
sedan start för de olika projekten. 

Kommunens självfinansieringsgrad har under de senaste 
tre åren i genomsnitt legat på 60 %. Målet om att kunna 
finansiera alla investeringar med egna medel har inte 
kunnat uppnås utan kommunen har varit tvungen att låna 
externt.

Investeringar 2014 2015 2016

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

44,2 26,0 33,1

Investeringar, mnkr* 53 69 49

Självfinansieringsgrad %, 
inkl reavinster

83 38 67

*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 2016 uppgick soliditeten till 49 %, vilket var en nå-
got lägre nivå än de senaste åren. Under större delen 
av 2000-talet hade Hjo kommunkoncern 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 2012-2016 har investeringsnivån ökat 
igen och soliditeten sjunkit något.

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 2015 låg riksgenomsnittet för alla kommunkoncerner 
på 35 % vilket innebär att koncernen Hjo kommun låg 
över ett riksgenomsnitt med sina 49 %.

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

% 2014 2015 2016

Soliditet totalt i  
koncernen

53 52 49

Hjo kommun 64 60 55

Hjo Stadshus AB  
-koncern

22 27 30

Kommunen
Kommunens värde på tillgångarna ökade med drygt 64 
mnkr medan det egna kapitalet ökade med knappt 14 
mnkr. De materiella anläggningstillgångarna har ökat med 
34 mnkr, de finansiella tillgångarna med 6 mnkr och likvida 
medlen och korta fordringar har ökat med knappt 24 
mnkr. Soliditeten minskade därmed från förgående år och 
uppgick 2016 till 55 %.  

När hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som 
ansvarsförbindelse (168 mnkr) uppgick soliditeten till 18 
%.
Att detta mått ökat beror på att pensionsskulden minskat 
något sedan 2015, se vidare sid 57.

% 2014 2015 2016

Soliditet        64    60 55

Soliditet inkl totala pen-
sionsskulden

   14    15 18

 

Genomsnittet för landets kommuner är preliminärt för 
2016 48,4 % och för 2015 uppgick den till 47,8 %. Inklusive 
pensionsskulden uppgick soliditeten i genomsnittskommu-
nen till 9,7 % år 2015. 

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  2014  2015  2016

Koncernen, långa skulder     95     94    139

Koncernen, korta skulder   110    124    130

Koncernens totala 
skulder 

  205    218   269

Hjo kommun, långa 
skulder*

   25     36      84

Hjo kommun, korta 
skulder*

   93    104    106

Hjo Stadshus AB, långa 
skulder*

   70     58     54

Hjo stadshus AB, korta 
skulder*

   22     28     32

* Inkl koncerninterna skulder

Under den senaste treårsperioden har den totala skuld-
sättningen inom koncernen ökat och uppgick vid årets slut 
till 269 mnkr. 52 % av skulderna är långfristiga och förfaller 
till betalning inom ett till fem år. Av koncernens totala 
låneskuld återfanns 70 % i kommunen och 30 % i bolagen. 
Kommunen har ökat sina skulder under 2016 medan de 
kommunala bolagens totala skulder ligger på samma nivå. 
Det är framför allt de långa skulderna som ökat i kommu-
nen, vilket är en följd av den höga investeringstakten.
 
Skuldnivån på 269 mnkr utgjorde ca 45 % av kommunkon-
cernens tillgångar, vilket är en lägre nivå än för genomsnit-
tet i rikets kommunkoncerner som var 60 % både år 2014 
och 2015. 

Kommunen

Skulder, mnkr 2014 2015 2016

Anläggningslån    20    20    60

Checkräkningskredit     0    10    14

Leasingskulder     1     1      1

Förutbet. gatukostn. ers.     4     5      9

Summa långa skulder   25   36    84

Korta skulder   93  104   106

Summa totala skulder  118  140   190

Vid utgången av 2016 var 44 % 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. 2015 
motsvarande siffra uppgick till 26 %. 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 9 333 kr per invånare, en ök-
ning med 5 031 kr jämfört med 2015. Den genomsnittliga 
preliminära siffran 2016 för landets kommuner är 18 815 
kr per invånare och för 2015 uppgick den till 18 433 kr.

Finansiell analys och profil
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% 2014 2015   2016

Långa lån med: 

- rörlig ränta    20    45      29

- bindningstid på 1-5 år    80    55      71

- bindningstid på 5 år >      0     0       0

Lånen förfaller till betalning:

- Andel som förfaller inom 
2 år

  80    31     18

- Andel som förfaller inom 
5 år

    0    55     71

- Andel som förfaller om 
6 år >

  20    14     11

Av kommunens långa skulder på 84 mnkr var 71 % av lånen 
bundna med fast ränta. Att den rörliga andelen minskat är 
en följd av att utnyttjandet på checkkrediten har minskat 
som en följd av att kommunen tagit upp nya långa lån med 
lägre bindningstid.  

Den genomsnittliga räntesatsen för kommunens långfris-
tiga skulder uppgick till 0,7 %. Den genomsnittliga bind-
ningstiden för kommunens lån är 3,3 år. Inga lån i utländsk 
valuta finns.

I kommunens långfristiga skulder ligger även förpliktelser i 
form av framtida betalningar av leasingavgifter för finansiell 
leasing på drygt 1 mnkr samt förutbetalda intäkter avse-
ende VA-anslutningsavgifter samt gatukostnadsersättningar 
på 9 mnkr. Den sistnämnda skulden kommer successivt att 
intäktsföras i takt med investeringsobjektens avskrivnings-
tider.

Nettotillgången (efter årets avskrivningar) för leasingåta-
ganden som redovisats som finansiella uppgick vid årets 
slut till 1,9 mnkr och redovisas i balansräkningen som en 
anläggningstillgång. I nedanstående tabell redovisas hur 
mycket som förfaller till betalning (leasingavgifter enligt av-
tal, d.v.s. beloppen är inte justerade för indexuppräkningar) 
inom ett, fem respektive mer än fem år.

Finansiell leasning, mnkr                   Bilar 

Inom ett år          0,4

Två till fem år          1,5

Senare än fem år          0,0

Totalt          1,9

För att få en rättvisande bild av kommunens skuldsättning 
bör även de korta skulderna studeras. De korta skulderna 
som uppgick till 106 mnkr utgjorde vid årets utgång 56 
% av skulderna. De korta skulderna ökade med 1,7 mnkr 
2016 jämfört med 2015. Ökningen är hänförlig till de upp-
lupna kostnaderna där löner och sociala avgifterna ökat. 

Totalt uppgick skulderna till 190 mnkr och utgjorde ca 42 
% av kommunens tillgångar, vilket är en ökning sedan 2015 
(35 %). Nivån för riksgenomsnittet låg preliminärt för 
2016 på 44 % och för 2015 uppgick den till 48 %. 

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 2016 
ska resultatnivån ligga på 9 mnkr. 

Vid beräkning av balanskravet ska bland annat realisations-
vinster avräknas från årets resultat. För 2016 hade Hjo 
kommun en realisationsvinst på 0,1 mnkr som ska avräk-
nas från årets resultat och årets resultat efter balans-
kravsutredning blir därför 13,3 mnkr.

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

Kommunen har inga ackumulerade underskott sedan 
tidigare år att återställa.

Balanskravsutredning mnkr

Årets resultat enligt resultaträkningen 13,4

Reducering av samtliga realisationsvinster -0,1

Realisationsvinster enl. undantagsmöjligheter 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 13,3
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -0,0

Reservering av medel från resultatutjämningsreserv  0,0

Årets balanskravsresultat 13,3

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             Bilar          Lokalhyror

Inom ett år (2016) 0,1 16,6

Två till fem år (2017-2020) 1,4 37,5

Senare än fem år (2021-2023) 0,0 11,2

Totalt 1,5 65,3
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Koncernen redovisade 2016 en likviditet på 71 %, vilket 
var en högre nivå än för 2015. Ökningen beror på att 
omsättningstillgångarna ökat med 24 mnkr och de korta 
skulderna ökat med 5 mnkr. Att omsättningstillgångarna 
ökat beror främst på att korta fordringar ökat (+22 mnkr) 
vilket till stor del består i ökade fordringar på Migrations-
verket. Jämfört med genomsnittet för landets alla kom-
munkoncerner var motsvarande siffra 105 % för 2015. Det 
vill säga att på kort sikt, upp till 10 år, har Hjo kommun-
koncernen, en likviditet som är något svagare än genom-
snittet 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 2016 ökade detta mått till 40 
% från 2015 års siffra på 35 %. För år 2015 låg riksgenom-
snittet på 35 %. Detta innebär att Hjo kommunkoncer-
nen 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 är.

Utöver de bokförda likvida medlen fanns vid årets utgång 
outnyttjade checkkrediter på 98 mnkr i koncernen.

% 2012 2013 2014 2015 2016

Kassalikviditet    74    69    88    56    71

Finansiella nettotillgångar    46    34    50    35    40

Kommunen
I kommunen ökade kassalikviditeten under 2016 och upp-
gick till 69 % vid årets utgång. Förklaringen till ökningen 
är densamma som under kommunkoncernen. Riksgenom-
snittet för kassalikviditet 2015 uppgick till 114 %. Hjo kom-
mun har medvetet valt att ligga på en lägre kassalikviditet 
och komplettera med utnyttjande av en checkkredit vid 
behov. 

Även måttet finansiella tillgångar har ökat sedan föregå-
ende år och hamnade på 44 %. Förklaringen här är den-
samma som för kassalikviditeten. Totalt sett har skulderna 
ökat med 50 mnkr medan finansiella- och omsättningstill-
gångar har ökat med 30 mnkr. Riksgenomsnittet för detta 
mått låg 2015 på 114 %.

% 2012 2013 2014 2015 2016

Kassalikviditet 58 54 80 48 69

Finansiella nettotillgångar 51 42 66 39 44

Borgensåtagande
Kommunen

Borgenförbindelser, mnkr 2014 2015 2016

Kommunägda företag 90,5 90,5 80,5

Riksbyggens kooperativa Hyres-
rättsförening Äldrehem i Hjo, 
ekonomisk förening

54,0 53,8 53,5

Förlustansvar egna hem 0,1 0,1 0,0

Total 144,6 144,4 134,0

Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet till 134 
mnkr. Borgensåtagandena har minskat med drygt 10 mnkr 
sedan 2015. Minskningen avser till största delen åtagandet 
gentemot de kommunägda företagen, då deras låneskuld 
minskat 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 2016 
var åtagandet mot SBAB för egna hem på 46 tkr det enda 
åtagandet som låg utanför kommunkoncernen.
Inga förlustrisker ansågs föreligga avseende kommunens 
borgensåtaganden.

Relateras borgensåtagandet till invånarantalet uppgick det 
till knappt 15 tkr, vilket är 5 tkr lägre än för 2015. Genom-
snittet för riket var för 2015 knappt 31 tkr per invånare. 

Pensionsförplikelser
Kommunen
Kommunens totala pensionsskuld vid utgången av 2016 
uppgick till 193 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 2014 2015 2016

Kortfristig skuld 13,7 14,2 16,0

- varav löneskatt 2,7 2,8 3,1

Avsättning 3,7 8,1 8,8

- varav löneskatt 0,7 1,6 1,7

Ansvarsförbindelse    174,6    176,1    167,8

- varav löneskatt 34,1 34,4 32,8

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

Finansiella placeringar          0          0          0

Totala förpliktelser minus placeringar    199,9    198,4 192,6

Finansiell analys och profil
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I ansvarsförbindelsen om 193 mnkr återfinns åtaganden 
om visstidspensioner till ett värde om 4 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 2016-12-31. 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, 2012 
samt 2016 partiella inlösen avseende intjänad pensionsrätt 
för arbetstagare födda under åren 1938 till och med 1945-
03 samt för några födda 1951. Totalt har kommunen löst 
in 30,6 mnkr (exkl. särskild löneskatt). 2016 års inlösen på 
2,4 mnkr betalades via kommunens överskottsfond hos 
KPA.

För lönedelar över 7,5 prisbasbelopp (=333 250 kr år 
2016) och för efterlevandepension fanns särskilt tecknade 
försäkringar. Årskostnaden för dessa försäkringar 2016 
uppgick till ca 1,8 mnkr och redovisades under verksam-
hetens kostnader.

Totala pensionskostnader inkl. särskild löneskatt uppgick 
till drygt 27 mnkr 2016.  
 

mnkr      2012 2013 2014 2015 2016

Pensionskostnader 
(inkl. löneskatt)

21,2 21,9 21,9 21,9 24,2

Uppgifterna om pensionsåtaganden baseras på beräk-
ningar gjorda av Kommunsektorns Pension AB, KPA per 
2016. Aktualiseringsgraden för beräkningen uppgår till 97 
%. Detta innebär att för de personer där alla pensions-
grundande tider ej är färdigutredda (3 %) är den pensions-
grundande tiden uppskattad. Överskottsfonden hos KPA 
uppgick vid årets slut till 0,5 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 %                    2,1

Ränteförändring (långfristiga lån, ej 
checkkredit)

           1 %                    0,6

Ränteförändring (pensionsskulden)            1 %                   2,0

Justering av skattesatsen       10 öre                   1,8

Löneökning            1 %                   4,0

Taxor och avgifter för den skatte-
finansierade verksamheten

           1 %                   0,3

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 2016 redovisade den löpande verksamheten en bud-
getavvikelse på minus 4,8 mnkr. De största avvikelserna 
återfinns inom finansförvaltningen med minus 8,5 mnkr, 
Plan och bygg plus 1,1 mnkr samt arbete och socialtjänst 
plus 1,0 mnkr. Se vidare sid 108.

Ställs budgetavvikelse på minus 4,8 mnkr i relation till 
verksamhetens nettokostnader på 468 mnkr så uppvisar 
Hjo kommun en avvikelse på minus 1 %. Även om bud-
getföljsamheten totalt för kommunen har varit godtagbar 
under året så är avvikelsen inom vissa områden för stora. 
Avvikelserna har under de senaste fem åren legat mellan 
-1 % till + 0,4 %. Svängningarna har till viss del berott på 
olika strategiska beslut som tagits vid slutet av respektive 
år. Förklaringen bl.a. 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 2016

Löpande  
verksamhet, mkr

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

Avvikelse/netto- 
kostnad, %

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

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 2016-12-
31 jämförs med den helårsprognos som framräknades 
vid delårsbokslutet 2016-08-31. Vid delårsbokslutet var 
prognosen att den löpande verksamheten skulle ge ett un-
derskott på 6,9 mnkr. Detta värde jämförs med avvikelsen 
per 2016-12-31 på minus 4,8 mnkr. Prognosavvikelsen blir 
då ett överskott med 2,1 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 respektive -1,3 % 
berodde på ett KF-beslut i november 2014 att bidra med 
5,6 mnkr till ett statligt infrastrukturprojekt, en gång- och 
cykelbana mellan Hjo och Mullsjön. Dessa kostnader var 
inte med i den prognos som togs fram till delårsbokslutet 
2014-08-31.

Prognos- 
avvikelse

2012 2013 2014 2015 2016

Löpande  
verksamhet, mkr

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

Avvikelse/netto- 
kostnad, %

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

*) jämfört med helårsprognosen som redovisas i respektive års delårsbokslut

Avvikelsen mellan delårsbokslutets prognos för hela årets 
resultat (9,7 mnkr) och det verkliga utfallet (13,4 mnkr) 
blev plus 3,7 mnkr. Utöver verksamheternas avvikelse 
på plus 2,1 mnkr fanns det en positiv avvikelse på skat-
teintäkterna om 1,5 mnkr samt en positiv avvikelse på 
finansnettot om 0,4 mnkr. Verksamheternas avvikelse på 
2,1 mnkr beror framför allt på större positiva avvikelser 
inom individ- och familjeomsorgen där bl.a. kostnaden 
för ekonomiskt bistånd blivit lägre än beräknat samt inom 
vård och omsorg där en medveten återhållsamhet påver-
kat kostnaderna i rätt riktning.

Budgetavvikelse  2016 Helårs 
prognos*) 
160831

Budget-
avvikelse
161231

Skillnad 
prognos 
och
avvikelse

Verksamheterna -6,9 -4,8 +2,1

Skatteintäkt o utjämning +7,2 +8,7 +1,5

Finansnetto +0,4 +0,5 +0,1

Summa avvikelse +0,7 +4,4 +3,7

*) Helårsprognosen som framtogs till delårsbokslutet 160831

För en mer detaljerad genomgång av förvaltningarnas 
resultat och orsaker till budget- och prognosavvikelserna, 
hänvisas till driftsredovisningen, sid 108.

Sammanfattning finansiell analys
Den finansiella analysens fyra perspektiven visar på att 
Hjo kommun i grunden har en stabil ekonomi även om 
investeringstakten i flera år varit högre än avskrivningarna 
och ökningen av årens resultat. 2016 års resultat innebar 
att kommunen kunde stärka sitt finansiella utgångsläge 
inför nästkommande år med drygt 13 mnkr, men framtida 
resultat behöver vara på en högre nivå för att klara kom-
mande års investeringsnivåer.

Men även om resultat blev i nivå med budgeten så har 
kommunens strukturella resultat försvagats. Underskot-
ten inom vård och omsorg samt barn och utbildning 
kommer att påverka verksamheterna även under 2017. De 
påbörjade åtgärderna måste fortsätta för att få kostna-
derna i nivå med budgeterade medel.

Ett positivt tecken för 2016 är att kostnadsutvecklingen 
har vänt. Efter att i flera år ha legat på en högre nivå än 
utvecklingen av skatteintäkterna och de generella statsbi-
dragen har nu den procentuella ökningen av nettokostna-
den avtagit. Nettokostnadsandelen på 97 % ligger något 
bättre till än den nivå som brukar användas som ett bra 
riktvärde, 98 %. Detta innebär att Hjo kommun har mer 
medel kvar för att kunna delfinansiera sina investeringar 
och kan därmed självfinansiera något mer än den normala 
investeringsnivån på runt 25 mnkr. De senaste åren och 
även kommande år kommer kommunen att investera i en 
högre grad vilket innebär att kommunen i alla fall måste 
låna för att klara finansieringen. En extern lånefinansie-
ring innebär ökade räntekostnader som i sin tur innebär 
mindre medel till den löpande verksamheten. 

Även om kommunens kortfristiga betalningsförmåga har 
stärkts under året så ligger den under ett riksgenomsnitt. 
Valet har dock medvetet varit att ligga på en lägre nivå 
och att istället utnyttja en checkkredit vid behov. Kommu-
nen klarar därför av att möta tillfälliga finansiella betal-
ningstoppar utan att behöva vidta några direkta åtgärder. 
Men med denna strategi är det viktigt att studera både 
den kortsiktiga och den långsiktiga betalningsförmågan 
ihop. Ett utnyttjande av checkkrediten påverkar direkt 
kommunens långsiktiga betalningsförmåga, soliditeten. 
Detta mått har sjunkit de senaste åren och en av orsa-
kerna har varit den höga investeringstakten. Men även om 
soliditeten har sjunkit ligger den fortfarande på en godtag-
bar nivå och på en nivå över riksgenomsnittet.
Däremot har nyckeltalet soliditet inklusive pensions-
skulden som ligger som ansvarsförbindelse, ökat jämfört 
med förgående år. Detta på grund av att pensionsskulden 
minskat sedan förgående år. 

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

Mål 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar
Utbildningsnivå
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 25-64 år

Utbildnings-
nivå 2013

Procentuell fördel-
ning Hjo

Procentuell fördelning 
VG-region

M Kv Totalt M Kv Totalt

Förgymnasial 17 11 14 16 12 14

Gymnasial 60 50 56 47 42 45

Eftergymnasial 22 38 30 34 45 38

Källa: SCB

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. 

Sjukpenningtalet bland kvinnorna i Hjo är betydligt högre 
än i jämförelse med Västra Götalandsregionen(VGR) och 
Riket. 

Sjukpenningtalet*

2015 2016

Hjo VGR Riket Hjo VGR Riket

Kvinnor 15,9 13,6 12,2 19,0 16,1 14,3

Män  7,7 7,5 6,7 8,6 8,6 7,5

Totalt 12,8 11,7 10,5 13,7 12,3 10,8

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.

Välfärdsnyckeltalen belyser en rad indikatorer som påverkar folkhälsan. Nyckeltalen tar sin utgångspunkt 
från det nationella folkhälsomålet med sina 11 målområden, här redovisas målområde 2, 3, 5, 9, 10 och 
11. Välfärdsnyckeltalen ger en bild av kommuninvånarnas livsvillkor och levnadsvanor, vilket i sin tur ger 
signaler om behovet av hälsofrämjande 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                                                    18-24 år

Folkhälsa

2015 dec 2016 dec 2015 dec 2016 dec
Hjo 4,8% 4,8% 6,3% 7,4%
VG region 4,9% 4,5% 4,8% 4,1%
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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 73 hemmavarande barn, upp till 15 
år, som levde i hushåll som uppbar försörjningsstöd under 
2016. Det innebär en förbättring jämfört med 2015.

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. 
Under mätperioden 2011–2014 uppger något fler invånare 
i Hjo att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensamma 
av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt 
ofredad, i jämförelse med mätperioden 2007–2010. Kvin-
nor undviker i betydligt högre grad att gå ut ensamma 
än vad män gör. Dock upplever invånarna i Hjo sig mer 
trygga i jämförelse med VGR och Riket.

Trygghet* 2007-2010 2011-2014

Hjo VGR Riket Hjo VGR Riket

Kvinnor 29 36 39,1 29 34 33

Män  5 9,3 9,5 6 9,4 9

Totalt 17 23 25,5 18 21 21

Källa: Försäkringskassan

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

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

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

Källa: Öppna jämförelser, Grundskoleenkät 2014

Behörighet till gymnasieskolan
Personer utan gymnasiebehörighet har allt svårare att få 
arbete på en arbetsmarknad med stigande krav på formell 
kompetens. Hjo har en högre andel elever som är behö-
riga till gymnasieskolan i jämförelse med riket, detta gäller 
inom samtliga program.
 

Andel elever (%) som är behöriga till gymnasieskolan. 

läsåret 2015/2016 Hjo Riket

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

90,7 83,1

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

88,4 82,1

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

88,4 80,6

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

87,2 79,4

Källa: Skolverket

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 2016 har Folktandvården, som ett led i förebyg-
gande tandvård, erbjudit kommunens samtliga 12-åringar 
ett besök hos tandsköterska. Samtliga 12-åringar har fått 
möjlighet att inhämta kunskap och träning i att borsta tän-
derna samt använda fluortandkräm på ett optimalt sätt. 
Syftet är att öva upp känslan av att vara ren i munnen.

Inom samtliga förskolor borstas tänderna en gång per 
dag. Folktandvården erbjuder utbildning till personal på 
förskolorna och tillhandahåller tandborstar och tandkräm 
för att barnen ska borsta tänderna efter måltid. Att få 
ett extra fluortillskott under dagen är av stort värde. 
Samtliga 1- och 2-åringar erbjuds en munhälsobedömning 
hos tandsköterska på kliniken. I grundskolan får eleverna 
tandhälsolektioner om munhälsa och tobak vid ett tillfälle 
i mellanstadiet och ett tillfälle på högstadiet samt fluorlack 
en gång per termin i årskurs 6 – 9.

Andel kariesfria i de permanenta tändernas 
kontaktytor, 19-åringar

2015 2016

Hjo 68,1 67,8

VGR 69,2 71,6

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

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

Antal personer, 65 år och äldre, med höftledsfraktur

  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. Under 2016 hade Fixar-Malte 100 
uppdrag. 

Antal uppdrag

          2012          2013         2014         2015         2016

178 112 112 113 100

Källa: Arbetsmarknadsenheten

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

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

Enligt Öppna Jämförelser folkhälsa 2014, är antalet del-
tagartillfällen i idrottsföreningar som är LOK-berättigade 
i Hjo 15 (Statligt lokalt aktivitetsstöd kan sökas av varje 
idrottsförening, ansluten till något av de specialidrotts-
förbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för 
deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja 
föreningsdriven barn- och ungdomsidrott). Pojkar har 
fler deltagartillfällen (18) jämfört med flickor (12). Hjo 
har sämre resultat än Riket och VGR som båda har 30 
deltagartillfällen.

Mål 10: Matvaror och livsmedel
Goda matvanor och säkra livsmedel är av stor betydelse 
för folkhälsans utveckling. Övervikt och fetma håller på 
att utvecklas till det dominerande hälsoproblemet och 
följs av betydande överrisk för hjärt-kärlsjukdomar, diabe-
tes, ledsjukdomar och en del cancerformer.

Övervikt och fetma bland barn och unga
Elevhälsovården i Hjo mäter Body Mass Index (BMI) i 
årskurs 5 och 7. 

Övervikt och fetma 2014 2016

Elever i årskurs 5 med övervikt eller 
fetma

27 % 20 %

Elever i årskurs 7 med övervikt eller 
fetma

35 % 22 %

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.

Andelen (%) invånare (16-84 år) med fetma (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

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

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

Antirök- & snuskort
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 2016.

Antirök & snuskort höstterminen 2016

Antal elever Har tecknat 
antirök- & snus-
kort

Ej tecknat/åter-
lämnat antirök- 
& snuskort

År 6            93 (93) 92 (93) 1 (0)

År 7         96 (93) 90 (84) 6 (9)

År 8         92 (86) 86 (81) 6 (5)

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

Tot.          369 (364) 349 (340) 20 (24)

Källa: Guldkroksskolan

Förra läsårets siffror inom parentes
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Ett hållbart Hjo
Hållbar utveckling bör vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen. En process där ekonomisk 
utvecklingen sker i balans med de ekologiska systemen och med alla människors sociala behov och möj-
ligheter 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

– Vi befinner oss i ett planetärt riskläge, säger professor 
Johan Rockström när han summerar miljöåret 2016. 

Utvecklingen går onekligen åt rätt håll, men tyvärr går det 
samtidigt ännu fortare åt fel håll.  Världens utsläpp från     
energisektorn minskade under 2016 för tredje året i rad, 
trots en ökad ekonomisk tillväxt. Den förnybara energin 
stod under året för mer än hälften av installationen av ny 
energi. Men även om utsläppen inte ökade så fortsätter kol-
dioxidhalten i atmosfären att öka och nådde under 2016 en 
ny rekordnivå. WMO (World Meteorological Organization) 
beskriver 2016 som ett extremt år för klimatet med nytt 
värmerekord för tredje året i rad, exceptionell minskning av 
havsisar, oförminskad höjning av havsnivån och havstempe-
raturen.

Men det finns hopp!

Klimatavtalet från Paris trädde i kraft i november 2016 och 
blir bindande för de länder som ratificerat avtalet. Det finns 
runt om i världen en snabbt ökande insikt att vi både måste 
agera och att en fossilfri framtid är en mer teknologiskt 
avancerad och ekonomiskt mer attraktiv framtid.

I Hjo fortsatte miljöarbetet under 2016 i rätt riktning 
mot ett mer hållbart samhälle!

Hållbar livsstil & delaktighet

Miljödialogen
Miljödialogen är den process vi startat inom den kommu-
nala verksamheten för att minska miljöpåverkan på våra 
arbetsplatser. Från att främst ha handlat om förankring av 
idén med Miljödialogen, påbörjades under 2016 genom-
förandet av de dialogmöten som ska leda fram till att det 
upprättas en miljöhandlingsplan för varje arbetsplats.
Ett tjugotal miljöinspiratörer är utsedda på olika abetsplat-
ser. Miljöinspiratören ska vara ett stöd för chefen i miljöar-
betet och hjälpa till att engagera och inspirera sina arbets-
kamrater samt sprida idéer, tips och goda exempel.

Fairtrade City
Hjo diplomerades som Fairtrade City vid en högtidlig cere-
moni i Hjo kyrka i november 2015. För att bli diplomerad 
och för att få behålla diplomeringen måste en rad kriterier 
uppfyllas. Bland annat måste kommunen kunna erbjuda 
Fairtrade-märkta produkter inom kommunens avtal för så 
många produkter som möjligt, ett antal informationsinsat-
ser ska arrangeras samt det ska göras synligt att kommu-
nen är en Fairtrade City. 

Den aktivitetsplan som fastställdes för 2016 har i allt vä-
sentligt kunnat genomföras. Hjo Fairtrade City medverkade 
vid en rad arrangemang som Earth Hour, Hälsoveckan och 
Julmarknaden. En uppskattad aktivitet var Hjo Fairtrade Ci-
tys sponsring av Fairtrade-märkta bollar till några klubbars 
fotbollsskolor.

Kostpolicy
Kommunens kostpolicy för måltidsverksamheten tar sin 
utgångspunkt i kommunens vision och utvecklingsområdet 
”Hållbarhet & Natur”.

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

Under 2016 ökade både konsumtionen av rättvisemärkta 
och ekologiska produkter samt omfattningen av märkta 
varugrupper.

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

Miljöpris
Hjo kommuns miljöpris delades ut för första gången. Vin-
nare av miljöpriset blev Andreas och Stina Wessman som 
tydligt visar att en resurssnål livsstil kan förenas med hög 
livskvalitet. De är en inspirerande förebild för oss alla inför 
den omställning som är nödvändig för en positiv framtid 
och ett hållbart Hjo.

Nyhetsbrevet Miljödialogen
I februari 2016 kom det första numret av nyhetsbrevet 
Miljödialogen som berättar om nyheter, miljötips och goda 
exempel i det gemensamma arbetet för en hållbar framtid. 

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 
2016. Energianvändningen i kommunens lokaler fortsätter 
att minska och andelen förnybar energi är nära 100%.
Kommunens fordon blir allt mer energieffektiva och 
utsläppen av koldioxid minskar kontinuerligt. Trots det är 
det transporterna som står för den betydande delen av 
kommunens klimatpåverkan. Även om de energieffektiva 
elhybridfordonen blir fler så drivs de förutom med el också 
med bensin eller diesel.

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

Natur & Biologisk mångfald
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 orsa-
kade försurningen av sjöar och vattendrag som hotar 
växt- och djurlivet.

Under 2016 kalkades våtmarker i Hjällöbäckens tillrin-
ningsområde och Björsjön. Kalkspridningen sker med hjälp 
av helikopter. Kalkningen finansieras med statliga bidrag.

Öring i hela Hjoån. Projekt Öring i hela Hjoån innebär att 
vätternöringen åter kan vandra fritt i hela Hjoån och kan 
nå större delen av sitt ursprungliga reproduktionsområde 
uppströms Mullsjön. Under 2016 färdigställdes fiskvägen 
vid Stämmorna, Hjoåns utlopp ur Mullsjön. Samtidigt 
avslutades reparationen av dammanläggningen och regle-
ringsanordningen av sjön. Vidare muddrades Ebbetorps-
bäcken och Hultabäckens mynningar i Mullsjön, vilka var 
igenväxta av vass, för att underlätta för den vandrande 
leköringens möjligheter att ta sig upp i bäckarna.

Ytterligare några mindre biotoparbeten utfördes i Hjoån 
nedströms Grebbans kvarn genom utläggning av sten och 
block.

Elfisken utförda i Hjoån visade goda tätheter av öring-
ungar.

Framtid

”Än så länge är jorden vår vän och hjälper oss att 
 stabilisera den påverkan vi utsätter den för”

                                                                           Johan Rockström

Hjo kommun har mål som är mycket framåtsträvande. Vi 
har planer, riktlinjer och andra styrdokument som pekar 
ut färdriktningen. Men det räcker inte med planer. Vi 
måste gå från ord till handling! Och tiden krymper!
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 
nödvändigt för bestående och positiva förändringar. Fram-
tida verksamhetsplaner bör vara bestämt åtgärdsinriktade 
och utmanande. 

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

Miljöredovisning



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   -   

HJO  ÅRSREDOVISNING 2016

66

Kompetensförsörjning och -utveckling
Sedan 2016 har kommunstyrelsen i sitt mål nr. 1 gett 
verksamheten i uppdrag att arbeta med bemanning efter 
invånarnas behov, med följande motivering: ”Hjo kommun 
är en serviceorganisation för de som lever och verkar i 
Hjo. Vi finns till för våra invånare. Kommunstyrelsen ser 
det därför som särskilt viktigt att förvaltningens arbete 
ska utgå från deras behov. Samtliga verksamheter ska utgå 
ifrån sina brukares behov när scheman läggs, öppettider 
fastställs, bemanning planeras och så vidare. Detta är en 
viktig förutsättning när vi arbetar i enlighet med vår vision 
och värdegrund. ”

Ytterst handlar ett eventuellt införande av önskad syssel-
sättningsgrad om att ha en sund personalpolitik gentemot 
alla anställda, oavsett anställningsform, att fylla arbetsgi-
varvarumärket med ett konkret innehåll samt att arbeta 
med organisationens behov av en kvalitativ kompetensför-
sörjning. Det projekt som initierades av personalchefen 
samt vård- och omsorgschef för att undersöka förut-
sättningarna för införande av önskad sysselsättningsgrad 
och bemanning vid behov har i och med avtalet mellan 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Svenska 
Kommunalarbetareförbundet har ytterligare en omstän-
dighet att ta hänsyn till. Överenskommelsen mellan SKL 
och Kommunal innebär att tillsvidareanställning på heltid 
ska vara norm i Hjo kommun per den 31 maj 2021. En 
plan för hur detta ska genomföras ska vara klar till den 31 
december 2017.

Kommunens sätt att söka nya medarbetare har ändrats 
och användandet av sociala medier, istället för mer tradi-
tionella sätt att nå nya medarbetare, har ökat. Under 2016 
annonserade kommunen vid tio tillfällen. De tio annon-
serna nådde sammantaget 950 000 personer. 
Pensionsavgångar fram till och med 2021 uppgår till 100 
personer och det är framför allt lärare och vårdpersonal 
som står för de flesta pensionsavgångarna. Största antalet 
pensionsavgångar sker 2018 (36 st). Under året har 290 
tjänster utannonserats på Offentliga jobb. Till dessa har 
2.162 ansökningar inkommit. 

Vision och värdegrund 
Under 2016 har Hjo kommun fortsatt att arbeta med 
ledarutveckling. Arbetet med kommunens ledarmodell, 
som fastställdes våren 2015, har fortsatt under ledning 
av kommunens Skolutvecklingschef samt förskolechef.De 
har har tillsammans med kommunens chefer arbetat med 
ledarmodellens fyra delar för att stötta cheferna i vad 
som behövs för att ledarmodellen ska kunna omsättas i 
praktisk handling på respektive enhet.

• Vi utgår från uppdraget och skapar en gemensam 
förståelse.

• Vi vet att vårt eget beteende är avgörande för andras 
engagemang.

• Vi visar tillit och ger förtroenden.
• Vi ger stöd och återkoppling som bidrar till utveck-

ling.

Arbetet syftar till att organisationens ska präglas av ett 
salutogent* ledarskap. Ett sådant är baserat på en vär-
degrund där gruppens känsla av sammanhang, lust och 
motivation stärks för ökad effektivitet med välbefinnande. 
Det är ett hälsofrämjande ledarskap.

Syftet med ledarmodellen är att den ska göra kommu-
nens visionsmodell komplett samt vara ett stöd, dels för 
kommunens chefer, dels vid rekrytering av nya chefer. Vi 
skapar genom våra beteenden, förväntningar från dem 
som bor i Hjo eller dem som kommer hit som besöker 
oss eller på annat sätt nyttjar våra tjänster. Vision och 
värdegrund tillsammans handlar om att infria ett löfte. Ska 
Hjo kommun som arbetsgivare ha en möjlighet att uppfylla 
dessa förväntningar, måste kommunens medarbetare, 
oavsett funktion och roll, vara överens om vilka spelregler 
som ska gälla. 

Våra medarbetare
Hjo kommuns huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster som exempelvis äldreomsorg, 
barnomsorg 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 inne-
bär att våra medarbetare tillsammans representerar över 100 olika yrkestitlar; allt från de stora grup-
perna 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.
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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 

Personalredovisning

* Ett salutogent perspektiv fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa 
mer än vad som orsakar sjukdom.
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Arbetsmiljö
Sjukfrånvaron har sjunkit generellt i kommunen jämfört 
med motsvarande period 2015 och låg 2016 på 6,67 
% (6,89 % under 2015, 5,60 % 2014 och 5,11 % 2013). 
De aktiva insatser som gjorts för att mota den tidigare 
trenden med högre sjukfrånvaro är med stor sannolikhet 
en bidragande förklaring till den positiva utvecklingen. 
Bland annat har en förändring skett gällande kommunens 
friskvårdsregler, där friskvårdstimmen nu kan tas ut som 
halvtimmar. Även så kallad ”Tidig rehab” har införts, där 
kommunens chefer månadsvis i ett tidigt skede får stöd i 
att vidta åtgärder vid upprepad sjukfrånvaro.

Tidig rehab innebär att närmaste chef erbjuder de medar-
betare som haft tre sjukfrånvarotillfällen under en sexmå-
nadersperiod samtal med företagshälsovården. Samtalet 
är frivilligt. För personer med sex sjukfrånvarotillfällen 
under en tolvmånadersperiod gör chefen en rehabutred-
ning. Denna är inte frivillig. En del av framför allt den långa 
sjukfrånvaron har psykiska orsaker, där återgåendet 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. Sammantaget har 
resultatet förbättrats från föregående två omgångar.

Kommunen har under året haft avtal med STC gym som 
erbjuder flera olika träningsmöjligheter, såväl i grupp som 
enskilt. Drygt 170 av Plazas medlemmar är anställda av 
Hjo kommun vilket är en drygt tioprocentig ökning jäm-
fört med 2015. Det finns även ett avtal med Gymmix Hjo 
(f.d. Hjo Gymnastikförening).

”Kommunruset” genomfördes den 2 juni, även denna gång 
i stadsparken. Närmare 170 medarbetar promenerade 
eller sprang en slinga genom parken, tävlade och njöt av 
maten som Centralköket gjort. Det var tionde gången 
som Kommunruset genomfördes.

Den friskvårdstimme som infördes 2013, har under 2016 
utnyttjats av 110 personer, vilket motsvarar ca 14 % av 
den tillsvidareanställda personalen, under totalt 507,5 
timmar. Flitigast verksamhet, procentuellt sett till antalet 
medarbetare, är Samhällsbyggnad med 51 %. Vissa enheter 
uppvisar en förvånansvärt låg procent och är antagligen, 
till viss del, resultatet av att medarbetarna där inte lägger 
in friskvårdstimmen i Självservice. Det finns med andra 
ord ett visst mörkertal, om än i positiv bemärkelse.

Lönebildning
Lön
Lön är ett av arbetsgivarens styrmedel för att uppnå må-
len. Därmed ställs det krav på arbetsgivaren att definiera 
vad som varit en bra verksamhet och utifrån vilka krite-
rier som arbetsinsatsen bedöms. 

Lönerevision sker en gång per år den 1 april (1 maj för 
Kommunals medlemmar enligt HÖK 16), då kommunens 
chefer reviderar all tillsvidareanställd personal, vikarier 
och timanställda. Endast i undantagsfall ska nya löner 
sättas under året. Så kallad löneglidning ska inte före-
komma och löneglidning var under 2016 Personalenhetens 
internkontrollmoment. Inga större avvikelser påvisades 
och den ekonomiska risken bedömdes vara liten. Risken 
för skevheter i lönestrukturen finns, men bedömdes inte 
vara alarmerande.

Kommunen har under 2016 påbörjat ett arbete med att 
koppla samman löneavtalen, kommunens målstyrnings-
arbete, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och samtal 
om lön. Arbetet har omfattat en utbildningsinsats i fyra 
steg för kommunens chefer. Även fackförbunden har varit 
involverade i arbetet. Utvecklingen av kommunens sätt att 
arbeta kommer att utvecklas över tid och arbetet fortsät-
ter 2017.

Löneläge
2016 års lönerevision gav i genomsnitt 2,51%, (2015 = 3 %) 
2014 = 2,42 %, 2013 = 2,58 %, 2012 = 3,06 % och 2011 = 
2,35 %) i löneökning. Under 2016 gjordes särskilda sats-
ningar på undersköterskor samt enhetschefer inom vår-
den. Satsningen på dessa grupper är i mångt och mycket 
satsningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv, då det i 
dessa grupper arbetar betydligt fler kvinnor än män. En 
mindre pott avsattes till så kallade snedsitsar. Bedömning-
en vilka yrkesgrupper som skulle omfattas gjordes utifrån 
statistik över löner i Skaraborg samt interna jämförelser 
mellan yrkeskategorier. 

Kommunens löneläge överensstämde överlag med omvärl-
den och inga könsrelaterade skillnader har påvisats. I jäm-
förelse med övriga kommuner i Skaraborg är lönerna för 
undersköterskorna i kommunen låga varför en satsning 
på denna yrkeskategori var nödvändig. Till detta kommer 
det centrala löneavtalet mellan SKL och Kommunal som 
innebär i att ytterligare medel satsades på denna yrkeska-
tegori. Skälet till att kommunen valde att satsa på enhets-
chefer inom vården även detta år, är att lönerna för dessa 
medarbetare inte legat i paritet med övriga chefsgrupper. 
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Åldersstruktur 
Medelåldern var 48 (48) år och för kvinnor 48år (47) och 
för män 48 år (49). Av 769 (721) tillsvidareanställda var:

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

Åldersstruktur  2015  2016

Personer under 30 år      68      92

Personer mellan 30 -39 år    134    148

Personer mellan 40 -49 år    199    198

Personer mellan 50 - 59 år    194    209

Personer över 60 år    126    122

Bemanning
Tabellen är ett genomsnitt av personalgruppernas storlek 
delat med antalet arbetsledare. Vi har idag 39 st. arbetsgi-
varföreträdare. (siffror inom parentes avser 2015).

Ledartäthet

Tillsvida-
reanställ-
ningar

Arbetsgi-
varföreträ-
dare

Ledare/
snitt

Barn och utbildning 243 (272) 9 (11) 10 (25)

Arbete och socialtjänst 53 2 26

Vård och omsorg 342 (327) 11 (10) 31 (33)

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

Samhällsbyggnad 81 (77) 7 (7) 11 (11)

KS - förvaltning 31 (27) 6 (6) 5 (6)

Summa 769 (721) 41 (39) 19 (18)

 

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. 
Glädjande är att andelen heltidsanställda har ökat samt att 
den totala genomsnittliga sysselsättning forsätter att öka.

Kommunen i siffror
Antal anställda
Det finns övervägande kvinnodominerade yrken inom 
kommunen och 83 % av de anställda är kvinnor, tidigare 
84 %, Nytt Politikerområde 2016 är Arbete och social-
tjänst (låg tidigare under barn- och utbildning)

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 48 personer un-
der året. Största delen av ökningen återfinns inom Arbete 
och socialtjänst och förklaras med att det under 2016 
öppnat ytterligare boenden för ensamkommande barn 
inom Integrationsenheten. 

Antal tillsvidareanställda samt förändringar i antal

2013 2014 2015 2016 2013-
2016

Barn och utbildning 239 242 272 243 4

Arbete och socialtjänst* 53 53

Vård och omsorg 325 327 327 342 17

Kultur, turism o fritid 19 19 18 19 0

Samhällsbyggnad 79 78 77 81 3

KS - förvaltning 28 28 27 31 3

Summa 690 694 721 769 79

Bolagen 21 22 23 23 3

Sysselsättningsgrad
En politisk målsättning är att andelen ofrivilligt deltidsan-
ställda ska minska. Detta mål är ännu inte uppfyllt, men 
under 2016 har 53,68 % heltidsanställning (2014 – 52,89%, 
2015 - 53,68 % ). 

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

2016 73 282 414

Personalredovisning
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Antalet anställda i Hjo kommun 2016

Barn och utbildning Arbete och socialtjänst Vård och omsorg

Kultur, turism och fritid Samhällsbyggnad KS förvaltning

I novembar månad samlar SCB, statistiska central-
byrån in lönestatistik från samtliga kommuner. Den 
visar att totalt fick 943 personer ut månadslön och 

219 personer timlön. Totalt fick 1.162 personer 
lönespecifikation och utav dessa har 769 personer 

en tillsvidareanställning.

* Politikområdet Arbete och socialtjänst blev ett eget område 2016 och ingick 
tidigare i Barn och utbildning.
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Sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig arbetstid
(Bolagens siffra står inom parentes)

2013 2014 2015 2016 Ordinarie 
arbetstid

Sjukfrån-
varo tim

Sjukfrånva-
ro from dag 
60 timmar

Sjukfrånva-
ro i % över 
60 dagar

Kön    Män
           Kvinnor

2,53
5,71

3,23
6,20

3,99
7,48

3,16
7,56

344 368
1 362 796

10 876
102 976

1 972
43 557

18,13
42,30

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

2,68
4,93
5,93

4,81
5,57
5,96

6,64
6,58
7,07

6,08
6,70
6,84

249 413
705 700
752 051

15 154
47 264
51 434

3 137
21 063
21 329

20,70
44,56
41,47

Långtidssjukfrånvaro (mer än 60 
dagar)

34,64 37,59 43,64 39,99

Den totala andelen sjukfrån-
varo av sammanlagd ordinarie 
arbetstid

5,11 5,64 6,89 (2,03) 6,67 (1,33)

Från och med 1 juli 2003 är samtliga arbetsgivare skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredovisningen. Det 
huvudsakliga syftet är att skapa ett material som är jämförbart över sektorgränser. Detta skall ske med hjälp av sju nyckeltal 
som alla går att utläsa ur tabellen nedan.

1. Den totala andelen sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid
2. Långtidssjukvaro (mer än 60 dagar)
3. Andelen sjukfrånvarotid för kvinnor
4. Andelen sjukfrånvarotid för mån
5. Sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år eller yngre
6. Sjukfrånvarotid för åldersgruppen 30-49 år
7. Sjukfrånvarotid för åldersgruppen 50 år eller äldre

Samhällsbyggnad

2012 2013 2014 2015

5,2 7,21 9,28 11,81

5,2

7,21

9,28

11,81

0

2

4

6

8

10

12

14

2012 2013 2014 2015

Kultur, turism och fritid

Sjukdomsrelaterad frånvaro 
Under 2016 har sjukfrånvaron minskat från 6,89 % 2015 
till 6,67 % 2016. Av den totala sjukfrånvaron är ca 60 
procent sjukfrånvaro kortare än 60 dagar. Positivt är att 
under 2016 minskade långtids sjukfrånvaron. En sjukfrån-
varo som de senaste åren annars ökat. 

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

Sjukskrivningarna har minskat inom inom samtliga 
verksamheter med undantag av kommunstyrelsen samt 
Vård och omsorg, inom övriga verksamhetsområden har 
sjukfrån varon minskat. Arbete och socialtjänst redovisas 
för första året som ett eget verskamhetsområde, då det 
inte längre ligger under Barn och utbildning. En del av 
ökningen kan härledas till andra faktorer än arbetsmiljö.

Personalredovisning

Arbetsskador
Under 2016 har sammanlagt 159 tillbud inrapporterats och 
sammanlagt 82 arbetsskador, utav dessa är 80 rapportera-
de som olycksfall, 1 som sjukdom och 1 som färdolycksfall. 
Utav 241 ärenden har 12 st polisanmälts. Motsvarande för 
2015 var 90 tillbud, 150 arbetsskador. 

Arbetsskador 2014 2015 2016

Barn- och utbildning 28 61 12

Arbete och socialtjänst* - - 14

Vård och omsorg 57 77 44

Kultur, turism o fritid 2 1 0

Samhällsbyggnad 6 10 11

KS - förvaltning 1 1 1

Summa 94 150 82

Sjukfrånvaro 
Den totala andelen sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie 
arbetstid per verksamhet.

Sjukfrånvaro, % 2016

Barn och utbildning 5,57

Arbete och socialtjänst* 4,97

Vård och omsorg 8,56

Kultur, turism o fritid 4,86

Samhällsbyggnad 4,18

KS - förvaltning 4,86

Samhällsbyggnad

2012 2013 2014 2015 2016

Kommunstyrelse 0,86 2,22 2,4 1,53 4,86

Vård och omsorg 6,34 7,09 7,81 8,49 8,56

Barn och utbildning 3,82 3,13 3,38 5,72 5,57

Arbete och socialtjänst 4,97 4,97
Kultur, turism och fritid5,2 7,21 9,28 11,81 10,55

Samhällsbyggnad 5,4 4,15 4,94 5,01 4,18

Totala sjukfrånvaron 5,19 5,11 5,64 6,89 6,67
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3  Verksamheterna
Här redovisas de verksamheter som bedrivits inom Hjo kommunkoncern under 
2016. Inom varje verksamhet beskrivs det ekonomiska utfallet, viktiga händelser, 
nyckeltal och framtidstankar.
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Verksamhetsmått och nyckeltal Utfall
 2014

Utfall
 2015

Utfall
 2016

Kommunfullmäktige

Antal fullmäktigesammanträden        7     10       9

Antal inlämnade motioner      10     25       4

Antal inlämnade interpellationer        0       2       0

Antal inlämnade frågor        2       3       0

Antal inlämnade frågor vid allmänhetens frågestund        2       2       3

Nettokostnad per inv. kr    235    242    207*

Kommunstyrelsen

Antal KS-sammanträden        12      12      12

Antal invånare/förtroendevald i Hjo       121     122     123

Nettokostnad per inv. kr      464    441    408*

* 9.056 invånare nov 2016

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
För 2016 betalades partistöd ut till samtliga partier. Enligt 
nya regler i kommunallagen ska samtliga partier redovisa 
vad stödet använts till, och fullmäktige i Hjo beslutade att 
om detta inte görs ska partistödet återkrävas. Samtliga 
partier i Hjo kommun gjorde under 2016 sin redovis-
ning för 2015 enligt kraven och fick därmed behålla sitt 
partistöd. 

Revisionen har under året granskat bl.a. kommunens 
hantering av styrdokument samt hantering och ansökan av 
statsbidrag inom flyktingmottagandet.

Överförmyndarverksamheten har haft ett år med många 
ärenden att hantera. Främst när det gäller gode män för 
ensamkommande barn i väntan på uppehållstillstånd, men 
man har även sett en ökning av andra ärenden. 

Under 2017 ska flera tunga strategiska ärenden behandlas 
politiskt. Det handlar bl.a. om en kulturstrategi för Hjo 
kommun, kulturmiljöstrategi, bostadsförsörjningsprogram 
och placering av den nya skolan i Hjo stad. Andra stra-
tegiska frågor som ska avgöras framöver, antingen 2017 
eller senare, är exempelvis energi- och klimatstrategi och 
hamnprogram.

Under 2017 kommer arvodesberedningen starta upp sitt 
arbete med att se över ersättningar och arvoden för de 
förtroendevalda i Hjo kommun inför nästa mandatperiod 
(2019-2023). 

Ekonomisk analys
Politikområdet demokrati redovisar ett positivt resultat 
med 0,6 mnkr, vilket var en förbättring jmf. med den 
årsprognos som gjordes vid delåret som visade på ett 
överskott med 0,2 mnkr. Vill ni få ytterligare information 
kring den ekonomiska redovisningen kan ni läsa mer om 
detta under driftsredoviningen på sidorna 108-111.

Demokrati

Demokrati
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Plan och bygg

Verksamhetsmått    Utfall

     2014

   Utfall

     2015

   Utfall

     2016

Antal lagakraftvunna detaljplaner            5 2 2

Bygglov, beslut        108 88 120

Ritningslov, beslut            2 3 3

Marklov, beslut            0 0 0

Anmälningsärenden, beslut          29 54 45

Förhandlingsbesked, beslut            0 3 2

Strandskyddsdispens, beslut            6 9 7

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut            2 0 8

Tillsynsärenden enligt MB, beslut            1 0 0

Totalt antal beslut delegation (inkl. start/slutbesked)            uppg. saknas 206 311

Viktiga händelser 
För Plan och byggenheten har fokus under året legat på 
att skapa förutsättningar för nya bostäder och verksam-
heter, genom hög och förbättrad planberedskap. Planbe-
sked för ett antal områden för bostäder har givits under 
året. Ytterligare mark på exploateringsområdet Knäpplan 
planläggs för bostadsändamål och ett planprogram för 
området Norra Sanna som ska planläggas för bostäder 
ska tas fram. Planer för att öka planberedskapen för 
permanentbostäder har prioriterats framför planer för 
fritidshus och det något mer långsiktiga planprogrammet 
för Prärien. Arbetet med bostadsförsörjningsprogram har 
påbörjats och kommer att fortlöpa under 2017.

För att integrera det lokala miljöarbetet i kommunens 
verksamheter har arbetet med miljödialogen fortsatt. 
Arbetet leds av kommunens miljöstrateg som aktivt är ute 
i kommunens verksamheter för att informera och starta 
upp verksamheternas arbete. Ett utbildningspaket för 100 
medarbetare där deltagarna efter slutförd utbildning får 
Miljökörkort har köpts in. Hjo kommuns miljöpris har i år 
delats ut för första gången. Pristagare blev Andreas och 
Stina Westman. Familjen visar att en resurssnål livsstil kan 
förenas med hög livskvalitet. Arbetet med information 
och marknadsföring av Hjo som Fairtrade city har fortsatt 
enligt plan. Earth hour genomfördes planenligt den 17 
mars för åttonde gången. Trafikdag för femåringar, utökat 
gångfartsområde under en dag, cykelbingo, föredrag och 
filmvisning var punkter i det program som erbjöds under 
den europeiska trafikantveckan 16 – 22 september.

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).

Framtid
För Plan och byggverksamheten kommer arbetet med att 
skapa förutsättningar för nya bostäder och verksamheter 
fortsätta. Parallellt med detta kommer fokus att ligga på 
ett antal större planprogram som bostadsförsörjningspro-
gram, planprogram för Hjo hamn samt en kulturmiljöstra-
tegi. Den nu liggande översiktsplanen (ÖP) är från år 2010 
vilket innebär att den bör ses över och aktualiseras. 

Så här arbetade vi med Hjo kommuns  
värdegrund ”Det goda mötet” 2016:
Under 2016 har verksamheten fortsatt med förankrings-
arbetet inom verksamheten med värdegrunden ”Det goda 
mötet”. Dels genom fortsatta träffar där samtlig personal 
inom Plan och bygg deltagit, dels genom samtal inom de 
egna arbetsgrupperna.

Värdegrunden och den ledarmodell som arbetats fram ska 
bli vara naturlig del i det dagliga arbetet och hållas levande 
genom diskusioner vid arbetsplatsträffarna kring frågor 
som berör ”Det goda mötet”. Diskuteras även veckovis 
på enhetsmöten och APT med fokus på bemötande och 
värdegrund. 

Ekonomisk analys
Plan och bygg redovisar ett överskott med 1,1 mnkr. Vid 
delåret förväntades politikområdet ge ett överskott om 
0,5 mnkr. Resultatet vid bokslutet är 0,6 mnkr högre. Vill 
ni få ytterligare information kring den ekonomiska redovis-
ningen kan ni läsa mer om detta under driftsredoviningen 
på sidorna 108-111.
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Viktiga händelser 
Under 2016 har en gemensam IT support- och driftsor-
ganisation med Skövde och Tibro implementerats. Det 
utökade samarbetet kring IT-miljö/ infrastruktur kommer 
succesivt fasa in IT-enheten i en ny verksamhetsstödjande 
roll då ansvaret för tekniken minskar.

Samverkan kring e-plattform/e-tjänster är en pågående 
process och under året har två nya verksamheter nuläges-
analyserat och ett par nya e-tjänster tillkommit. 

Under 2016 har stort arbete lagts ner på informations-
säkerhetsarbete utifrån det underlag som forsknings-
projektet KLISTER levererade, bl.a. har rutiner och 
dokumentation setts över och en klassning av samtliga 
verksamhetssystem påbörjats. 

Arbetet inom ekonomienheten har under 2016 inriktats 
på att upprätthålla och utveckla löpande redovisning och 
flödena av fakturor, upprättande av budgetuppföljningar, 
analyser och prognoser samt delårs- och årsbokslut. 
Parallellt med detta har också budgetprocessen löpt, med 
framtagande av underlag för Planeringsförutsättningarna 
(PFÖ) under våren och den slutliga drift- och investerings-
budgeten under hösten. Under året har också uppgra-
dering av redovisningssystemet Agresso skett. Projektet 
blev mer omfattande än beräknat med mycket tester och 
anpassningar. Övergången till ”komponentavskrivning” 
pågår också vilket tagit en del resurser i anspråk, liksom 
arbetet med att införa s.k. ”periodisk fakturahantering”, 
som är ett projekt som syftar till att effektivisera faktura-
hanteringen och frigöra resurser till mer värdeskapande 
arbete. 

Under året har dessutom en årsredovisning i korthet 
tagits fram, som syftar till att sammanställa innehållet i 
årsredovisningen i ett kortfattat dokument som är begrip-
ligt och läsvärt för kommunens invånare. Skriften distribu-
erades under sommaren till kommunens alla hushåll. 

Kansliet är främst en stödfunktion och har som uppdrag 
att se till att administrationen fungerar på ett smidigt och 
effektivt sätt, med processer både internt inom förvalt-
ningen och mot politiken. Kansliet sköter bl.a. diarieföring 
och ärendehantering.  

Kansliet arbetar även med kvalitetsutveckling såväl cen-
tralt som mot de olika verksamheterna. Det verksamhets-
specifika kvalitetsarbetet är främst riktat mot vård och 
omsorg samt barn och utbildning. Dock har arbetet kom-
mit igång så smått även med kultur, turism och fritid med 
gott resultat och efter sommaren 2016 har även kansliet 
kunna arbeta med kvalitetsutveckling mot samhällsbygg-
nad, då en ny tjänst inrättas som finansieras inom ram. 

Det verksamhetsspecifika kvalitets- och utredningsarbetet 
innebär att respektive utredningssekreterare är både ett 
stöd för chefen och självständigt drivande i frågor som 
utvecklar och effektiviserar verksamheten. Uppdraget 
innebär bl.a. analys av processer, ekonomi (tillsammans 
med ekonom), organisation m.m. kopplat till verksam-
hetsplanering och uppföljning samt övrigt systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Vidare har kansliet ansvar för det övergripande kvali-
tetsarbetet utifrån målstyrning och andra frågor såsom 
projektmodell. 

Kansliet har under året undersökt möjligheten att ut-
veckla ärendehanteringssystemet Diabas, för att se om 
det finns möjligheter att ytterligare slipa på kommunens 
ärendehantering. I december uppdaterades Diabas till 
senaste versionen av Ciceron. I och med denna uppgrade-
ring skapades möjligheter att bygga på systemet med nya 
funktioner. 

Under 2016 inleddes ett större arbete med att utveckla 
kommunens lönerevisionsprocess. Arbetssättet, som 
knyter lönesättning närmare kommunens målarbete, 
innebär ett nytt sätt att arbeta med arbetsplatsträffar, 
medarbetarsamtal och samtal om lön. Det är först vid 
lönerevisionen 2017 som cirkeln sluts och alla delar i den 
nya processen genomförts. Arbetssättet kommer att 
utvärderas efter sommaren 2017.

I början av sommaren genomfördes en arbetsmiljöut-
bildning för kommunens chefer om Arbetsmiljöverkets 
nya föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö. 
Utbildningen har föranlett att kommunen beslutat att göra 
en genomlysning av chefernas arbetsmiljö under 2017.

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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Arbetet med bemanning vid behov som syftar till att 
tillgodose Hjobornas behov av service på brukaranpas-
sade tider har fortsatt. En viktig del i detta är att under-
söka möjligheten att erbjuda medarbetarna inom framför 
allt vården ökade sysselsättningsgrader, eftersom deltid 
kontra heltid är en jämställdhetsfråga. Ett arbetssätt där 
kommunen erbjuder ökade sysselsättningsgrader, eller 
heltider för den delen, kommer att innebära markant 
ökade krav på medarbetarna att arbeta på andra enheter, 
och i förlängningen, även andra verksamheter.

En så kallad ”Nöjd medarbetarenkät” genomfördes i 
december via kommunens enkätverktyg. Den kommer 
att kompletteras under januari 2017 med pappersenkäter 
inom vården, då flertalet medarbetare där saknar person-
liga e-postkonton.

Så här arbetade vi med Hjo kommuns 
värdegrund ”Det goda mötet” 2016
Arbetet med kommunens värdegrund fortsätter. Det är 
en allmän uppfattning att ”Det goda mötet” och innebör-
den av detta är väl förankrat bland kommunledningskon-
torets medarbetare. 

Även om vi med fog kan säga att vi ”lever” värdegrun-
den måste vi ständigt påminna oss själva om innebörden 
av den och om vikten av att vara förebilder. Frågan om 
värdegrundens efterlevnad under 2016 varit föremål för 
samtal, dels på APT men även i vardagen, där vi som 
arbetskamrater ständigt påminner varandra om vikten 
och innebörden av värdegrunden och ibland även måste 
påtalat när vi inte levt upp till det som vi kommit överens 
om.

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) om Skaraborgs kommunalför-
bund. HjoTiBorg-samarbetet med en gemensam arkivarie 
innebär att Hjo, Tibro och Karlsborg gemensamt kom-
mer titta på dessa möjligheter utifrån våra kommuners 
förutsättningar. Arkivarien håller i detta arbete. Kopplat 
till detta är en utredning om en eventuell gemensam 
arkivlokal för de tre kommunerna. Detta arbete kommer 
fortsatta och intensifieras under 2017. 

Ekonomisk analys
Prognosen för Kommunledningskontoret i delårsbokslutet 
visade på en avvikelse mot budget med -0,4 mnkr. Resul-
tatet för helåret blev 0,5 mnkr bättre än tidigare prognos.  
Vill ni få ytterligare information kring den ekonomiska 
redovisningen kan ni läsa mer om detta under driftsredo-
viningen på sidorna 108-111.

Verksamhetsmått & nyckeltal                                    
Utfall                                
2014

                              
Utfall                                
2015

                              
Utfall                                
2016

Förändring i antal invånare sen föregående år, andel (%) 0,9 1,1 0,7

Andel (%) synpunkter (via synpunktshanteraren) som besvaras inom 10 arbetsdagar 67 76 70

Totalt antal tillsvidareanställda 694 721 769

Andel deltidsanställda, (%) 47 46 46

Personalkostnader som andel av verksamhetens kostnader, andel (%) 63 61 63

Andel (%) utrikesfödda 6,8 7,7 8,1

Andel (%) invånare med eftergymnasial utbildning (25-64 år) 31,2 31,6 32,0

Mediannettoinkomst (kr/inv 20+) 200 866 208 512
Siffran för 

2016 ej 
redovisad

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

Viktiga händelser 
Under 2016 har flera positiva steg tagits när det gäller 
att slutföra de längre projekten. Arbetet med att byta ut 
friidrottsbanorna på Guldkroksområdet påbörjades under 
sommaren och färdigställdes under hösten. Banorna mot-
togs bra och den 9 oktober genomförde Västergötlands 
Idrottsförbund DM-tävlingar samt invigde banorna på 
Guldkroksvallen. Banorna kommer att vara till stor glädje 
och nytta för både kommunens friidrottsförening och för 
våra skolungdomar.

Actionparken på Guldkroksområdet färdigställdes i no-
vember och redan de första dagarna var det full aktivitet. 
Samarbete mellan Skateföreningen och Hjo kommun har 
startats upp. Utrustning kommer att tas fram och köpas in 
i början av 2017 och tas i bruk under våren så att även de 
som inte har egen utrustning ges möjlighet att testa par-
ken. Den officiella invigningen av parken äger rum under 
våren 2017 och planeringen inför denna är påbörjad. 

Guldkroksbadet har haft gott om besökare under som-
maren och både simskola och morgonsim har anordnats. 
Simskolan har som vanligt varit populär och har återigen 
slagit elevrekord. Förutom simskola för de yngre barnen 
anordnades även simskola med drop-in för ungdomar och 
vuxna äldre än 15 år under 3 veckor. Badet har kunnat 
erbjuda morgonsim och även haft öppet på eftermiddagar 
och helger under sista delen av sommaren vilket har varit 
efterfrågat tidigare år. 

Fritidsverksamheterna för barn och unga har utvecklats 
under året. Fritidsgården har haft fler besökare överlag än 
tidigare.

Arbetet att implementera Kulturskolans nya handlings-
plan har startat höstterminen 2016. Ämnet musiklek har 
startat och innebär att alla elever i årskurs ett får träffa 
kulturskollärare ett antal gånger/år. Förutom musiklek är 
teater en ny ämneskurs som dock inte har fångat så stort 
intresse än och ämnet dans har lyfts in i Kulturskolans 
verksamhet. 

På Kulturkvarteret har våra verksamheter bl.a. anordnat 
ett ”Sommarhack” (en teknikverkstad) där man samtidigt 
som man fått lära sig programmera och uppfinna även fått 
vara med och bygga den interaktiva utställningen, biblio-
teket har utvecklat sitt arbete mot barn och unga genom 
ungdomsbiblioteket och Skapande verkstad har haft en 
jämn ström av besökare under året. Kvarterskvällarna blir 
alltmer populära och höstens kvällar blev snabbt bokade 
av intresserade aktörer. Arbetet med Kulturstrategin 
intensifierades under året. Kultur i väst samarbetade med 
arbetsgruppen och tillsammans genomfördes flera dialo-
ger bl.a. i arbetsgivarforum med alla chefer och en med-
borgardialog. Enkätundersökningar har genomförts och 
däribland en undersökning bland barn och unga. Arbetet 
med att nå unga flickor i tonåren med kulturverksamheten 
har intensifierats under hösten och gått framåt. 

Under våren nylanserade turismen sin nya webbplats, 
www.hjo.eu. Sidan har fått nytt utseende och innehåll. 
Vidare har turistverksamheten utökat sin närvaro i sociala 
medier genom att starta upp ett instagramkonto, visithjo, 
och arbetar nu med att öka följarantalet, likväl som man 
arbetar vidare med att öka följarantalet på turismens 
Facebooksida. Turistverksamheten har producerat den 
årliga turistbroschyr som har fått bra feedback. Därutö-
ver har turistverksamheten under året tagit fram ett nytt 
kartblad där trästaden har markerats ut (det som ligger 
inom Riksintresset), varit med i produktionen av 2016 års 
besökskarta samt medverkat i framtagning av regionala 
trycksaker: tvåårigt Skaraborgsmagasin och Runt Vättern-
tidning. Under hösten har arbetet med att ta fram 2017 
års trycksaker inletts; ny turistbroschyr, besökskarta, kul-
turguide och fiskekarta samt medverkan i den årliga Runt 
Vätterntidningen. Till 2017 kommer även turistverksam-
heten att tillsammans med kommunerna Tibro, Karlsborg 
och Tidaholm ta fram en loppiskarta då efterfrågan har 
varit stor varpå arbetet har inletts under hösten 2016. 

I dagsläget har kommunen sex stycken Info-Points och 
antalet planeras att utökas under 2017. Under sommaren 
anställdes en turisthund som agerade turistvärd på stan 
under lördagar i juli. Det var första gången en turisthund 
anställdes och mycket fungerade bra men flera saker ska 
förbättras när turisthund anställs även under 2017. 

Kultur, turism och fritid
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Under Pingsthelgen var Kulturkvarteret bas för ateljéför-
eningen Ockras årliga Konstrunda och deras samlings-
utställning hölls i Estridsalen. Samarbetet var lyckat och 
drygt 1500 besökare kom för att titta på utställningen. 
Under hösten har nya skenor för tavelupphängning sats 
upp i Estridsalen. Detta för att lättare kunna hänga och 
anpassa salen för kommande konstutställningar. 

Renoveringen av Park påbörjades våren 2016 vilket inne-
burit att det under året inte bedrivs någon verksamhet 
där.

Första stegen har tagits mot ett regionalt bibliotekssamar-
bete där målet är att kunna erbjuda en förbättrad service 
genom samordning av katalog, sökfunktioner och tillgäng-
lighet. Det nya ungdomsbiblioteket har marknadsförts 
genom olika kanaler; fritidsgård, skola och annonsering 
samt sociala medier. Det märks ett ökat besöksantal men 
fortfarande är gruppen tjejer i tonåren ganska svårflörta-
de. Ungdomsbibliotekarie har samarbetat med Fritidsgår-
den samt gjort besök på skolan för att nå nya ungdomar.

Hamnfesten och Hälsoveckan genomfördes och drog som 
vanligt stor publik. 

Så här arbetade vi med Hjo kommuns 
värdegrund ”Det goda mötet” 2016:
Kulturkvarteret utvecklas som mötesplats för alla kom-
munens medborgare. Kvarterskvällarna har under året 
utvecklats allt mer till att bli ett tillfälle då det goda mötet 
äger rum. Biblioteket utmärker sig genom att erbjuda 
tillgång till gratis WiFi, datorer, tidningar och litteratur. 
Bidraget från integrationspotten för inköp av litteratur på 
flera språk är av stor betydelse för verksamheten. 

Fritidsledarna arbetar tillsammans med ungdomarna om 
deras önskemål och skapar forum för samtal kring kom-
mande aktiviteter. Förvaltningen upplever att samarbetet 
med idrottsföreningarna har förbättrats under året.  

Verksamhetsmått                    Utfall
                    2014

                Utfall
                 2015

                Utfall
                 2016

Biblioteket antal utlåningar 43 113 48 449 46 176

Biblioteket antal besök 53 717 62 406 66 257

Kulturskolan antal elever (kö) 249(5) 266(12) 287(23)

Antal besökare konserter kulturnät 8 459 8 542 9 578

Fritidsgården besökare/månad 447 543 566

Simskolan antal deltagare 313 295 298

Besökare Guldkroksbadet 88 400 83 590 78 500

Antal besökare Parkbiografen (premiär 121026) 3 861 2 454 0

Entré Kulturkvarteret 57 294 (fr 17 maj) 89 262 89 377

Utställningar 14 849 (fr 17 maj) 31 315 33 102

Ekonomisk analys
Resultatet 2016 blev ett överskott om 0,2 mnkr, vilket var 
en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med gjord prognos 
vid delårsbokslutet. Vill ni få ytterligare information kring 
den ekonomiska redovisningen kan ni läsa mer om detta 
under driftsredoviningen på sidorna 108-111.

Kultur, turism och fritid

Framtid
Renoveringen av Park är en stor och viktig händelse för 
Hjo och för kultur, turism och fritid. Hjo kommun ser 
fram emot en utökad verksamhet i Parks lokaler och sam-
arbete med många olika aktörer i verksamheter ex. konfe-
rensverksamhet i samarbete med Hotell Bellevue. Kultur, 
turism och fritid kommer att arbeta för bildandet av flera 
kulturföreningar i Hjo. Biblioteket har en stor uppgift i att 
gå in i ett gemensamt bibliotekssystem med flera kommu-
ner i Skaraborg. För låntagarna betyder det att de kom-
mer kunna låna och lämna tillbaka böcker på alla bibliotek 
som är med i samarbetet. Kulturstrategin beräknas vara 
klar under våren 2017. Arbetet med utemiljön vid fritids-
gården påbörjas. Nya taxor och bidragsregler ska tas fram 
för lokalhyror och bidrag. 
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Teknisk service
Teknisk service omfattar fastighetsförvaltning, kostenhet och gata/hamn/park. Fastighet & lokalvård omfattar 
förvaltning, administration, drift, tillsyn vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens samtliga fastigheter, 
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 
Från årsskiftet har kostverksamheten serverat ett vege-
tariskt alternativ i skolrestaurangerna varje dag. Antalet 
portioner inom såväl skolan som fritids har ökat under 
året och arbetsbelastningen i centralköket är hög men 
samtidigt har antalet portioner som skickas ut från köket 
minskat. De portioner som tidigare skickats till Talldungen 
och Tryggis lagas och serveras nu på Knäpplans förskola.

Gata-/ parkverksamheten arbetar kontinuerligt med att 
tillgängliggöra de offentliga rummen som hamnen, torget, 
grönytor och parker. Ambitionen är en hög standard på 
renhållning och skötsel för att dessa platser ska upplevas 
som inbjudande och attraktiva. Ett nytt trafikprogram för 
Hjo kommun antogs av Kommunfullmäktige i juni månad. 
Det beskriver hur Hjo kommun ska arbeta vidare med 
trafikplanering på kort och lång sikt. Trafikprogrammets 
föreslagna åtgärder stödjer Hjos tillväxt på ett hållbart 
sätt och ska bidra till uppfyllelse av de mål som anges i 
visionens utvecklingsområden. I arbetet med nu liggande 
investeringsbudget har samhällsbyggnad upprättat en plan 
för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet som sträcker sig 
mellan åren 2017-2023. Under sommaren blev gång- och 
cykelvägen till Högaliden färdig. Trafikverket har byggt och 
Hjo kommun har medfinansierat med halva kostnaden.

I början av juli månad invigdes den södra piren i Hamnen 
efter ett omfattande renoveringsarbete. Piren har bred-
dats och fått en ansiktslyftning med sittgrupper, grillplat-
ser och trappa som underlättar för badande. Resultatet 
är mycket uppskattat av såväl besökare, medborgare som 
båtägare. Under sommaren har piren utvecklats till en 
välbesökt plats för avkoppling och rekreation.

Gästhamnen har varit välbesökt och antalet gästnätter 
uppgick till 786, vilket är en ökning med drygt 50 stycken 
jämfört med föregående år.

Arbetet med fiskvägar har fortsatt och nu finns fiskvägar 
hela vägen upp till Mullsjön. Förvaltningen arbetar löpande 
med att marknadsföra Hjoåns dalgång som en unik miljö 
med fantastiska möjligheter att på nära håll se fisken 
vandra. Under tidig sommar invigdes ett nytt dammfäste 
vid Mullsjön-Stämmorna.

Energieffektiviseringsarbetet samt arbetet med att nå mål-
sättningen i strategin för minskad energianvändning 2013-
2020 har fortsatt. Under året har fokus legat på åtgärder 
i ventilationsaggregat. Ny ventilation har installerats i Villa 
Göta, Villa Svea och på Vallgården. 

Fastighetsverksamheten har genomfört ett stort antal 
underhållsarbeten på fastighetsbeståndet. Flera fastigheter 
har byggts om invändigt och anpassats till nya verksam-
heter. Vallgården har anpassats för ge plats åt integra-
tionscentrum och boende för ensamkommande barn. 
Villa Svea har anpassats för nya externa hyresgäster som 
driver café och friskvårdsverksamhet och Eirapaviljongen 
har fått en ansiktslyftning invändigt efter en vattenläcka. 
Kontinuerligt underhåll och långsiktiga underhållsplaner 
är en nödvändighet för att bibehålla status och kvalité 
i våra verksamhetsfastigheter. Under året har fleråriga 
underhållsplaner för varje enskild fastighet färdigställts. 
Uppdateringen av tillgänglighetsdatabasen har påbörjats 
men har fått stå tillbaka för arbetet med underhållsplaner. 
Under hösten har detta arbete återupptagits och kommer 
att vara slutfört under våren 2017.

Verksamheten har arbetat med ett antal såväl stora som 
mindre investeringsprojekt. Renoveringen av södra piren i 
hamnen har pågått under hela första halvåret och slutför-
des i juni månad. Den tredje etappen av kulturkvarteret 
som är renoveringen av medborgarhuset Park påbörjades 
under tidig vår och kommer att slutföras våren/sommaren 
2017. Invigningen är beräknat till september 2017. På guld-
kroksområdet har nya löparbanor anlagts och byggnatio-
nen av actionparken är i stort sett slutförd. För ytterli-
gare information kring investeringsprojektet hänvisas till 
investeringsredovisningen längre fram i bokslutet.

VA–verksamheten har arbetat med att byta ut vatten- och 
avloppsledningar på Hovgatan och Blåklintsgatan. Under 
hösten har ett omfattande underhållsarbete påbörjats på 
Skolgatan där ledningar och serviser byts ut. 

Teknisk service
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Verksamhetsmått    Utfall

     2014

   Utfall

     2015

   Utfall

     2016

Total förbrukning gatubel kWh  831 308 763 653 762 114

Antal ljuspunkter gatubelysning      2 741 2 785 2 810

Förbrukning/ljuspunkt gatubelysning kWh        303 274 271

Skolportioner  191 097 197 869 204 536

Dagsportioner V&O    42 505 42 620 42 344

Hemtjänstportioner    17 539 18 172 17 640

Fastighetsyta m2 eget bestånd/hyrt bestånd 51 337/13 029 53 141/13 124 52 773/16 460

Framtid
På investeringssidan kommer stort fokus att ligga på om-
byggnation och nybyggnation av skollokaler. Planeringen 
för ombyggnad av centralköket är påbörjad och ambitio-
nen är att byggnationen påbörjas i under våren 2017.

Arbetet med energieffektivisering för att sänka ener-
giförbrukningen i kommunens fastighetsbestånds och 
belysningsnät kommer att fortsätta i enlighet med vårt 
åtagande mot Energimyndigheten. 

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. Underhållsplaner finns framtagna 
för såväl gator och vägar som för fastighetsbeståndet.

Inom kostverksamheten har det framkommit att kost-
nadshöjningar inför 2017 på livsmedel kommer att hamna 
på ca 10 %, vilket motsvarar ca 850 tkr i ökade kostnader. 
Under våren kommer en analys av möjliga åtgärder att 
göras. 

Under våren 2017 kommer va-nät på exploateringsom-
rådet norra Knäpplan att anläggas. Under andra halvåret 
2017 kommer avloppsreningsanläggningen i Gate att byg-
gas om. Anläggningen är gammal och klarar inte längre de 
krav som Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, ställer 
på reningen av avloppsvatten. Arbetet med va-planen 
och underhållsplan pågår och beräknas vara färdigt under 
våren 2017.

Så här arbetade vi med Hjo kommuns   
värdegrund ”Det goda mötet” 2016:
Under 2016 planerar Samhällsbyggnad att fortsätta för-
ankringsarbetet inom verksamheten med värdegrunden 
”Det goda mötet”. Dels genom fortsatta träffar där samtlig 
personal inom Samhällsbyggnad deltar, dels genom samtal 
inom de egna arbetsgrupperna.

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”. Detta diskuteras veckovis på 
enhetsmöten och ett APT med fokus på bemötande och 
värdegrund har hållits. 

Ekonomisk analys
Teknisk service redovisar ett positivt resultat med 0,8 
mnkr efter den ombudgetering som skedde under hösten. 
Prognosen vid delåret löd på 3,1 mnkr, varav 3,0 mnkr om-
fördelades till barn och utbildning samt vård och omsorg. 
Mer om detta kan du läsa under driftsredoviningen på 
sidorna 108-111.

Teknisk service
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Ekonomisk utvärdering
2016 års resultat för verksamheten är positivt om 0,2 
mnkr. Resultatet redovisas som skuld till Va-kollektivet i 
balansräkningen. Vid ingången av år 2016 uppgick denna 
skuld till 0,6 mnkr och utgående värde vid årets slut är 
0,7 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 minskat med ca 0,1 
mnkr. Totalt har intäkterna för år 2016 varit 0,5 mnkr 
högre än år 2015. Kostnaderna, exklusive avskrivningar 
och räntekostnader för år 2016 har varit 1,8 mnkr lägre 
än 2015. Driftskostnaden på reningsverket var 2015 högre 
än normalt som en följd av provisorisk drift under delar 
av investeringsprocessen men även som ett resultat av att 
kostnader i samband med ombyggnationen inte var att 
betrakta som en investering. 2016 har kostnadssidan åter 
hamnat på en mer normal nivå. Kostnaderna för vatten-
ledningsnätet har varit högre än föregående år, beroende 
på utbyte och sanering i samband med ovanstående inves-
teringsarbeten på ledningsnätet.

Jämförelse mot årsprognos i delårsbokslutet
I delårsbokslutet låg årsprognosen på ett nollresultat för 
verksamheten. Helårsresultatet blev dock något bättre, 
ett överskott om 0,2 mnkr. 

Viktiga händelser & framtid
Ombyggnaden av avloppsreningsverket genomfördes 2015, 
vissa återstående arbeten har utförts 2016 och resterande 
åtgärder kommer att slutföras våren 2017. Reningsre-
sultaten har efter ombyggnaden blivit 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/Blåklintsgatan samt 
ledningsarbeten i samband med anläggande av ny GC-väg 
på Skolgatan.

Under 2017 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. En projekte-
ring/utredning har genomförts och arbetena beräknas 
påbörjas under våren 2017. 

En underhållsplan för VA-verksamheten håller på att 
framarbetas och beräknas vara klar under 2017. Det är 
viktigt att denna tas fram och jourhålls eftersom under-
hållsarbeten på va-nätet måste samfasas med underhållet 
av gator och vägar samt ellednings- och kabelarbeten 
inom kommunen.

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 2016 hade verksamheten ca 2 400 abonnenter.

Taxefinansierad verksamhet

Verksamhetsmått

Vatten & reningsverk

VA-taxa

Månadskostnad för en villa med 150 kbm vattenförbrukning/år
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Verksamhetsmått vatten och avlopp

2013 2014 2015 2016
Levererad vatten mängd m3 560 957 576 870 531 132 560 975
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3. Finansiella intäkter                 2015                 2016

Ränteintäkter 0 0

1. Verksamhetens intäkter                 2015                 2016

Brukningsavgifter 13 741 14 374

Anslutningsavgift 480 386

Övriga   16   0

Summa  14 237  14 760

2. Verksamhetens kostnader                 2015                 2016

Produktionskostnad vattenverk 3 121 3 029

Drift reningsverk 5 124 3 495

Drift pumpstationer 741 860

Interna tjänster administration 400 400

Vattenledningsnät 1 930 2 585

Vattenmätaravläsning 166 205

Avloppsledningsnät 1 342 828

Dagvattenledningsnät 817 418

Summa 13 641 11 821

5. Anläggningstillgångar                 2015                    2016

Vattenproduktion 4 913 4 455

Avloppsreningsverk 17 602 16 473

Övrig markreserv 774 753

Avloppsledningar 7 255 6 919

Vattendistribution 7 629 7 376

Summa 38 173 35 976

7. Eget kapital                     2015                     2016

Resultatfond   570 736

8.  Avsättningar                    2015                    2016

Avsättningar pension              44              38

9. Långa skulder                 2015                  2016

Kommunlån   37 530 34 108

10. Korta skulder                 2015                 2016

Leverantörsskulder 646 1 847

Personalens skatter 21 25

Upplupna löner och  
semesterlön

90 79

Upplupna social avgifter 63 71

Avgiftsbestämd ålderspension 0 69

Förutbet. Va-anslutningsavgift 2 348 2 268

Summa 3 168 4 358

4. Finansiella utgifter                2015                2016

Finansiella utgifter 439 382

6. Omsättningstillgångar                    2015                    2016

Kundfordringar 1 546 1 653

Fordran Staten 0 0

Övriga fordringar 1 593 1 612

Summa 3 139 3 265

Resultaträkning VA-verksamhet
Tkr Not 2015 2016

Intäkter 1 14 237 14 760

Kostnader 2 -13 641 -11 821

Avskrivningar -1 829 - 2 391

Verksamhetens nettoskostnad -1 233 548

Finansiella intäkter 3 0 0

Finansiella kostnader 4 -439 -382

Resultat före extraordinära poster -1 672 166

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Periodens resultat   
(Fondbalanserat)

-1 672 166

Resultatfond - VA
Tkr Saldo 160101 Förändring Saldo 161231

Vatten och avloppsfond 570 166 736

Balansräkning VA-verksamhet
Tkr Not 2015 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 5 38 173 35 976

Omsättningstillgångar 6 3 083 3 265

SUMMA TILLGÅNGAR                 41 312                 39 240

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

EGET KAPITAL 7 570 7360

varav årets resultat -1 672 166

AVSÄTTNINGAR 8 44 38

SKULDER 40 698 38 466

varav långa skulder 9 37 530 34 108

varav korta skulder 10 3 168 4 358

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER

41 312 39 240

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      2015      2016

Arrende AÖS 246 238

Bidrag AÖS 268 272

Summa verksamhetens 
intäkter

514 510

2. Verksamhetens kostnader 2015 2016

Internränta 75 66

Summa verksamhetens kost-
nader

75 66

Resultatfond - Renhållning
Tkr Saldo 160101 Förändring Saldo 151231

Renhållning 5 071 272 5 342

Resultaträkning Renhållning-verksamhet
Tkr Not 2015 2016

Intäkter 1 514 510

Kostnader 0 0

Avskrivningar -171 -172

Verksamhetens nettokostnad 343 338

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader 2 -75 -66

Resultat före extraordinära poster 268 272

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Periodens resultat    
(Fondbalanserat)

268 272

Ekonomisk utvärdering
Resultatet för helåret 2016 är positivt om 272 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 2016 var ett positivt resultat om 
270 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 
Klammern-Alla kan! och ny servicebostad
Sedan början på 2016 finns tidigare Måsen, Fabriken och 
Socialpsykiatrins dagverksamhet under samma tak i en 
nyrenoverad industrilokal som är döpt till Klammern-Alla 
kan! Med stora, fina lokaler och ett namn som andas möj-
ligheter vill verksamheten skapa en meningsfull sysselsätt-
ning och stimulerande dagar för sina besökare. Oavsett 
funktionshinder. 

En annan positiv nyhet inom funktionshinderområdet 
är att en ny servicebostad öppnade upp i februari 2016. 
Personal finns tillgänglig dygnet runt i en närbelägen bas-
lägenhet för att erbjuda stöd och trygghet till de boende. 
Stödinsatserna ges i de boendes hem utifrån de boendes 
olika individuella behov.

Nyckelfri hemtjänst och digital trygghetslarm
I juni 2016 lanserades den nyckelfria hemvården, vilket 
kommer att innebära ett minskat antal resor då det nu-
mera räcker för personalen att ha med sig sin arbets-
telefon för att öppna dörren hemma hos vårdtagaren. 
Detta kommer att leda till en stor minskning av onödiga 
bilresor, särskilt vid larm utryckningar och akuta, oplane-
rade besök eller förändringar i bemanningen under dagen.

Upphandlingen eller avropet av digitala trygghetslarm har 
blivit klar under det gångna året och Hjo kommun har 
tecknat avtal med utsedd leverantör. Detta är en stor 
kvalitetsökning för brukaren och risken för missar i hante-
ringen minskar avsevärt.

Bemanning efter behov
Vård och Omsorg ansökte inför 2016 om stimulansmedel 
för att se över bemanningsbehovet i äldreomsorgen som 
helhet. Två samordnare har under 2016 kartlagt beman-
ningsbehovet i äldreboendena utifrån brukarnas behov. 
Kartläggningen har visat att bemanningen idag följer 
behovet, och det är bara smärre justeringar som behöver 
göras. Det har också blivit tydligt att vårdbehovet kan 
skifta mellan avdelningar över tid, och att det är viktigt att 
ha dialog mellan avdelningarna så att man hjälper varandra 
över gränserna.

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.

När den nya servicebostaden öppnade upp organiserades 
personalen så att de arbetar både på servicebostaden och 
på Kortebo korttidsboende. Syftet med att göra en perso-
nalgrupp som verkställer insatser på två verksamheter är 
att kunna använda resurserna på ett effektivt och flexibelt 
sätt. Generellt har Vård och Omsorg försökt att hitta 
samverkanslösningar över enhetsgränserna för att kunna 
möta brukarnas behov och samtidigt använda resurserna 
så optimalt som möjligt.

Valfrihet i matdistributionen
Under 2016 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag 
att införa kylda matportioner som ett alternativ till den 
varma maten. Som ett led i detta arbete har man också 
gjort en ordentlig översyn av den varma maten för att 
effektivisera den. Brukarna har varit delaktiga och haft 
möjlighet att påverka matdistributionens framtida innehåll 
i Hjo kommun, och de hålls också informerade om föränd-
ringarna som nu genomförs. Den 1 februari 2017 sker den 
första leveransen av kyld mat och i dagsläget har cirka 10 
matdistributionskunder valt kyld mat.

Sigghusberg
Arbetet med att planera för en utbyggnad av Sigghusbergs 
äldreboende har pågått sedan drygt ett år tillbaka och är 
nu inne i slutfasen. Genom utbyggnaden utvecklas Sigghus-
berg till ett demenscentrum där omsorgen om människor 
med demens samlas på ett ställe. Det blir en plats dit 
människor med demenssjukdom och deras anhöriga kan 
komma för att delta i informationsträffar, dagverksamhet, 
korttidsvård och om behov finns av boende erbjuds även 
detta. Projektgruppen som bestått av ett antal kompeten-
ser lade fram en programidé som underlag för upphand-
ling i oktober månad som kommunstyrelsen godkände. 
Förfrågningsunderlaget inför utbyggnaden går ut i februari 
2017 och utbyggnaden beräknas vara färdigställd under 
slutet av år 2018.

Vård och omsorg
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Verksamhetsmått Utfall

 2014

Utfall

 2015

Utfall

 2016

Antal personer med insats från hemvården    235   243   238

LOV-ersättning, antal timmar/månad , inkl. externa utförare

Hemtjänst antal beställda timmar/månad, genomsnitt

 2 963

4 262

3 262

4 687

3 215

4 219

Antal vårddygn på korttiden, inkl. köp av externa platser

Antal möjliga dygn på korttiden vid ord. beläggning

             2 945

3 650

             3 833

3 650

             3 822

3 660

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

                 39                  40                  39

Antal personer med beslut om daglig  
verksamhet enligt LSS

                 31                  26                  35

Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS                   9                    5                    7

Antal personer med beslut om  
kontaktperson/ledsagare enligt LSS

                34                  28                  34

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

Nyckeltal            2013                2014                2015

Kostnad per brukare hemtjänst, kr  HJO         304 743 328 063 314 664

Kostnad per brukare hemtjänst, kr alla kommuner         248 127 264 044 271 675

Kostnad per brukare särskilt boende äldreomsorg, kr HJO         740 645 759 748 737 804

Kostnad per brukare särskilt boende äldreomsorg, kr alla kommuner         803 165 799 273 825 913

Kontinuitet i hemtjänst (antal vårdare under 14 dgr)               21 24 20

Så här arbetade vi med Hjo kommuns 
värdegrund ”Det goda mötet” 2016:
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
Ökat behov av bostäder för äldre
Redan i ”Program för framtidens äldreomsorg” från 2012 
konstaterades att behovet av bostäder för äldre kommer 
att öka markant framöver liksom behovet av äldreomsorg. 
Inom en tioårsperiod kommer behovet av boendeplatser 
att öka och detta kommer att få stor påverkan på Vård 
och omsorgs behov av budgetmedel och personella resur-
ser framöver. 

Rekrytering
Redan idag upplever Vård och Omsorg svårigheter med 
att rekrytera personal, såväl omvårdnadspersonal som 
chefer. I takt med att behoven ökar kommer detta bli ett 
mer akut behov att lösa. Bristen på omvårdnadspersonal 
riskerar att leda till bemanningsproblem i hela Vård och 
Omsorg. Redan idag tappar Hjo kommun personal till 
andra kommuner p g a att vi inte kan möta personalens 
önskemål om heltid. 

Valfrihetssystemets framtid
Under 2017 behöver kommunstyrelsen ta ställning till hur 
man ska gå vidare med valfrihetssystemet inom hemtjäns-
ten. Idag har mycket få kunder valt en privat utförare och 
det är svårt att skapa förutsättningar för privata företag 
att etablera sig. Kommunen står nu inför valet att vidar-
utveckla och satsa på valfrihetssystemet eller att avveckla 
det. 

Vård och omsorg

Ekonomisk analys
Vård och omsorg redovisar ett positivt resultat med 0,7 
mnkr, vilket innebär en förbättring jämfört med progno-
sen som gjordes vid delåret. Vill ni få ytterligare informa-
tion kring den ekonomiska redovisningen kan ni läsa mer 
om detta under driftsredovisningen på sidorna 108-111.
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Barn och utbildning

Viktiga händelser 
Det har under året varit en del förändringar i lednings-
organisation och i april påbörjade en ny verksamhetschef 
för barn och utbildning sin anställning. En del förändringar 
i ledningsgruppen har skett inför läsårsstart hösten 2016 
där en ny rektor rekryterades till högstadiet. Under 
hösten har även en översyn av lednings- och administra-
tionsorganisationen påbörjats som kommer att fortsätta 
under nästa år.

Under våren 2017 kommer Skolinspektionen att göra en 
tillsyn i Hjo och under hösten har förarbetet inför denna 
påbörjats. Bland annat har elever, personal och vårdnads-
havare fått besvara en enkät vars resultat till viss del legat 
till grund för vilka skolenheter som får en mer riktad 
tillsyn. 

Förskola
Projektet Certifierade Litteraturförskolor har med dess 
tydliga struktur och innehåll fallit väl ut hos personalen på 
förskolan. De resultat vi ser är, att alla barn blir lästa för 
varje dag, att böcker finns tillgängliga i alla utrymmen och 
rum, att böckernas innehåll påverkar leken i positiv rikt-
ning, att intresset för böcker hos barn och personal ökat. 

I januari invigdes Knäpplans förskola och vi kunde då se 
tillbaka på en mycket positiv byggprocess och ett fantas-
tiskt resultat. I samband med detta avslutades i juni verk-
samheten på förskolan Talldungen och flyttade till Knäpp-
lans förskola. Även familjedaghemmet Tryggis verksamhet 
avslutades och barn och personal fick ny placering på flera 
andra förskolor.

Hammarns förskola har genomfört en mindre omorga-
nisation. Man har gått från att arbeta med fyra 1-5 års 
avdelningar till arbete i åldershomogena grupper. Syftet 
med omorganisationen är att kunna anpassa våra lärmiljö-
er och aktiviteter bättre efter åldersgrupper. I samband 
med omorganisationen genomfördes även namnbyten på 
avdelningarna för att markera en nystart. 

I december fick vi besked om att vi beviljats 822 000 kr i 
bidrag för Skapande förskola. Skapande förskola innebär 
att vi kommer kunna erbjuda våra barn i förskoleålder ett 
större kulturutbud än i nuläget. 

Grundskola och fritids
På Guldkroksskolan har man arbetat mycket med samver-
kan fritids-skola. Arbetet kommer att fortsätta utifrån att 
”alla barn är allas” och att all personal jobbar mot samma 
mål. 

Elever ur årskurs 9 har med framgång deltagit i ”First 
Lego League”, deltävlingen i Skövde, där ett av lagen tog 
en hedrande andraplats i robotprogrammering och fick 
med sig en pokal hem till Hjo. Detta har kommit till stånd 
genom ett samarbete med den ideella föreningen Experi-
mentlustan som tillsammans med skolan vill verka för att 
inspirera elever att välja tekniska jobb och på så sätt bidra 
till Framtidsstaden Hjo.

Arbetet med NPF och våra inkluderingspedagoger är inne 
på sitt andra projektår och har gått framåt. Inkluderings-
pedagogerna spelar en viktig och stor roll i det arbetet 
och är en resurs för enheternas utveckling. 

Modersmålsundervisningen, och studiehandledning på 
modersmål, har växt under året i takt med att vi fått fler 
elever med utländsk härkomst och kommer troligen att 
öka under de närmsta åren. 

På högstadiet har arbetet med GAFE (Google Apps For 
Education) och Chrome books kommit igång bra. De har 
under hösten haft en stor digital satsning då årskurs 7-9 
gått in i satsningen med digitala läromedel fullt ut. Även på 
4-6 har arbetet med Chrome books påbörjats. 

Vuxenutbildning
Inom den kommunala vuxenutbildningen har vi under hös-
ten haft totalt 107 studerande som läser kurser på grund-
skolenivå och gymnasienivå. Tillsammans med närliggande 
kommuner ingår vi i ett samverkansområde som erbjuder 
olika yrkes-, lärlings- och traineeutbildningar. 

Särskild utbildning för vuxna är en utbildning för studeran-
de över 20 år som har inlärningssvårigheter. Under hösten 
2016 har verksamheten haft 9 elever som läst svenska, 
engelska och matematik som de varvt med praktik på 
olika företag. 

Utbildning i svenska för invandrare är en verksamhet där 
antalet studerande förändras hela tiden. Under hösten har 
vi haft ett genomsnittligt antal studerande på 60 elever, 
med 13 olika nationaliteter.

Barn och utbildning är indelat i följande verksamhetsområden: Barnomsorg omfattar förskole- och
fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grundsärskola, elev-
hälsa samt stödorganisation och skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive SFI – 
svenska för invandrare.

Barn och utbildning
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Verksamhetsmått                            Utfall 
                            2014

                           Utfall 
                            2015

                           Utfall 
                            2016

Förskola; antal inskrivna barn 464 474 477

-varav antal inskrivna i enskild verksamhet 82 80 80

Fritidshem; antal inskrivna barn 369 349 383

Grundskola inkl. förskoleklass 922 945 967

Antal elever i grundsärskolan 7 6 6

Gymnasieelever 343 326 323

Gymnasiesärskola 5 5 5

Introduktionsprogrammet med dess olika inriktningar 
har vi valt att dela upp i två olika grupper. En grupp med 
elever som kommer direkt från svensk grundskola åk 9, 
och som saknar behörighet till nationellt gymnasiepro-
gram. Den andra gruppen, består av nyanlända pojkar och 
flickor som först och främst fokuserar på studier i det 
svenska språket. Efter kartläggning av tidigare kunskaper, 
skolerfarenhet och förmåga att ta till sig det svenska språ-
ket introduceras fler ämnen, både praktiska och teore-
tiska. Syftet och målet är att eleverna ska ta sig vidare i 
skolsystemet och utbilda sig, få jobb och bli självständiga 
samhällsmedborgare.

Så här arbetade vi med Hjo kommuns 
värdegrund ”Det goda mötet” 2016:
Samarbetet med Helen Jenvén är en del i arbetet med 
värdegrunden Det goda mötet då hennes arbetssätt och 
de verktyg hon ger bygger på att alla, barn som vuxna, får 
vara med. Arbetssättet går att applicera på alla våra enhe-
ter, oavsett om det rör barn- eller personalgrupper. 

Framtid
Hjo kommun växer och de största frågorna för verksam-
heten framöver är att arbeta med lokal- och personalför-
sörjning. När det gäller lokalförsörjningen finns det ett 
politiskt inriktningsmål som ger oss förutsättningar att 
möta vårt ökande lokalbehov. 2021 ska en ny F-6 skola stå 
klar i tätorten, 2017-2018 ska B-huset på Guldkroksskolan 
renoveras, 2017 byggs Orrelyckans förskola ut med en 
avdelning och 2019 ska en ny förskola byggas i Korsberga. 
Det är stora och väldigt roliga projekt som kommer att ta 
tid i anspråk närmaste åren och som ger goda förutsätt-
ningar för en utveckling av vår verksamhet. 

Personalförsörjningen är en utmaning med tanke på den 
hårda konkurrens som finns om behörig och legitimerad 
personal. Vi behöver jobba mer aktivt med kompetens-
försörjning och hur vi marknadsför oss som arbetsgivare, 
både på en övergripande nivå men också specifikt för 
vår verksamhet. Under året har frågan om arbetsmiljön i 
förskola och skolan aktualiserats alltmer och vi vet att det 
är en verksamhet med hög stressnivå. 
 
Under våren presenterade Skolverket förslag på natio-
nell strategi för skolans digitalisering som ska gälla under 
2017-2022. Strategin innebär att alla elever i grundskolans 
årskurser 1-9 har tillgång till ett personligt digitalt verktyg 
inom tre år (2020) och barn/elever i förskolan och försko-
leklass har minst ett verktyg på fem barn/elever inom fyra 
år (2021). 

Om regeringens nya förslag om allas rätt till kommunal 
vuxenutbildningen kommer gå igenom ökar antalet vuxen-
studerande. Tanken från regeringen är att satsa på dem 
som är längst från arbetsmarknaden och inte har mycket 
skolbakgrund bakom sig. Omfattande insatser av studie- 
och yrkesvägledning ska då ges till alla och en matchning 
mot arbetsmarknaden kopplat till den enskildes behov 
och möjligheter. 

Ekonomisk analys
Resultatet för 2016 redovisar ett underskott om 0,8 mnkr. 
Kommunstyrelsen beslutade under hösten att omfördela 
delar av driftsbudgeten och tillföra Barn och utbildning 
extra budgetmedel om sammanlagt 2,3 mnkr. Detta för 
att täcka underskott som prognostiserade vid delårs-
bokslutet i augusti. Verksamhetens resultat innan omför-
delning av budgetmedlen är ett underskott om 3,1 mnkr.
Vill ni få ytterligare information kring den ekonomiska 
redovisningen kan ni läsa mer om detta under driftsredo-
viningen på sidorna 108-111.

Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan 125 000 kr/år 128 100 kr/år

Resultat nationella prov åk 3 70 70

Resultat nationella prov åk 6 95 84

Andel behöriga till gymnasiet 90,4 % 90,7 %

Andel elever som fullföljer gymnasieut-
bildningen

82,6 % 69 %

Barn och utbildning
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Viktiga händelser 
Från och med april 2016 är Arbete och socialtjänst ett 
eget verksamhetsområde, vilket skapat bättre förutsätt-
ningar och gett oss möjligheten att utveckla det nära 
ledarskapet inom våra enheter. Nya förutsättningar har 
gjort att vi fortsatt arbetet med att skapa en så effektiv 
och ändamålsenlig organisation som möjligt inför 2017. 

Samtliga HVB boenden har haft tillsyn av IVO under som-
maren/hösten 2016. Tillsynen har visat att verksamheten 
arbetat på ett bra sätt och de synpunkter som framkom-
mit under tillsynerna har åtgärdats. 

Kommunens revision har utöver detta genom PwC 
granskat återsökningarna av medel från Migrationsverket. 
Detta resulterade i en rapport som beskrev vissa förslag 
till förändringar kring t.ex. rutiner och intern fördelningen 
av medel vilket vi kommer att följa upp under våren 2017.

AME har under året haft minskande intäkter med an-
ledning av att FAS-3 försvinner och inskrivningarna av 
personer från AF minskat. Detta beror också delvis på 
en bättre arbetsmarknad, vilket naturligtvis är glädjande. 
Arbetet med en förändring av verksamheten pågår 
utifrån nya behov. Arbetet med projektet Ung Arena 9.0 
har kommit igång i nya lokaler på AME. Det har också 
tecknats ytterligare avtal med AF för köp av tjänster från 
kommunen t.ex. olika former för arbetsträning. Under 
senhösten har ett arbete pågått för att vidareutveckla 
arbetet med praktiksamordning samt hitta nya vägar för 
att de som står utanför arbetsmarknaden i Hjo ska kunna 
erbjudas sysselsättning i olika former. Detta kommer att 
kräva att våra egna verksamheter öppnar upp för att ta 
emot personer i sysselsättning och ser de möjligheter som 
kan erbjudas.

Under 2016 har antalet orosanmälningar, och därmed 
också antalet utredningar, ökat kraftigt. Från att ha tagit 
emot ca 220 anmälningar 2015 har det under 2016 hante-
rats 363 orosanmälningar. Denna ökning är oerhört stor 
och har varit svårhanterlig för den personalstyrka vi haft 
under året. Trots höga ambitioner har vi fått acceptera en 
lägre kvalitetsnivå på vårt arbete för att kunna hantera det 
stora antalet ärenden. Resurser har tillsatts med tillfälliga 
konsulter men det är svårt att hitta både ordinarie och 
tillfällig personal vilket skapar oro och högre kostnader 
inom verksamheten. Genom fantastiska insatser under 
året har vår personal gjort allt de kunnat för att tillsam-
mans hantera det svåra uppdrag som behövts göras. 

Under hösten har vi haft tillsyn från IVO kring arbetet 
med placeringar och familjehem. Detta område har varit 
hårt ansträngt under 2015-2016 med anledning av den 
stora flyktingströmmen, vilket vi kan se i rapporten från 
tillsynen. Många av synpunkterna är påbörjade för åtgärd, 
och vi har tillsatt ytterligare en socialsekreterare för att 
arbeta med familjehemsfrågan i kombination med annat 
utredningsarbete inför 2017. Det kommer att krävas mer 
personella resurser inför 2017 för att hantera vårt upp-
drag på en acceptabel nivå. 

Så här arbetade vi med Hjo kommuns 
värdegrund ”Det goda mötet” 2016:
Arbete med vision och värdegrund har varit en stående 
punkt på alla APT – möten inom verksamheten.
Varje arbetsledare har ansvar för att arbeta med frågan 
och hålla denna levande i det dagliga arbetet. Inom AME 
har man haft en personaldag kring vision och värdegrund 
och hur man håller denna levande i vardagen. Efter detta 
genomfördes en workshop där värdeord och ledstjärnor 
togs fram.

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

Utfall
2016

Antal inskrivna AME 64 91 83 70

Antal som gått vidare till arbete/studier 7 4 11 9

Utbetalt ekonomiskt bistånd 6 773 tkr 7 331 tkr 6 386 tkr 3 871 tkr

Antal hushåll med försörjningsstöd 209 234 220 180

Inledda utredningar VoB (exkl. faderskapsutr.) 125 101 149 * 192* 

Anmälningar Barn och Unga 97 110 100 248

Anmälningar (alla) 152 204 169 313

Ej inledda utredningar* 93  137* 100* 115

Mottagna ensamkommande barn 16    11 54 6

Mottagna flyktingar 10 15 10 25

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

Framtid
Arbetet inom arbetsmarknadsenheten inför 2017 kommer 
kräva ett fortsatt förändringsarbete kring arbetssätt och 
processarbete för att kunna möta de förändrade behov vi 
kan se framöver. Detta gäller både ekonomiska förutsätt-
ningar samt hur samverkan med andra myndigheter, or-
ganisationer och det interna arbetet kan utvecklas för att 
erbjuda individuella lösningar där syftet är att sträva mot 
arbete, studier eller annan sysselsättning. AME kommer 
inför 2017 att få extern handledning för att stärka kompe-
tensen i förändringsarbete och omvärldspåverkan. Under 
2017 kommer en praktiksamordnare anställas på 75 % 
för att samordna och effektivisera arbetet med att skapa 
bättre förutsättningar för de personer som står utanför 
arbetsmarknaden idag. Syftet är att genom ett effektivt 
arbete, få personer utanför arbetsmarknaden i sysselsätt-
ning och därmed minska kostnaderna t.ex. inom försörj-
ningsstöd samt de sociala konsekvenser som uppstår. 

Att kunna arbeta mer förebyggande kring ungdomar är en 
utveckling vi ser som nödvändig för att samordna arbetet 
och samverka mellan olika verksamheter. Socialtjänstens 
utveckling under 2016 med en kraftigt ökad arbetsmängd, 
svårighet att rekrytera vid vakanser samt en lönesituation 
inom Skaraborg som skapar incitament att byta arbete har 
skapat en arbetssituation som måste uppmärksammas och 
aktivt motverkas. 

Inför 2017 har situationen vad gäller ensamkommande 
barn förändrats. Inflödet av barn kommer att vara han-
terbart utifrån minskade volymer, med reservation för 
vad som händer avseende EU:s flyktingpolitik. Många av 
de ensamkommande barnen som Hjo ansvarar för kom-
mer att bli 18 år under hösten 2017. Migrationsverket har 
redan påbörjat processen med åldersuppskrivningar och 
avvisningar av denna grupp. Ansvaret för 18 åringarna 
övergår till migrationsverket som har ansvaret för att hitta 
annat boende. 

De som beviljas permanent uppehållstillstånd (PUT) kom-
mer att kunna få fortsatt vård inom socialtjänsten fram 
tills de fyller 21 år. Det finns också personer som ångrat 
sig och vill återvända till hemlandet. De förändringar 
som genomförts under hösten inför 2017 med att lägga 
ner HVB boende och minska antalet platser, kommer att 
behöva fortsätta under 2017 för att ekonomiskt kunna 
hantera de förändringar som sker i lagstiftningen kring 
ersättningsnivåer m.m. För de ungdomar som är placerade 
utanför Hjo kommer en planering att göras för att kunna 
flytta hem dessa till Hjo där det är möjligt. Det kommer 
att finnas behov av att utveckla nya boendeformer i större 
omfattning. 
  
Att ha en god omvärldsbevakning kommer att vara avgö-
rande under de närmaste åren för att kunna ha en god 
beredskap och framförhållning när det gäller t.ex. våra 
nyanländas situation i samhället. Vi kommer att ha stora 
utmaningar inom arbetsmarknad, försörjning, utbildning 
samt boende. Om vi lyckas eller inte med detta kom-
mer inte enbart att bero på våra insatser, utan statliga 
regleringar och lagstiftning kan komma att påverka vårt 
resultat på olika sätt. Samverkan med andra myndigheter, 
kommuner, frivilliga, idrottsrörelsen samt näringsliv är 
viktigt, men inte minst vårt eget mod att prova nya idéer. 

Ekonomisk analys
Området individ och familjeomsorg uppvisar vid bokslutet 
ett positivt resultat om 1,0 mnkr, vilket var en förbättring 
jmf. prognosen som gjordes vid delåret med 1,1 mnkr. 
Vill ni få ytterligare information kring den ekonomiska 
redovisningen kan ni läsa mer om detta under driftsredo-
viningen på sidorna 108-111.

Arbete och socialtjänst
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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 kommunalförbund

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 2016 före bokslutsdispositioner och skatt upp-
gick till -453 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 2014 2015 2016

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 2016 före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgick till 681 tkr. Under 2016 har drygt 95 % av loka-
lerna varit uthyrda. Bolaget har handlingsberedskap för 
eventuellt nya hyresgäster av industrilokaler genom att en 
industritomt är preliminärbokad. 

Nyckeltal 2014 2015 2016

Soliditet  %   67,4  80,0  80,7

Balansomslutning, mnkr     5,6    5,1    5,3

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

Årets resultat, mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

    0,3    0,2    0,1

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 2016 före bokslutsdispositioner och skatt upp-
gick till 0,7 mnkr. Omsättningen i bolaget ligger på ungefär 
samma nivå som förgående år. Elprisnivån har i huvudsak 
styrts av kolpriset med mindre variationer p.g.a. hydro-
logiska 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 3 031 kunder  (föreg. år 3 039).
• Såld energimängd under året uppgick till 40 672 MWh 

(föreg. år 39 193). 
• Antal kunder på den lokala marknaden utgör 82 % (föreg. 

år 83%).

Nyckeltal 2014 2015 2016

Soliditet  %  26,1   35,8   36,2

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

Nettoomsättning,  mnkr  19,9   18,6   19,1

Årets resultat,  mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

 -0,0     0,9    0,4

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

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

Årets resultat och verksamhet
Resultatet 2016 före bokslutsdispositioner och skatt upp-
gick till 9,1 mnkr. 

Installationsavdelningen har haft en bra beläggning under 
året, vilket bidragit till ett bra resultat. Elinstallationsverk-
samheten innefattar nyanläggnings- och ändringsarbeten, 
service samt försäljning av elmaterial främst inom industri 
och bostadsbyggnadsområdet. Arbetet inom elnätet har 
under året framförallt utgjorts av anslutning av villor på 
bostadsområdet Knäpplan, lägenheter på Regeringsgatan 
samt huvudmatning till nya lägenheter på Kv Rönnen. 
Nätverksamheten omfattar transport av el till 3.521 (f.år 
3.496) kunder och en överförd energimängd på 60.165 
MWh (f.år 59.128 MWh), exklusive förluster.

På stadsnätet har utbyggnadstakten ökat på grund av ned-
läggning av telestationer på landsbygden. Utbyggnad har 
framförallt skett på Lundby och Borrbäck i staden, samt 
Ulvhult, Grevbäck, Gråhall, Fågelås, Linderyd och Gate på 
landsbygden. På stadsnätet fanns det vid årets slut 1101 st 
(f.år 1034 st) kabel-tv kunder samt 1304 st (f.år 1034 st) 
bredbandskunder Optonätets längd är c:a 195 km (f.år 114 
km).

En ny kulvert har förlagts till kvarteret Rönnen samt en 
del förtätningar har skett på befintligt fjärrvärmenät.
Vid årsskiftet var 36,8 km (f.år 36,4 km) kulvert nedlagd 
och servisledningar till 648 (f.år 640) fastigheter installe-
rade. Försäljningen av fjärrvärme uppgår till 33.772 MWh 
(f. år 31.198 MWh)

Investeringar
Investeringarna under året uppgått till 19,1 mnkr (f. år 
10,2 mnkr) och bestått till största delen av utbyggnad av 
fibernätet i kommunen samt etablering och reinvestering 
av elnät och fjärrvärmenät.

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.

Nyckeltal  2014  2015  2016

Soliditet  %   50,4   53,4   54,8

Balansomslutning, mnkr 122,2 124,3 134,0

Nettoomsättning, mnkr   57,4   57,6   65,5

Årets resultat, mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

   0,3    1,1 2,2

Mnkr Försäljning      Lån       Borgen

  K           S   K        S     K            S

Hjo kommun 14,7      1,7   0         0 80,0            0

Hjo Stadshus AB     0         0   0         0      0        40,0

Hjo Energi AB  1,7     14,0   0         0      0        40,0

Hjo Energi Elhandel 
AB)

   0          0   0         0      0            0

AB Hjo Småindu-
strier

   0       0,7   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 ,4        0   0         0

Hjo Energi AB    0         0    0           0   0         0

Hjo Energi Elhandel 
AB)

   0         0    0           0   0         0

AB Hjo Småindu-
strier

   0         0    0         0,4   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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I följande kapitel återfinns räkenskapsrapporterna för 2016 med jämförelse mot 

2015. Här beskrivs även kommunens och kommunkoncernens redovisningsprinciper.
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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 (44 300 för år 2016) 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

  
Avskrivningstider komponenter År

Övrigt

Konst 0

Maskiner och bilar 5-10

Inventarier t.ex. teknisk utrust-
ning, möbler

3-10

Immateriella tillgångar 
(programvaror)

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 
2016-12-31 uppgår det ackumulerade beloppet till 5,3 
mnkr. Då inga beslut om sluttäckning finns har ett eventu-
ellt 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 redovisade bland pågående anläggningstillgångar. En 
fördelning av kostnader och intäkter mellan omsättnings- 
respektive anläggningstillgång görs 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 2016-12-22. Årets 
förändring av avsättningen har belastat 2016 års resultat 
med 626 tkr inkl. löneskatt. Ingående värde per 2015-
01-01 har direktbokats mot ingående Eget Kapital 2015,        
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 2016 avser detta 14 personer.

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 
2016 samt skillnaden mellan den slutliga taxeringen och 
prognosen för 2015. Avräkning av skatteintäkterna har 
gjorts efter Sveriges Kommuner och Landstings beräk-
ningar från december 2016.

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 5,3 mnkr. 

VA-enheten har belastats med centrala overheadkostna-
der (grundat på verkliga kostnader för vissa centrala funk-
tioner vilka fördelats efter antalet anställda). Ränta har 
beräknats på interna lån för investeringar. Va-enhetens 
överuttag redovisas som en 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 2015 2016 Budget 2016 Avvikelse 2016 2015 2016

Verksamhetens intäkter 1 124,0 166,9 129,1 37,8 184,2 236,5

 - varav jämförelsestörande intäkter 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0

Verksamhetens kostnader 2 -555,3 -615,5 -573,4 -42,1 -599,5 -666,7

 - varav jämförelsestörande kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar 3 -17,2 -19,7 -19,2 -0,5 -26,8 -29,5

Verksamhetens nettokostnader -448,5 -468,3 -463,5 -4,8 -442,1 459,7

Skatteintäkter 4 350,6 366,1 367,0 -0,9 350,6 366,1

Generella stadsbidrag och
utjämning

5 107,2 115,9 106,3 9,6 107,2 115,9

Finansiella intäkter 6 0,4 0,6 0,3 0,3 0,6 0,6

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

Resultat före extraordinära poster 8,8 13,4 9,0 4,4 14,7 21,3

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 8,8 13,4 9,0 4,4 14,7 21,3

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 2015 2016 Budget 2016 2015 2016

Årets justerade resultat 8 8,9 13,3 9,0 14,8 21,2

Justering för av- och nedskrivningar 3 17,2 19,7 19,2 26,8 29,5

Förändring avsättningar 21 4,1 0,3 0,0 4,1 1,7

Justering övriga ej likvid. påverkande poster 9 -5,7 0,0 -3,5 -4,5 0,0

Medel från verksamheter före förändring av 
rörelsekapital

24,5 33,3 24,7 41,2 52,4

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

16-17 0,0 0,3 0,0 0,0 -0,4

+/- Minskn./ökn kortfristiga fordringar 18 -6,8 -21,5 0,0 -1,8 -22,5

+/- Ökn/minskn. övr. kortfristiga skulder 23 10,5 1,7 0,0 13,5 5,4

Kassaflöden från löpande verksamhet 28,2 13,8 24,7 52,9 34,9

- Investering immateriella tillgångar 10 -1,6 -0,9 -0,0 -1,6 -0,9

- Investering materiella tillgångar 11-13 -68,9 -52,8 -50,0 -79,1 -71,9

+ Försäljn. materiella tillgångar 11-13 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

+Invest finansiella tillgångar 14, 9 -0,3 -6,2 -6,5 -0,4 -6,2

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

Kassaflöden från invest. verksamheten -70,8 -59,8 -56,5 -81,2 -78,8

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

+/- Ökn/minskn långfristiga skulder 22 11,0 48,4 40,0 -1,2 44,8

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

Kassaflöden från finan. verksamhet 11,0 48,4 40,0 -1,3 44,7

Årets kassaflöde 19 -31,5 2,4 8,2 -29,6 0,8

Likvida medel vid årets början 33,5 2,0 7,6 34,9 5,3

Likvida medel vid årets slut 2,0 4,4 15,8 5,3 6,1
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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 2015 2016 2015 2016

TILLGÅNGAR

• ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 5,1 4,7 5,1 4,7

   -Programvarulicenser mm. 10 5,1 4,7 5,1 4,7

Materiella anläggningstillgångar 335,2 369,6 440,6 484,3
   -Mark, byggnader, tekniska anläggningar 11 302,5 317,4 318,7 332,7

   -Maskiner och inventarier 12 12,6 12,9 99,5 104,9

   -Pågående investeringar 13 20,1 39,3 22,4 46,7

Finansiella anläggningstillgångar 4,8 11,1 7,1 13,6
   -Värdepapper 14 4,0 10,4 5,6 12,0

   -Långfristiga fordringar 15 0,8 0,7 1,5 1,6

Summa anläggningstillgångar 345,1 385,4 452,8 502,6
• OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 16 0,2 0,1 4,7 5,3
Exploateringsfastigheter 17 7,5 7,3 7,5 7,3
Fordringar 18 40,1 61,6 51,4 73,9
Likvida medel och kortfristiga placeringar 19 2,0 4,4 5,3 6,1
Summa omsättningstillgångar 49,8 73,5 69,0 92,7
SUMMA TILLGÅNGAR 394,9 458,9 521,8 595,3

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

- Ingående eget kapital 233,9 236,9 263,6 272,5

- Årets resultat 8,8 13,4 14,7 21,3

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

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

Summa Eget kapital 20 236,9 250,6 272,5 294,1
AVSÄTTNINGAR

Avsättningar till pensioner och skatter 21 8,2 8,8 21,5 23,6

Avsättningar till statlig infrastruktur 21 9,4 9,0 9,4 9,0
Summa avsättningar 17,6 17,8 30,9 32,6
SKULDER

Långfristiga skulder 22 36,1 84,4 94,1 138,8
Kortfristiga skulder 23 104,3 106,0 124,3 129,8
Summa skulder 140,4 190,5 218,4 268,6
SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

394,9 458,9 521,8 595,3

POSTER INOM LINJEN 25 320,5 301,8 252,5 243,8

Pensionsförmåner intjänade före 1998 171,6 163,8 171,6 163,8

Pensionsförmåner förtroendevalda (som inte ingår 
i ovan)

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

Borgensförbindelser mm. 144,4 116,0 76,4 58,0

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

   -Borgensförbindelser kommunala bolag 90,5 80,5 22,5 22,5

  -Borgensförbindelser övrigt 53,8 53,5 53,8 53,5

Outnyttjad checkkredit 60,0 56,1 82,0 97,6

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 2016-12-31 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 346 091 mnkr och totala tillgångar till 338 153 mnkr. Hjo kommuns andel av de totalt förpliktelserna uppgick till 223 mnkr och andelen av 
de totala tillgångarna uppgick till 218 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

2015 2016 2015 2016

Not 1 Verksamhetens intäkter 124,0 166,9 184,2 236,4

Driftbidrag 69,2 114,2 69,2 114,2

Försäljningsmedel 11,6 11,1 8,6 9,3

Taxor och avgifter 26,0 26,7 80,1 87,4

Hyror och arrenden 12,3 12,2 10,2 10,3

Övrigt 1,5 2,7 12,8 15,2

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

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

Not 2 Verksamhetens kostnader 555,3 615,5 599,5 666,7

Personalkostnader 350,7 397,2 365,1 413,3

Köp av verksamheter 80,9 89,9 78,4 86,9

Lämnade bidrag 20,7 19,9 20,8 19,9

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

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader 39,2 39,2 23,0 26,1

Inköp av material och övrigt 63,8 69,3 110,4 118,3

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 1,8 2,2

Not 3 Av- och nedskrivningar 17,2 19,7 26,8 29,5

Planenliga avskriv-
ningar  
                                                
                                             
                                        

Immateriella tillgångar 1,1 1,3 1,1 1,3

Byggnader o tekniska anläggningar 13,8 15,3 22,9 24,6

Maskiner o inventarier 2,1 2,6 2,6 3,1

Leasingavtal 0,2 0,5 0,2 0,5

Not 4 Skatteintäkter 350,6 366,1 350,6 366,1

Årets preliminära skatteintäkter 350,9 367,6 350,9 367,6

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

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

Slutavräkning 2016 års skatteintäkter 0,0 -1,9 0,0 -1,9

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning 107,2 115,9 107,2 115,9

Fastighetsskatt, årets preliminära 12,0 12,1 12,0 12,1

Fastighetsskatt, prognos slutavräkning 2016 års 0,0 5,2 0,0 5,2

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

Inkomstutjämningsbidrag 87,8 95,2 87,8 95,2

Avgift till LSS-utjämning -1,0 -1,2 -1,0 -1,2

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

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

Kostnadsutjämningsavgift/bidrag 1,4 -0,1 1,4 -0,1

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

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar
Kommunen erhöll 5,9 mnkr i tillfälligt statsbidrag. 0,9 mnkr har använts mot upp-
komna specificerade kostnader för år 2015 resterande del 5,0 mnkr under 2016.

0,9 5,0 0,9 5,0
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Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

 2015  2016 2015 2016

Not 6 Finansiella intäkter 0,4 0,6 0,6 0,6

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

Avkastning räntebärande papper 0,3 0,2 0,3 0,3

Borgensavgifter 0,0 0,4 0,0 0,2

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

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

Räntekostnader lån 0,7 0,8 1,4 1,5

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

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

Not 8 Årets Resultat enligt resultaträkning 8,8 13,4 14,7 21,3

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

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

Justerat resultat 8,9 13,3 14,8 21,2

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

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

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

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

Övriga mindre justeringar, ej likv. påverkande intäkter
(varav fondemission)

-0,4 (-0,3) -0,3 (-0,2) -0,4 (-0,3) -0,3 (-0,2)

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 5,1 4,7 5,1 4,7

Anskaffningsvärde vid årets början 7,8 9,4 7,8 9,4

Årets investeringar 1,6 0,9 1,6 0,9

Ackumulerade avskrivningar -4,3 -5,6 -4,3 -5,6

Not 11 Mark, Byggnader o tekniska anläggningar  302,5 317,4 318,7 332,7

Allmän markreserv 4,5 4,6 4,5 4,6

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

Årets investeringar 0,0 0,1 0,0 0,0

Årets försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificering, se not 17 (Knäpplan 1:15) 0,1

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

Verksamhetsfastigheter 168,3 162,0 184,5 177,3

Anskaffningsvärde vid årets början 251,5 286,6 276,6 312,0

Årets investeringar 34,9 3,1 35,2 3,0

Årets försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificering*

Ackumulerade avskrivningar -118,1 -127,5 -127,3 -137,7

*Badbrygga omklassat från konot 1220 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2

Affärsverksamhetsfastigheter 63,5 75,1 63,5 75,1

Anskaffningsvärde vid årets början 69,1 98,1 69,1 98,1

Årets investeringar 29,0 14,8 29,0 14,8

Årets utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar -34,6 -37,8 -34,6 -37,8
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Not 14 Värdepapper 4,0 10,4 5,6 12,0

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

Långfristiga placeringar i värdepapper 1,7 1,8 1,9 1,9

Andelar i intresseföretag 0,0 0,0 1,9 2,0

Kommuninvest 9 201 andelar* 1,5 1,5 1,5 1,5

Kommuninvest, särskild medlemsinsats 0,3 6,6 0,3 6,6

*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

2015 2016 2015 2016

Publika fastigheter 65,2 72,9 65,2 72,9

Anskaffningsvärde vid årets början 75,6 87,3 75,6 87,3

Årets investeringar 11,7 10,7 11,7 10,7

Ackumulerade avskrivningar -22,1 -25,1 -22,1 -25,1

Annan verksamhet 1,0 2,8 1,0 2,8

Anskaffningsvärde vid årets början 3,1 3,0 3,1 3,0

Årets investeringar 0,0 2,0 0,0 2,0

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

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    12,6 12,9 99,5 104,9

Maskiner 3,5 3,2 89,4 93,7

Anskaffningsvärde vid årets början 8,0 8,3 188,1 196,6

Årets investeringar 0,4 0,4 8,7 13,4

Årets försäljningar 0,0 -0,1 -0,0 -6,1

Ackumulerade avskrivningar -4,9 -5,4 -107,4 -110,2

Inventarier och bilar 7,4 7,4 8,4 8,9

Anskaffningsvärde vid årets början 37,5 40,1 44,9 48,4

Årets investeringar 2,6 1,7 3,4 2,6

Årets försäljningar 0,0 0,0 -0,0 -0,2

Omklassificering*

Ackumulerade avskrivningar -32,7 -34,4 -39,9 -41,9

*Badbrygga omklassat till konto 1120

Finansiell leasing 1,5 1,9 1,5 1,9

Anskaffningsvärde vid årets början 1,3 2,2 1,3 2,2

Under året nytecknade finansiella leasingavtal 1,0 0,8 1,0 0,8

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

Ackumulerade avskrivningar -0,7 -1,1 -0,7 -1,1

Konst 0,2 0,4 0,2 0,4

Anskaffningsvärde vid årets början 0,2 0,2 0,2 0,2

Årets investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificering (omklassat till investeringbidrag 2389) 0,0 0,2 0,0 0,2

Not 13 Pågående anläggningstillgångar 20,1 39,3 22,4 46,7

Verksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde 7,1 29,0 7,1 29,0

Affärsverksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde 4,7 2,8 4,7 2,8

Publika fastigheter - anskaffningsvärde 1,6 1,0 1,6 1,0

Exploateringsmark - anskaffningsvärde 5,9 5,4 5,9 5,4

Inventarier - anskaffningsvärde 0,8 1,1 3,1 8,5

Not 15 Långfristiga fordringar 0,8 0,7 1,4 1,6

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

Korsberga bygdegårdsförening 0,2 0,1 0,2 0,1

Skandia överskottsfond 0,0 0,0 0,7 0,9

Va-anslutn. avgifter 0,5 0,5 0,5 0,5
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Not 18 Kortfristiga fordringar 40,1 61,6 51,4 73,9

Kundfordringar 4,9 7,0 13,0 16,9

Kortfristig fordran leverantörer o intressebolag 0,0 0,0 0,4 0,6

Upplupna intäkter kunder 15,1 11,8 16,0 12,3

Upplupna skatteintäkter 9,5 10,9 9,5 10,9

Fordran mervärdesskatt 4,5 10,9 4,5 10,9

Övriga fordringar staten 0,0 0,1 0,0 0,1

Övriga kortfristiga fordringar 0,0 0,1 0,3 0,4

Förutbetalda leverantörsfakturor 0,8 0,4 0,8 0,6

Övriga interimsfordringar 5,3 20,4 6,9 21,2

Not 17 Exploateringsfastigheter 7,5 7,3 7,5 7,3

Område – Klarinetten 2 0,1 0,0 0,1 0,0

                   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 1,1 1,0 1,1 1,0

                   Sigghusberg 0,0 0,0 0,0 0,0

Hjo Norr 3:59 Del av 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

Badhytten 0,0 0,0 0,0 0,0

                   Modisten 0,0 0,0 0,0 0,0

                   Stråhatten 0,0 0,0 0,0 0,0

Samtliga tomter är värderade till anskaffningsvärde

Not 19 Likvida medel och kortfristiga placeringar 2,0 4,4 5,3 6,1

Bank 2,0 4,3 5,3 6,0

Handkassor 0,0 0,1 0,0 0,1

Not 20 Eget Kapital 236,9 250,6 272,5 294,1

IB Eget Kapital 233,9 236,9 263,6 272,5

Årets resultat 8,8 13,4 14,7 21,3

Årets effekt av rättelse pensioner IB förtroendevalda -3,8 0,0 -3,8 0,0

Årets effekt av redovisad VA-fond (redovisad som skuld 20151231) -2,2 0,0 -2,2 0,0

Årets reglering resultatfonder avfall 0,2 0,3 0,2 0,3

Resultatutj. reserv 0,0 0,0 0,0 0,0

Fördelning Eget Kapital
- Kommunens/koncernens Eget Kapital 231,8 245,3 266,9 288,8

- Resultatfond Va 0,0 0,0 0,6 0,0

- Avfallsfonden 5,1 5,3 5,0 5,3

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2015 2016 2015 2016

Not 16 Varulager 0,2 0,1 4,7 5,3

Lager turistbyrå 0,2 0,1 0,2 0,1

Råvarulager i Hjo Energi AB 0,0 0,0 4,5 5,2
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Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2015 2016 2015 2016

Not 21 Avsättningar 17,5 17,8 30,9 32,6

Avsatt till särskild avtals- o visstidspension 0,2 0,1 0,2 0,1

Övriga avsättningar pensioner 2,8 2,9 2,8 2,9

Avsatt till särskild avtals- och visstidspension förtroendevalda 3,5 4,1 3,5 4,1

Löneskatt på pensionsavsättningen 1,6 1,7 1,6 1,7

Uppskjuten skatteskuld – obeskattade reserver 0,0 0,0 13,4 14,8

Bidrag till statlig infrastruktur, E20 5,0 5,0 5,0 5,0

Bidrag till statlig infrastruktur, Gång- och cykelväg 4,4 4,0 4,4 4,0

Spec. avsatt till pensioner anställda, tkr

Ingående avsättningar 2 966,3 2896,3 2 966,3 2986,3

Nya förpliktelser under året 128,0 81,4 128,0 81,4

varav:

- Nyintjänad pension tjänstemän 0,0 0,0 0,0 0,0

- Ränte- o basbeloppsuppräkning 20,0 12,0 20,0 12,0

- Ändring av diskonteringsräntan 0,0 0,0 0,0 0,0

- Beräknad skuld på förändring upplupna löner o sem.skuld 104,0 83,4 104,0 83,4

- Övrig post 3,0 -14,0 3,0 -14,0

Årets utbetalningar -108,0 -106,0 -108,0 -106,0

Summa utgående avsättningar till pensioner 2 986,3 2 961,7 2 986,3 2 961,7

Löneskatt 724,5 718,5 724,5 718,5

Utgående avsättning pensioner 3 710,8 3 680,2 3 710,8 3 680,2

Aktualiseringsgrad 96 % 97 % 96 % 97 %

Överskottsfonden hos KPA 2 480,0 459,0 2 480,0 459,0

Spec. avsatt till pensioner förtroendevalda, tkr

Ingående avsättningar 0,0 3 588,9 0,0 3 588,9

Årets justering av ingående avsättningar 3 116,0 33,1 3 116,0 33,1

Nya förpliktelser under året 472,9 471,0 472,9 471,0

varav:

- Nyintjänad pension förtroendevalda, PBF 409,0 383,0 409,0 383,0

- Nyintjänad pension förtroendevalda, OPF-KL 7,9 44,0 7,9 44,0

- Ränte- o basbeloppsuppräkning 56,0 44,0 56,0 44,0

- Ändring av diskonteringsräntan 0,0 0,0 0,0 0,0

- Övrig post 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets utbetalningar -0,0 0,0 -0,0 0,0

Summa avsatt till pensioner 3 588,9 4 093,0 3 588,9 4 093,0

Löneskatt 870,7 993,0 870,7 993,0

Utgående avsättningar pensioner  4 459,6 5 086,0 4 459,6 5 086,0

Not 22 Långfristiga skulder    36,1 84,4 94,1 138,8

Anläggningslån 20,0 60,0 78,0 108,0

Checkräkningskredit 10,0 13,8 10,0 20,2

Leasingavtal 1,2 1,5 1,2 1,5

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 4,9 9,1 4,9 9,1

Kreditgivare

Kommuninvest 20,0 60,0 78,0 108,0

Swedbank 10,0 13,8 10,0 20,2

Finansbolag (bilar) 1,2 1,5 1,2 1,5

Spec. Förutbetalda intäkter 
Anslutningsavgifter VA 2,3 2,2 2,3 2,2
Återstående antal år 32 år 39 år 32 år 39 år
Gatukostnadsersättningar 1,4 1,4 1,4 1,4
Återstående antal år 28 år 44 år 28 år 27 år
Investeringsbidrag statliga 0,5 4,8 0,5 4,8
Återstående antal år 49 år 47 år 49 år 48 år
Investeringsbidrag privata 0,6 0,7 0,6 0,7
Återstående antal år 17 år 16 år 17  år 16 år

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Not 25 Borgensförbindelser och övriga  
ansvarsförbindelser 320,5 301,8 252,5 243,8

Hjo Stadshus AB 40,0 40,0 0,0 0,0

Hjo Energi AB 50,0 40,0 22,0 22,0

Bredband Östra Skaraborg 0,5 0,5 0,5 0,5

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

Pensionsförmån intjänad före 1998 (inkl löneskatt) 171,6 163,8 171,6 163,8

Pensionsförmån förtroendevalda  inkl. löneskatt
(som inte ingår i ovan)

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

Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening äldrehem i Hjo, 
ekonomisk förening

53,8 53,5 53,8 53,5

Spec. pensionsförmån intjänad före 1998-anställda

Ingående ansvarsförbindelse 140,5 138,1 140,5 138,1

Försäkring IPR 0,0 -2,4 0,0 -2,4

Sänkning av diskonteringsräntan 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktualisering -0,2 0,1 -0,2 0,1

Ränteuppräkning 1,1 1,1 1,1 1,1

Basbeloppsuppräkning 1,5 1,0 1,5 1,0

Bromsen* 0,0 0,0 0,0 0,0

Utbetalningar -5,6 -6,1 -5,6 -6,1

Övrigt 0,8 0,0 0,8 0,0

Summa pensionsförpliktelser 138,1 131,8 138,1 131,8

Löneskatt 33,5 32,0 33,5 32,0

Utgående ansvarsförbindelse 171,6 163,8 171,6 163,8

*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

2015 2016 2015 2016

Not 23 Kortfristiga skulder    104,3 106,0 124,3 129,8

Kortfr.skulder till kreditinstitut o kunder 20,5 20,6 30,5 30,6

Skulder intressebolag 0,0 0,0 1,3 1,4

Leverantörsskulder 16,5 16,3 13,2 15,5

Skuld till VA-kollektivet 0,6 0,7 0,6 0,7

Moms och skatteskulder 0,3 0,2 0,4 4,4

Personalens skatter och avgifter 5,2 5,7 5,2 6,3

Övriga kortfristiga skulder 0,5 0,9 9,2 5,5

Upplupna kostnader/förutbet. intäkter 60,7 61,6 63,9 65,4

Varav Upplupen semesterlön 15,4 15,9 16,1 16,7

Upplupna sociala avgifter 12,4 13,3 13,0 13,9

Upplupna löner 3,4 3,8 3,6 4,1

Upplupna räntekostnader 0,2 0,1 0,3 0,2

Förutbetalda hyresintäkter 0,0 0,0 0,1 0,1

Avgiftsbestämd ålderspension 14,2 16,0 14,2 16,0

Upplupna kostnader elcertifikat 0,0 0,0 1,1 1,6

Övriga interimsskulder 14,4 10,7 14,8 11,0

Förutbetalda skatteintäkter 0,7 1,8 0,7 1,8

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 2016 Redovisning 2016 Budget av-
vikelse

Helårsprog-
nos vid del-
årsbokslut

 Intäkter Kostnader     Netto  Intäkter Kostnader     Netto     Netto     Netto
Mnkr
Demokrati 0,1 6,5 6,4 1,8 7,6 5,8 0,6 0,2

Kommunledningskontoret 2,2 43,9 41,7 3,7 45,3 41,6 0,1 -0,4

Kultur, turism och fritid 1,8 25,4 23,6 2,0 25,4 23,4 0,2 -0,2

Teknisk service 112,0 132,6 20,6 113,9 133,7 19,8 0,8 3,1

Plan och Bygg 1,3 6,3 5,0 2,3 6,2 3,9 1,1 0,5

Taxefinansierad verksamhet 15,0 15,0 0,0 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0

Vård och omsorg* 51,3 213,2 161,9 57,3 218,5 161,2 0,7 -6,3

Barn och utbildning 14,9 220,9 206,0 31,4 238,2 206,8 -0,8 -2,3

Arbete och socialtjänst 38,6 60,5 21,9 63,7 84,6 20,9 1,0 -0,1

Finansförvaltning
exkl. skatter och finansnetto

16,2 -7,4 -23,6 14,1 -1,0 -15,1 -8,5 -1,4

Summa löpande verksamhet 253,4 716,9 463,5 305,3 773,6 468,3 -4,8 -6,9

*exklusive intern LOV-ersättning budget 16,5 mnkr utfall 16,9 mnkr

Verksamheternas samlade budgetavvikelse
Kommunens verksamheter redovisade för 2016 en budget 
avvikelse med -4,8 mnkr. Nedan anges en övergripande 
förklaring till avvikelseposterna. 

Demokrati
Politikområde Demokrati redovisar ett överskott om ca 
0,6 mnkr. Avvikelsen mot budget är i huvudsak hänförlig 
till högre intäkter i form av statsbidrag för överförmyn-
dare, lägre kostnader för revision, samt lägre kostnader 
för politiska sammanträden. 

Prognosen per 31 augusti indikerade ett överskott om ca 
0,2 mnkr. Avvikelsen mot denna prognos beror framförallt 
av försiktighet i bedömningen av återstående kostnader 
och intäkter under sista tertialet. 

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret redovisar ett nettoöverskott 
mot budget med ca 0,1 mnkr. Bland de positiva avvikel-
serna återfinns bland annat kostnader för kollektivtrafik 
och färdtjänst. Detta vägs dock upp av underskott inom 
IT- ekonomi- och personalenheten. Inom IT handlar det 
om ökande kostnader för användarlicenser, systemdrift, 
uppgradering av ekonomisystem m.m. och på personalsi-
dan om personalvårdande insatser.  
 

Prognosen i delårsbokslutet visade på en avvikelse mot 
budget med – 0,4 mnkr. Resultatet blev ca 0,5 mnkr bättre 
än prognosen, vilket främst beror på att utfallet för Kol-
lektivtrafiknämnden samt personalkostnaderna blev bättre 
än prognostiserat. Däremot blev utfallet något högre på 
IT-, personal- och ekonomienheten under 2016 jämfört 
med prognosen.

Plan och Bygg
Plan och bygg visar ett överskott om 1,1 mnkr för 2016. 
Avvikelsen utgörs av dels betydligt högre intäkter än 
budgeterat, dels lägre personalkostnader. Kostnader för 
planverksamheten har dock varit något högre än beräknat 
då flera detaljplaner är under utförande för att tillskapa 
fler tomter för bebyggelse. Del av arbetet har utförts 
genom externt köpta tjänster och kommer att fortgå även 
under 2017.  

I samband med delårsbokslutet per den 31 augusti prog-
nostiserades överskottet till ca 0,5 mnkr. Avvikelsen mot 
denna prognos beror framförallt på en försiktig bedöm-
ning av intäkterna i slutet av året.
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Kultur, turism och fritid
Kultur, turism och fritid redovisar ett överskott mot 
budget om ca 0,2 mnkr 2016. Avvikelsen beror till största 
delen av lägre kapitaltjänstkostnader kopplade till Action 
parken och Guldkroksområdet än budgeterat. Dessa över-
skott vägs dock till största delen upp av att kostnaderna 
för evenemang under året som hamnfesten och hälso-
veckan blev högre än budgeterat samt att kulturskolan, 
biblioteket och turismen redovisar underskott.

Resultatet 2016 för politikområdet blev ca 0,4 mnkr bättre 
än prognosen vid delårsbokslutet. Avvikelsen beror till 
stor del på att befarat underskott på kulturskolan inte 
blev så stort som beräknat. Överskottet på kapitaltjänst-
kostnader blev något bättre än prognosen liksom drift av 
konstgräsplanen. Ett flertal mindre positiva avvikelser inom 
politikområdet, genom bl.a. återhållsamhet för att för-
bättra prognosen, har också påverkat det slutliga resultatet 
för 2016.

Teknisk service
Teknisk service redovisar ett överskott mot den ursprung-
liga budgeten med 3,8 mnkr. Cirka 3 mnkr av detta beror 
på övergång till s.k. komponentavskrivning, vilket innebär 
att utgiften flyttas från driftredovisningen till investe-
ringsredovisningen. Resterande avvikelse om 0,8 mnkr är 
hänförlig till driftskostnader inom fastighetsenheten. Dock 
möts detta i viss mån av underskott inom kostenheten, 
vilket i sin tur beror på ökade livsmedelspriser och fler 
portioner än budgeterat.

Prognosen för teknisk service vid delårsbokslutet visade 
ett resultat på 3,1 mnkr. Resultatet vid årsbokslutet är 0,7 
mnkr högre. Avvikelser från denna prognos beror främst 
på händelser inom fastighetsenheten där högre hyresintäk-
ter/momsersättningar än budgeterat redovisats. 

Vård och omsorg
Kommunstyrelsen beslutade under hösten att omför-
dela driftsbudgeten och tillföra Vård och omsorg extra 
budgetmedel om sammanlagt 6,2 mnkr. Detta för att 
täcka underskott som prognostiserade vid delårsbokslutet 
i augusti. Vård och omsorg fick efter denna justering en 
ny totalram om 162,0 mnkr och den slutliga avvikelsen 
uppgick till +0,7 mnkr. Alla analyser nedan sker dock mot 
den ursprungliga budgeten om 155,8 mnkr. 

Vård och omsorg redovisar ett underskott på 5,5 mnkr 
före ovan nämnda ombudgetering. Resultatet per verk-
samhetsområde visar ett överskott om 0,3 mnkr för 
Gemensamt vård och omsorg, underskott om 4,5 mnkr 
för Äldreomsorg och underskott om 1,3 mnkr för Funk-
tionshinder. Vård och omsorgs verksamhet är mycket 
personalintensiv, av redovisade kostnader i bokslutet 
är 74 % personalkostnader. Personalkostnaderna totalt 
blev 3,6 mnkr högre än budget men olika verksamheters 
resultat varierar. Nämnas kan hemvårdens personalkost-
nader som blev 4,3 mnkr högre än budget. Ett arbete har 
genomförts för att utvärdera och utveckla bl a beräkning-
en av LOV ersättningen och hemvårdens kostnader vilket 
bl.a. innebär att för 2017 kommer hemvården att ersättas 
med ett schablonbelopp per levererad varm matportion. 
Differenser i personalkostnader jämfört med budget 
finns också för personlig assistans, Sigghusberg, Villa 
Rosell och på Gjutaren där kostnaderna blev högre. På 
Sturebo, Dagcenter Måsen, Sjöryd, kontaktpersoner och 
för ledsagning/avlösning blev personalkostnaderna istället 
lägre. Verksamheterna på Kortebo och serviceboendet 
har samordnats och personalkostnaderna har därför blivit 
lägre för dessa gemensamt.
 
Större avvikelser i övriga kostnader som blev högre än 
budgeterat är kostnad för köp av externa korttids- och 
boendeplatser, kostnad för hemvårdens leasingbilar, 
personliga hjälpmedel, bostadsanpassning, elevhem LSS, 
reparationer av inventarier bl a larm på Sigghusberg, 
möbler och inventarier i samband med flytt av verksamhe-
ter till gemensamma lokaler på Klammern, och ersättning 
för sjuklönekostnader för brukare med personlig assis-
tans som har extern utförare. På grund av att nyckelfria 
medicinskåp samt digitala larm inom ordinärt boende 
inte infördes under året som planerats blev kostnaden 
för detta lägre. Vidare blev kostnad för utbildningar lägre 
och kostnad för köp av extern personlig assistans p.g.a. 
brukares frånvaro. Enligt ovan har Kortebo och service-
bostaden samordnats under året och detta har inneburit 
att även övriga kostnader bl a hyra blivit lägre.  

Vid delårsbokslutet prognostiserades Vård och omsorgs 
underskott till 6,2 mnkr. Prognosen förbättrades i okto-
ber till ett underskott på 5,9 mnkr och slutresultatet blev 
ett underskott på 5,5 mnkr. Anledningen till att utfallet 
blev bättre än prognosen är framförallt en allmän återhåll-
samhet med utgifter med anledning av det prognostise-
rade underskottet. 
Barn och utbildning
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Kommunstyrelsen beslutade under hösten att omfördela 
delar av driftsbudgeten och tillföra Barn och utbildning 
extra budgetmedel om sammanlagt 2,3 mnkr. Detta för 
att täcka underskott som prognostiserade vid delårs-
bokslutet i augusti. Barn och utbildning fick efter denna 
justering en ny totalram om 206,0 mnkr och den slutliga 
avvikelsen uppgick till -0,8 mnkr. Alla analyser nedan utgår 
dock från den ursprungliga budgeten om 203,7 mnkr. 

Barn och utbildning redovisar ett underskott mot den ur-
sprungliga budgeten om 3,1 mnkr. Intäkterna avviker med 
16 mnkr vilket till största del beror på ersättningar från 
Migrationsverket avseende asylsökande elever i grund- 
resp. gymnasieskolan samt ökad ersättning för SFI elever-
na (svenska för invandrare) vid vuxenutbildningen. Intäkts-
avvikelsen beror också på statsbidrag som aviserats under 
innevarande år såsom lärarlönelyft, låg- och fritidshems-
stadiesatsning, förstärkt elevhälsa och karriärtjänster samt 
ersättningar från arbetsförmedlingen avseende tjänster 
AMS. Ovanstående intäkter har framförallt använts för att 
täcka ökade personalkostnader, vilket är den huvudsakliga 
förklaringen till avvikelsen på kostnadssidan. Utöver dessa 
avvikelser har grundskolan haft ökade personalkostnader 
framförallt inom Guldkroksskolans enheter samt även på 
Fågelås skola, detta p.g.a. ökade stödinsatser till följd av 
fler elever i behov av särskilt stöd. Under året har Barn 
och utbildning också haft ökade hyreskostnader samt 
tillkommande kostnader för matportioner på grund av fler 
elever inom skolan och fritidshemsverksamheten. 

Avvikelsen jämfört med delårsbokslutet i augusti innebär 
en försämring med 0,8 mnkr. Förklaringen till det ökade 
underskottet är tillkommande hyreskostnader, extra 
kostnader för ”Hjo lärarlyftet” samt extrainsatt stöd för 
elever på Fågelås skola. Vid delårsbokslutet prognostise-
rats ett större överskott avseende de interkommunala 
gymnasiekostnaderna vilket delvis uteblivit till följd av 
ökad inflyttning samt att elever valt omstart av utbildning. 

Arbete och socialtjänst
Arbete och socialtjänst redovisar ett nettoöverskott om 
ca 1,0 mnkr. Avvikelsen är till hänförlig till Individ- och fa-
miljeomsorg med +1,9 mnkr och Arbetsmarknadsenheten 
(AME) med -0,9 mnkr. Både intäkts- och kostnadsnivåerna 
har varit högre än budgeterat under året vilket beror 
på att antalet mottagna asylsökande ensamkommande 
barn ökade kraftigt inför 2016. Detta innebär ett ökat 
ekonomiskt flöde, men inga väsentligt merkostnader för 
kommunen då Migrationsverket via schablon- och faktiska 
ersättningar bekostar dagens kostnader. Däremot är Mig-
rationsverkets handläggningstider långa, vilket medför en 
fördröjning av utbetalningarna över flera kvartal/år.

Inom Individ-och familjeomsorg består avvikelsen huvud-
sakligen av väsentligt lägre kostnader för ekonomiskt 
bistånd än budgeterat samt ett sent beviljat statsbidrag 
för konsultinsatser. Institutionsplaceringar samt öppen-
vård för vuxna redovisar ett underskott till följd av fler 
individer med behov av insatser. Detta vägs dock upp av 
att verksamheten inte haft några institutionsplaceringar av 
barn under 2016. 

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott om 0,9 
mnkr. Anledningen till detta är att ersättningsnivåerna för 
arbetsmarknadsrelaterade tjänster förändrats under året, 
där bland annat ersättningsformen FAS 3 upphört helt, 
samt att antalet inskrivna personer inom AME minskat.

Finansförvaltningen
Finansförvaltningens löpande verksamhet visar på ett 
underskott på 8,5 mnkr för 2016. I december gjordes en 
omdisponering av budgeten där finansförvaltningen fick en 
minskad budgetram med 5,5 mnkr. Exklusive denna om-
budgetering visade finansförvaltningens löpande verksam-
het på ett underskott om drygt 3 mnkr.

Underskottet på 3 mnkr är hänförligt till + 3,9 mnkr i 
internt personalomkostnadspåslaget, - 2,1 mnkr i interna 
räntorna samt -5,0 mnkr i en intern utfördelning till övriga 
verksamheter av ett tillfälligt bidrag för mottagning av 
flyktingar. Bidraget på totalt 5,9 mnkr erhölls i slutet av 
2015 och fördelades med 0,9 mnkr på 2015 och 5,0 mnkr 
på 2016. De 5 mnkr för 2016 finns redovisade som ett 
överskott bland de generella statsbidragen och är varken 
medräknade i ovan nämnda underskott på 8,5 mnkr eller 
i de 3 mnkr.

Underskottet på de interna räntorna om 2,1 mnkr beror 
på att de preliminära debiteringarna mot VA-verksam-
heten legat för högt under året gentemot kommunens 
faktiska genomsnittliga kostnadsränta.
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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 
2016

Avvikelse

Tekniska övergripande 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0

Fastigheter övergripande 4,8 0,0 0,3 4,6 9,7 5,8 5,8 3,9

Skolfastigheter 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,5 0,5 -0,3

Barnomsorgsfastigheter 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 4,2

Kultur- och fritidsfastigheter 7,5 0,0 0,0 31,6 39,1 28,0 22,0 11,1

Gator, vägar, infrastruktir mm 5,6 0,0 0,0 1,5 7,1 7,8 5,2 -0,7

Hamnen 7,5 6,0 0,0 0,0 13,5 15,3 10,5 -1,8

Markinköp 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 2,0

KS inventarier 4,9 0,0 -0,4 1,9 6,4 2,8 2,0 3,6

Taxefinansierat Vatten och avlopp 1,8 0,0 0,0 1,5 3,3 2,2 2,2 1,1

Summa investeringar exkl. 
exploatering

37,9 6,0 0,0 42,1 86,0 62,9 48,7 23,1

Exploateringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 -0,5 -5,4

Summa inkl. exploatering 37,9 6,0 0,0 42,1 86,0 68,3 48,2 17,7

Kommunfullmäktige har som ett långsiktigt mål slagit fast 
att finansieringen av investeringarna ska ske med egna 
medel. Vissa av de investeringar som gjorts under de 
senaste åren har varit av sådan storlek och karaktär att de 
inte rymts inom det egna finansieringsutrymmet på kort 
sikt. Dessa investeringar är viktiga för att behålla och öka 
Hjo kommuns attraktionskraft, såväl som boendeort och 
som besöksmål. 

Innevarande år uppgår Hjo kommuns självfinansiering till 
ca 32 mkr, vilken utgörs av budgeterat resultat om 13 
mnkr samt avskrivningar om ca 19 mnkr. Självfinansierings-
graden varierar mellan åren beroende på storleken på 
årets resultat och årets avskrivningar. Under de senaste 
åren har Hjo kommun fått extra intäkter i form av åter-
betalningar av AFA-premier och realisationsvinster vid för-
säljning av tillgångar som dämpat behovet av belåning. 

Under 2016 har 86,0 mnkr avsatts till investeringar. Av 
dessa är 43,9 mnkr nya medel och 42,1 mnkr är ombudge-
terade från år 2015. Den nedlagda kostnaden i de projekt 
som pågår och de som avslutats under året uppgår till 
68,3 mnkr varav 48,2 mnkr har belastat 2016 och 20,2 
mnkr tidigare år. Under året har projekt till ett belopp om 
29 mnkr avslutats. Projekt med återstående nettokostnad 
om 29 mnkr ombudgeteras till 2017.

Samtliga investeringar 2016
Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar per den 31 december 2016.
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De största investeringsprojekten 2016

Belopp i mnkr Budget Kostnad 
sedan start

Varav kost-
nad 2015

Avvikelse Kommentar

Etapp 2 Kulturkvarteret Pedagogien 30,8 20,1 15,2 10,7 Pågår och avslutas våren 2017

Actionpark 5,0 5,2 4,8 -0,2 Avslutas våren 2017

Hamnen 13,5 14,5 9,9 -1,0 pirhuvud vid norra piren kvarstår

Underhållsinvesteringar i fastigheter 0,0 3,0 3,0 -3,0 Motsvarande överskott i driftsbudget

Projekt Öringen i hela Hjoån etapp 1 0,0 0,8 1,0 -0,8 Avslutat per halvårsskiftet

Projekt Öringen i hela Hjoån etapp 11 0,0 0,8 1,0 -0,8 Avslutat 2016, bidrag kompl. 2017

Dammfäste Stämmorna 1,0 1,6 0,8 -0,6 Avslutat 2016

Under året har ett antal stora projekt som Södra Piren i 
hamnen där anläggande av pirhuvud återstår under 2017, 
renoveringen av medborgarhuset Park, anläggande av 
Actionparken som avslutas under våren 2017 i samband 
med övriga åtgärder inom Guldkroksområdet, arbetet 
med exploateringsområdet Knäpplan, projekt Öring i hela 
Hjoån, dammfäste vid Stämmorna och planerade under-
hållsarbeten på fastigheter utförts.

Översikt nettoinv. 2012-2021, mnkr

Bokslut 2012Bokslut 2013Bokslut 2014Bokslut 2015Bokslut 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019

34 35,9 48 67,9 48,2 50,8 49,2 48,1
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2016.

Vatten- och avloppsverksamheten har investerat för 2,2 
mnkr. VA-arbeten på Blåklintsgatan har utförts under 
året, och arbeten på Skolgatan i samband med ny GC-väg 
pågår. Återstående åtgärder på reningsverket kommer att 
slutföras 2017.
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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 investeringsbudget för att finansiera gator, belysning, vatten- och avloppsinfra-
struktur samt grönområden som kvarstår i kommunal ägo. Under 2015 öppnades ytterligare ett område 
med nio tomter på norra Knäpplan. 

Total nettokostnad sedan 
projektstart

2013 2014 2015 2016

Knäpplan/Sandby Inkomster -1,3 -0,3 -0,1 -0,4 -0,5

Utgifter 6,7 0,7 4,7 1,2 0,1

Netto 5,4 0,4 4,6 0,8 -0,4

Budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Norra Knäpplan Inkomster -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3

Utgifter 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2

Netto 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1

Budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exploateringar

Knäpplan-/ Sandbyområdet
Under våren 2013 färdigställdes två tomter utmed Knäpp-
lanvägen. Redan vid delårsbokslutet 2014 var dessa sålda 
och bebyggda. Under våren 2014 fortsatte exploateringen 
av området och ytterligare 26 byggklara tomter färdigställ-
des. Tomtpriset är satt till 50 kr per kvadratmeter.  Vid ut-
gången av 2016 är 12 tomter sålda och 13 tingade. Endast 
en ledig tomt återstår på området. Exploateringsområdet 
väntas avslutas under 2018.

Norra Knäpplan
Under 2015 öppnades ytterligare ett område med nio 
tomter på norra Knäpplan. Förrättningen med tomtindel-
ningen slutfördes i början av januari 2016 och tomtpriset 
är beslutat till 133 kr per kvadratmeter.  Vid utgången av 
2016 är en tomt såld, sex tomter tingade och två tomter 
osålda.

Villatomter Sigghusberg
Vid årsskiftet 2010/2011 avslutades exploateringsområdet 
gällande villatomter på Sigghusberg. På Östra Sigghusberg 
såldes två tomter under 2014 och ytterligare en under 
2015. I nuläget är sista tomten tingad på området. På Norra 
Sigghusberg finns fyra tomter, varav två är tingade och två 
kvarstår till försäljning. 

Övriga villatomter i tätorten
På Borrbäckområdet är de tre byggklara tomterna tingade. 
Två större och byggklara tomter finns på Andersfors ut-
med Strömsdalsvägen med gångavstånd till Hjo-åns dalgång.

Pågående exploateringar 2016

I nedanstående belopp ingår även budgetmedel och nedlagda kostnader avseende va-nätet samt mark som utgör allmän plats. Mark som ska vara kvar i kom-
munens ägo, t.ex. huvudgator, matargator och parker i ett exploateringsområde ska utgöra anläggningstillgång och inte ingå i exploateringsredovisningen. Likaså 
ska va-nätets andel av kostnaderna redovisas som anläggningstillgång under den taxefinansierade verksamheten. En redovisning av kostnaderna och budgetmedlen 
kommer att göras varefter exploateringen avslutas.
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Finansiella nyckeltal fem år i 
sammandrag 

Kommunkoncernen 2012 2013 2014 2015 2016

Tillsvidareanställda, st    717    711    716    743    792

Omsättning, mnkr    574   599    624    642    719

Årets resultat, mnkr   10,2   17,2   18,6   14,7   21,3

Balansomslutning, mnkr    430   458    495    522    595

Nettoinvesteringar totalt, 
mnkr

     46     73     62     80     68

Soliditet, %      52    53     53     52     49

Kommunen 2012 2013 2014 2015  2016

Invånare, st 8 832 8 832 8 880 8 983   9 052

Tillsvidareanställda, st    696   690    694 721      769

Primärkommunal skattesats, kr 21,57 21,57 21,57 21,57   21,57

Total kommunal skattesats*, kr 32,45 32,70 32,70 33,05   33,05

* Exkl. begravningsavgift samt avgift till svenska kyrkan

Kommunen  
Resultat - kapacitet

2012 2013 2014 2015 2016

Årets resultat, mnkr    5,0   15,0    14,4      8,8    13,4

Nettokostnader inkl. avskriv-
ning, mnkr*

  395    409     425     449    468

Utveckling av nettokostnader, %    2,8    3,4      4,0      5,5     4,6

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag mnkr

  410   424     439     458    482

Utveckling av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, %

   0,4    3,5     3,6     4,3     5,2

Årets resultat/skatteintäkter 
och generella stadsbidrag, %

    1,2    3,5     3,3     1,9     2,8

Nettoinvesteringsvolymen, 
mnkr inkl. exploatering

    34     36      53     69     49

Soliditet, inkl affärsverks. 
kapitalandel, %

     61     67     64     60     55

Soliditet inkl. hela pensions-
skulden, %

    +9   +12    +14    +15   +18

Långa skulder, inkl checkkredit, 
mnkr

     42    30      25     36     84

*Året 2012 är exkl. partiell inlösen av pension med 9,0 mnkr.

Kommunen
Risk - Kontroll

2012 2013 2014 2015 2016

Borgensåtaganden, mnkr     101       91 145     144     116

Total pensionsförpliktelse, 
mnkr

    189     209     200     198    193

Kassalikviditet, %      58      54      80      48     69

Budgetavvikelse mnkr  
(årets resultat)

   -3,0   +7,0   +6,4    -0,2  +4,4
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Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten. Kan vara immateriella  (t. ex. goodwill), materiella      
(t. ex. byggnader) eller finansiella (t. ex. aktier)

Antal årsarbetare Antalet personer som innehar tillsvidareanställningar under december månad omräknat till heltidstjänster. 

Avskrivning enligt plan Fördelning av totalutgiften för en anläggningstillgång. Kostnaden fördelas över det antal år som tillgången beräknas 
användas i verksamheten.

Avsättningar Förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen per den 31/12 och hur den förändrats under året. 

Driftbudget Omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året.

Eget kapital Kommunens förmögenhet. Totala tillgångar minus totala skulder och avsättningar.

Eliminering Innebär att interna poster tas bort t.ex. köp och försäljningar mellan de egna bolagen. Detta görs för att uppgifter om 
intäkter, kostnader, fordringar och skulder inte ska medräknas flera gånger.

Finansieringsanalys Visar kassaflödet från verksamheterna, investeringarna och finansieringen. Summan av dessa poster utgör föränd-
ringen av likvida medel.

Finansnetto Skillnaden mellan posterna finansiella intäkter och finansiella kostnader i resultaträkningen.

Finansiella nettotillgångar Nettot av kommunens alla kort- och långfristiga tillgångar och skulder. Detta belopp relateras sedan till verksamhet-
ens 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

Va-verksamhet

Verksamhet som finansieras genom taxor från de som nyttjar tjänsten t.ex. vatten och avlopp och renhållning.

Vatten och avlopps verksamhet.

Årets resultat Förändringen av det egna kapitalet.
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Anteckningar:
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