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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 dig som är invånare eller företa-
gare i kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, leverantörer och samarbetspartner. Här kan du läsa 
om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen har gått och hur skattepengarna har använts.

Hjo kommuns årsredovisning publiceras 
varje år på hemsidan www.hjo.se. 

I inledningen återfinns kommunstyrelsens ordförande samt oppositions-
rådets sammanfattande kommentarer på det gångna årets händelser. 
Kommunens organisation och dess ledamöter.

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

I detta block återfinns en samlad bild av Hjo kommuns verksamheter 
under 2017. Inom varje område beskrivs viktiga händelser, framtid, hur 
respektive verksamhetsområde arbetat med Hjo kommuns värde-
grund ”Det goda mötet”, en kortfattad ekonomisk analys samt verk-
samhetsmått. Även en kortfattad redovisning av kommunens bolag 
och kommunalförbund återfinns här.

I detta block återfinns kommunens redovisningsprinciper därefter re-
sultaträkningen och balansräkningen. Under detta block återfinns även 
drift-, investering- och exploateringsredovisning samt nyckeltal för de 
senaste 5 åren.
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Allt började med Estrid
Den fantastiska och vindlande historien om hur tre bygg-
nader från olika epoker kunde sammansmälta till en enhet 
under namnet Kulturkvarteret Pedagogien tog sin början 
en kylig januaridag 2011.

Dåvarande hotellchefen Kristian Rönn Jensen hade tagit 
initiativet till ett möte på Hotell Bellevue. Deltagare var bl.a. 
representanter för Firma Svenskt Tenn, Hembygdsfören-
ingen och undertecknad. Syftet var att undersöka möjlighe-
ten att utveckla Hotell Bellevue till ett ”designhotell”, bl.a. i 
samverkan med Svenskt Tenn.

Firma Svenskt Tenn tackade artigt nej till inviten. Och där 
kunde historien tagit slut. Men i mailet till Rönn Jensen från 
marknadschef Thommy Bindefeld kunde man läsa: ”Vi hop-
pas att vi i framtiden kommer att kunna ha någon form av 
samarbete kring Estrid Ericson och hennes födelsestad.”

Det dröjde inte så lång tid därefter förrän undertecknad 
blev kontaktad av Kersti Sandin Bülow, arkitekt och leda-
mot i Firma Svenskt Tenns styrelse, med ett öppet förslag 
till samarbete mellan Hjo kommun, Hjo Hembygdsförening 
och Firma Svenskt Tenn.

Idén om en utställning började ta form. Ännu ett lyckligt 
sammanträffande uppenbarade sig. Samma år producerade 
Svenskt Tenn en utställning om sin design för att ställa ut 
på Svenska Institutet i Paris hösten 2011. En möjlighet 
öppnade sig för Hjo kommun att få låna utställningen under 
jubileumsåret 2013, då Hjo stad firade 600 år.

Var utställningen skulle visas? Hjo Hembygdsförening hade 
en liten miniutställning om Estrid Ericson i Villa Svea. De 
första tankarna gick naturligtvis till lokalerna i den byggna-
den. Men det stod snabbt klart att det skulle bli svårt med 
de krav på lokalernas kvalitet som behövdes för Parisut-
ställningen.

Lika snabbt kom tankarna på Samskolan – byggnaden där 
Estrid gått i skola och där hon även varit lärare. En lämpli-
gare lokal stod knappast att finna! Problemet var bara att 
Samskolan var på väg att bli fritidsgård. Projektering var 
klar, finansiering var klar och organisationen såg fram emot 
att ta nya lokaler i bruk.

Turistbyrån låg vid denna tidpunkt på Bangatan i kv 
Rödingen. Hembygdsföreningens stadsutställningar låg i Villa 
Svea och höll öppet mycket sporadiskt för allmänheten. Ett 
samlat grepp var nödvändigt för att stärka fler olika verk-
samhetsgrenar i samhället.

Ett samlat grepp presenterades av ”Parisgruppen” i decem-
ber 2011. Sammanfattningen löd: ”Samla bibliotek, turistser-
vice, fasta och tillfälliga utställningar, bio, teater, musikevene-
mang, danskvällar, kursverksamhet, föredrag och events till 
kvarteret Pedagogien (Park/biblioteket). En samlingspunkt 
där kommun, föreningar och näringsliv samverkar för att 
utveckla och driva en mötesplats med kulturella förtecken.”

Ett år efter mötet på Bellevue, den 2 februari 2012, tog 
kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut i enlighet med 
”Parisgruppens” utredning. Hösten 2012 började om- 
och tillbyggnaden. Maj 2013: Första etappen av om- och 
tillbyggnaden invigs. Då öppnades bl.a. utställningslokalerna 
och biblioteket knöts till anläggningen. Hjo Turistinforma-
tion hade provisoriska lokaler. Entrén var tillfällig. Maj 2014: 
Nästa etapp av Kulturkvarterets lokaler var färdiga för in-
vigning - en ny huvudentré, ett kulturtorg och permanenta 
lokaler för Hjo Turistinformation/information. Samtidigt 
knöts Medborgarhuset PARK fysiskt till anläggningen.  April 
2015: Replokaler för lokala musiker och band var färdiga 
att tas i bruk. September 2017: Ombyggnaden och upprust-
ningen av Medborgarhuset PARK har genomförts. Invig-
ningen av Kulturkvarteret pågick under 2 månader. 

Ett projekt präglat av en blandning av tillfälligheter och 
beslutsam framtidstro var slutfört efter sju år.

                                                   Per-Göran Ylander
                                                   Stadsarkitekt emeritus
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649,0miljoner kronor 

En sammanfattning av årsredovisningen 2017

Årets ekonomiska resultat
Kommunens resultat uppgick till 12,2 mnkr vilket var 
1,2 mnkr bättre än kommunens resultatmål om 11 mnkr. 
Resultatet 2017 för kommunen motsvarar ett resultat på 
1 341 kr per invånare, vilket är en försämring med 145 kr 
per invånare mot år 2016. Genomsnittet för riket 2017 är 
preliminärt 2 132 kr per invånare.  

Kommunalskatten var största inkomstkällan
Kommunalskatten är största inkomstkällan och uppgick 
tillsammans med generella statsbidrag till 505 mnkr vilket 
innebär att 78 % av kommunens intäkter kommer från 
skatt och generella bidrag. Översätter man detta till 
intäkt per invånare i kommunen innebär detta ca 56 000 
kronor per invånare. Kommunalskatten var 21,57 kronor, 
vilket i princip innebär att 21,57 % av invånarnas inkom-
ster går till kommunalskatt.

Bidrag
De riktade statsbidragen för 2017 var sammanlagt 87 
mnkr, 13 % av intäkterna som kommunen får in. Det 
handlar framförallt om statsbidrag som konnunen ansöker 
om från bland annat skolverk, socialstyrelse, migrations-
verk och arbetsförmedling. Detta innebär 9 600 kr per 
invånare. 

Övriga intäkter, taxor och avgifter
Utöver ovanstående som är de största inkomstkällorna 
får kommnen intäkter från bland annat hyror, taxor och 
avgifter, till exempel barnomsorgsavgift och  avgift för 
brukare inom äldreomsorg. Dessa intäkter uppgår till 
6 200 kr per invånare.

INTÄKTER 
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636,8

miljoner 

kronor 

KOSTNADER
Totalt användes således 97,6 % av skatteintäkterna för att 
bedriva den löpande verksamheten 2017. För kommunsektorn 
används ofta 98 % som riktlinje vid en förenklad bedömning av 
hur en kommun förhåller sig till god ekonomisk hushållning. 

Största kostnadsposten är kostnaderna för kommunens anställ-
da, som uppgår till 404 mnkr eller 44 600 kronor per invånare. 
Personalkostnaderna uppgår till 64 % av kommunens totala 
kostnader och då ingår avsättningar till pensioner med 2 500 kr 
per invånare.

Fastighetskostnaderna uppgår till ca 67 mnkr och omfattar 
kostnader för drift, underhåll, uppvärmning och räntor för 
kommunens fastigheter. I denna post ingår även kostnader för 
avskrivningar. Kostnad per invånare uppgår till ca 7 600 kr och 
motsvarar 10 % av kommunens kostnader.

I posten ”förbrukningsvaror” ingår kostnader för skolmaterial, 
livsmedelskostnder, försäkringar, licenser osv. Kostnaderna för 
detta uppgår till 7 300 kronor per invånare och totalkostnaden 
är 66 mnkr, vilket motsvarar 10 % av kommunens kostnader.

Bidrag, avgifter och köp av verksamhet. Här ingår kostnader för 
bland annat bidrag till enskilda t.ex. fristående förskolor, köp av 
gymnasieplatser och vårdplatser av annan utförare. Kostnad ca 
99 mnkr och 11 000 kronor per invånare. Vilket motsvarar 16 % 
av kommunens kostnader.

En hundralapp i skatt används på följande sätt i Hjo kommun

Äldre- och omsorg om funktionsnedsatta (34,20 kr)

Årets resultat (2,50 kr)
Politisk verksamhet (1,40 kr)
Gator, vägar, fastigheter, samhällsplanering och räddningstjänst (5,00 kr)

Individ och familjeomsorg (5,30 kr)
Gymnasie- och vuxenutbildning (9,50 kr)
Barnomsorg (12,70 kr)
Grundskola (23,70 kr)

Kultur, turism och fritid ( 5,70 kr)
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Befolkningsutveckling

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Födda i kommunen 89 97 86 93 83 93 95 83 73 83

Döda 90 93 101 114 108 119 74 101 104 103

Inflyttade till kommunen 417 410 391 409 469 412 507 535 540 500

Utflyttade från kommunen 416 362 395 438 402 413 448 419 445 438
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Befolkningsutveckling

Födda i kommunen Döda Inflyttade till kommunen Utflyttade från kommunen

Åldersfördelning HJO
antal 2015 2016 2017

0-5 år     605    594    585

6-15 år     966    980 1 000

16-19 år     382    388    396

20-64 år  4 763 4 760 4 735

65-79 år  1 692 1 730 1 788

80-90 år     458    477    479

90+     117    119    110

Restider  med bil (h) 

Hjo-Göteborg     2.20

Hjo - Stockholm     3.50

Hjo - Jönköping       1.0

Hjo - Malmö       4.0

Fakta om HJO

Illustration: Christina Jonsson

N:a Fågelås

mot Gate

195 mot Jönköping

193 mot Tidaholm

Korsberga

Fridene

Mofalla

Blixtorp

mot Skövde
mot Tidaholm

MULLSJÖN

Grevbäck

195 mot Karlsborg

194 mot Skövde

VÄTTERN

Högaliden
fritidsområde

Guldkrokens
idrottsområde

Varpets badplats

Sanna 
fritidsområde

Antal belysningspunkter gatubelysning (förbrukning/belysningspunkt) 2 785 2 810 2 835
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Finansiella nyckeltal 

Kommunkoncernen 2013 2014 2015 2016 2017

Tillsvidareanställda, st    711    716    743    792    774

Omsättning, mnkr   599    624    642    719    722

Årets resultat, mnkr   17,2   18,6   14,7   21,3    19,7

Balansomslutning, mnkr   458    495    522    595    662

Nettoinvesteringar totalt, 
mnkr

    73     62     80     68     75

Soliditet, %    53     53     52     49     47

Kommunen 2013 2014 2015  2016  2017

Invånare, st 8 832 8 880 8 983   9 052 9 093

Tillsvidareanställda, st   690    694 721      769    748

Primärkommunal skattesats, kr 21,57 21,57 21,57   21,57  21,57

Total kommunal skattesats*, kr 32,70 32,70 33,05   33,05   33,05

* Exkl. begravningsavgift samt avgift till svenska kyrkan

Kommunen  
Resultat - kapacitet

2013 2014 2015 2016 2017

Årets resultat, mnkr   15,0    14,4      8,8    13,4   12,2

Nettokostnader inkl. avskriv-
ning, mnkr*

   409     425     449     468    492

Utveckling av nettokostnader, %    3,4      4,0      5,5      4,6     5,1

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag mnkr

  424     439     458     482    505

Utveckling av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, %

   3,5     3,6      4,3      5,2     4,8

Årets resultat/skatteintäkter 
och generella statsbidrag, %

   3,5     3,3      1,9      2,8     2,4

Nettoinvesteringsvolymen, 
mnkr inkl. exploatering

    36      53      69       49      58

Soliditet, inkl affärsverks. 
kapitalandel, %

    67     64      60       55      52

Soliditet inkl. hela pensions-
skulden, %

  +12    +14     +15     +18    +19

Långa skulder, inkl checkkredit, 
mnkr

   30      25       36       84    109

Kommunen
Risk - Kontroll

2013 2014 2015 2016 2017

Borgensåtaganden, mnkr       91 145     144     116   155

Total pensionsförpliktelse, 
mnkr

    209     200     198     193   192

Kassalikviditet, %      54      80      48     69    67

Budgetavvikelse mnkr  
(årets resultat)

  +7,0   +6,4    -0,2  +4,4  -5,0

Antal belysningspunkter gatubelysning (förbrukning/belysningspunkt) 2 785 2 810 2 835
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Vår politiska organisation 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i 
kommunen och väljs direkt av kommunens medborgare. 
Fullmäktige beslutar i ärenden av större vikt för kommunen 
såsom budget, visioner, mål och riktlinjer för hela kom-
munens verksamhet och fastställer kommunens taxor och 
avgifter. 

Kommunfullmäktige i  Hjo består av 33 folkvalda ledamö-
ter.  Sammanträdena är offentliga och alla intresserade är 
välkomna att lyssna till debatterna.

Hjo kommun leds av en borgerlig majoritet med sammanlagt 
17 kommunfullmäktigemandat, bestående av:

• Moderaterna (10 ledamöter) 
• Centerpartiet (3 ledamöter) 
• Kristdemokraterna (2 ledamöter) 
• Liberalerna (2 ledamöter)

Oppositionen har 16 kommunfullmäktigemandat, 
bestående av:

• Socialdemokraterna (9 ledamöter), 
• Miljöpartiet (2 ledamöter) 
• Vänsterpartiet (2 ledamöter) 
• Sverigedemokraterna (3 ledamöter)

Kommunstyrelsen 
Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samord-
nar kommunens verksamhet och ekonomi.  Alla ärenden 
som ska beslutas av kommunfullmäktige behandlas först av 
kommunstyrelsen. En stor mängd ärenden kan dock avgö-
ras i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen i Hjo har 15 ledamöter och 15 ersättare. 
Under kommunstyrelsen finns fem stycken utskott: 

• Allmänna utskottet 
• Barn- och ungdomsutskottet
• Individutskottet
• Omvårdnadsutskottet 
• Tekniska utskottet

Utskotten bereder ärenden som ska tas upp i kommun-
styrelsen

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
plan- och byggnadsväsendet - undantaget den översiktliga 
fysiska planeringen som handhas av kommunstyrelsen - och 
har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten 
enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga 
uppgifter, som enligt annan lag eller meddelade dispens-
befogenheter ska fullgöras av den kommunala nämnd inom 
plan- och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter enligt 
miljöbalken 

Byggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare 
och är en fristående nämnd under kommunfullmäktige. 

Den politiska organisationen i Hjo kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
Under kommunstyreslen återfinns fem utskott som bereder ärenden. Det finns även en byggnads-
nämnd som hanterar planfrågor och bygglov. 
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Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter

Lars Glad (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) Hasse Nörgård (Sd)

Catrin Hulmarker (M)
Ordförande

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

Pierre Robert Rydén (S)
2:e vice ordförande

 

Kommunfullmäktige - KfKommunfullmäktige - Kf

RevisionRevision ÖverförmyndareÖverförmyndare ValnämndValnämnd ArvodesberedningArvodesberedning ValberedningValberedning

KommunstyrelsenKommunstyrelsen

Allmänna utskottet - AuAllmänna utskottet - Au

Barn- och ungdomsutskottet - BuBarn- och ungdomsutskottet - Bu

Individutskottet - IuIndividutskottet - Iu

Omvårdnadsutskottet - OuOmvårdnadsutskottet - Ou

Tekniska utskottet - TuTekniska utskottet - Tu

Byggnadsnämnd - BnByggnadsnämnd - Bn

Gemensamma nämnder
• Kollektivtrafiknämnden1

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

1Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg 
kommun.

Christer Klang (M) 

Anders Thornblad (Mp)

Läs mer om våra kommunala bolag och kommunalförbund på sidorna 86-89
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Pierre Robert Rydén (s)
    Oppositionsråd

Mandatperioden
Vi är nu inne i 2018, vilket är sista året på i denna mandat-
perioden. Fyra verksamhetsår som präglats av många viktiga 
investeringar i Hjo. Den största av dem är Kulturkvarteret 
som står klart till befolkningens service och tjänst. Ett kvar-
ter som nu kan utvecklas med innehåll för nutid och fram-
tid. En verksamhet som ger ringar på vattnet. En mötesplats 
för alla. En av många långsiktiga investeringar som var viktig 
för gemenskap och turism. Eftersom jag själv var med från 
start i Paris så är jag nöjd med resultatet av kvarteret Peda-
gogin. Hamnen har också under fyra år färdigställts med 
undantag för strömparterren och vågbrytaren. Inköpet av 
mark på Spakås var ett bra politiskt beslut inför kommu-
nens rådighet över utveckling av området i framtid.

Boende
Hjo´s vision är ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”.  
För att nå vår vision så satsar kommunen på sex utveck-
lingsområden: 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 inom 
respektive utvecklingsområde. Dessa mål följs upp vid 
delårsbokslut och vid årsbokslut för att se om vårt arbete 
leder i rätt riktning mot vår vision. En mycket bra vision. 

Hjo har en åldrande befolkning och det kommer märkas 
att det är brist på lägenheter som är anpassade för de 
äldre invånarna med fysiska hinder och som vill bo cen-
trumnära. 

Resultat
För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäk-
terna överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunal-
lagen i form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär 
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 ett över-
skott genereras för att kunna finansiera investeringar och 
värdesäkra anläggningstillgångar. Hjo kommun har därför 
beslutat, genom de finansiella målen, att för 2017 ska resul-
tatnivån ligga på 11 mnkr.  

Resultatet för 2017 blev 12,2 mnkr, vilket är ett bra resul-
tat. Kommunen har heller inga ackumulerade underskott 
sedan tidigare år att återställa vilket känns bra.

Valet 9 september 
Invånarna i Hjo kommer märka av redan i sommar att det 
är valår, oavsett vilka som styr Hjo politiskt. När valresul-
tatet är klart så är det klokt att visa eftertänksamhet med 
vallöften. 

Kommunen har fin verksamhet och duktiga medarbetare. 
Detta är viktigt att förvalta och utveckla med varsam-
het med invånarnas och verksamhetsutövarnas bästa för 
ögonen.

En mötesplats för alla!

”Den största av dem är Kulturkvarteret som står klart till be-
folkningens service och tjänst. Ett kvarter som nu kan utvecklas 
med innehåll för nutid och framtid. En verksamhet som ger 
ringar på vattnet.”. 
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Catrin Hulmarker (m)
     Kommunalråd

Tillsammans är ett viktigt ledord i vår gemensamma vision för Hjo! 

”Tillsammans är ett viktigt ledord i vår gemensamma vision för 
Hjo. Att hjälpas åt för att Hjo ska bli en ännu bättre, enklare 
och tryggare plats att leva, verka och bo på! Under 2017 har vi 
tagit ytterligare kliv i visionens anda”. 

Invigningen av Kulturkvarteret
Den 8 september invigdes den sist beslutade delen av 
Kulturkvarteret Pedagogien – Park.  Vårt Medborgarhus 
och en av våra större mötesplatser, vackert renoverat och 
anpassat till moderna krav och behov. Under några minst 
sagt hektiska veckor svepte en kulturvåg utan motstycke 
över oss Hjobor. Helt fantastiskt! Tanken var att lokala och 
externa kulturbärare, kulturföreningar, enskilda aktörer, 
konstutövare, organisationer med flera skulle visa vilken 
bredd och vilka aktiviteter vi tillsammans skulle kunna 
utöva och få uppleva i vårt Kulturkvarter. 

Det blev verkligen en succé – över 7400 besök gjordes på 
olika evenemang och happenings under de två månader 
som Invigningshösten pågick. Det var början på fortsätt-
ningen av vårt gemensamma arbete med att utveckla och 
förmera det rika kulturliv som redan finns i vår kommun. 

Jag känner mig både glad och stolt över att vi här i Hjo 
vågat ta ett beslut om en så stor satsning som uppbyggna-
den av Kulturkvarteret är. Hjo är en kommun med 
synnerligen bra boendemiljö och vi vet att Hjoborna i stor 
utsträckning pendlar till sitt arbete, därför måste tillgången 
till ett rikt kultur-och fritidsliv finnas på hemmaplan! 

2017 har dock bjudit på så mycket mer
Hjo växer, fler vill flytta hit vilket ställer extra krav på 
många delar av kommunens verksamhet. Nya områden 
har planerats och detaljplaner har omarbetats för att 
skapa möjligheter till byggnation. Fibernätet har byggts ut i 
rekordfart och i skrivande stund har ca 80% av Hjoborna 
tillgång till fiber om de så önskar, vilket innebär att vi är i 
framkant på detta område. 

Ytterligare lokaler behövs inom skola och barnomsorg och 
kompetensförsörjningen ställs på sin spets då det råder 
brist på många viktiga yrkeskategorier i den offentliga 
sektorn. Arbetsgivarskapet utmanas och då det är viktigare 
än någonsin att var en god och attraktiv arbetsgivare. 

Arbetet med trygghet och studiero i skolan har fortsatt 
och ett skolnärvaroteam har bildats för de elever som 
av olika anledningar inte är i skolan. Litteratur och språk-
utvecklingsarbetet har förts vidare upp i åldrarna och pågår 
nu också i grundskolan. 

Flyktingmottagningen har övergått till en fas av inkludering 
där vi måste bli bättre på att få våra nyanlända i ett socialt 
sammanhang och i jobb samtidigt som staten lämpar ifrån 
sig det ekonomiska ansvaret vad gäller omställningen efter 
flyktingvågen till oss i kommunerna att hantera. 

Alla dessa utmaningar har varit i fokus under året som gått 
och de kommer fortsatt vara avgörande frågor de kom-
mande åren.

Det slutliga ekonomiska resultatet för Hjo kommun och 
dess bolag ser mycket bra ut för året som gick. Även om 
vissa delar av kommunens drift fortfarande brottas med 
en del problem är det särskilt glädjande att konstatera att 
Vård och omsorg visar en budget i balans vid årets slut. Hjo 
Energi påvisar också ett mycket gott resultat efter ett slitigt 
år med hårt arbete för att förse Hjoborna med fiber. 
Bra jobbat! Ett samlat koncernresultat på närmare 20 mil-
joner kronor känns tryggt att ha i ryggen då vi tar oss an 
kommande års utmaningar. Ett gott resultat i kombination 
med en god vision det ger gott hopp om framtiden!

Slutligen … ett stort TACK till alla medarbetare i 
kommunens alla verksamheter och bolag. Det är ni som 
gör jobbet året runt, dygnet runt och det gör ni bra!
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Vår förvaltningsorganisation

Hjo kommuns förvaltningsorganisation består av en enda förvaltning, Kommunstyrelsens 
förvaltning, som leds av kommundirektör Lisbeth Göthberg med stabs- och verksamhetschefer.

 
 

 

KommundirektörKommundirektör

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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2 Förvaltningsberättelse

Vår förvaltningsorganisation      14
Omvärldsanalys                                16
Målredovisning                    18    
Kommunens kvalitet i korthet                                          42
Finansiell analys                                44
Folkhälsa - välfärdsnyckeltal                              52
Miljöredovisning        56
Personalredovisning                               58

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

Lisbeth Göthberg
Kommundirektör

Edvin Ekholm
Kanslichef

Lennart Andersson
Ekonomichef

Per Johansson
Personalchef

Peter Jonsson
IT-chef

Lena Bogren
Kommunikationschef

Kristina Mustajärvi
Näringslivschef

Svante Andrén
Samhällsbyggnadschef

Margareta Fransson
Vård och omsorgsschef

Katarina Levenby
Barn och utbildningschef

Eva Ulfenborg
Verksamhetschef Arbete
och socialtjänst

Christer Svensson
tf. Kultur, turism och fritidschef



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   -   

HJO  ÅRSREDOVISNING 2017

16

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att BNP väx-
er med närmare 3 procent 2018. Tillväxten i omvärlden 
väntas förstärkas 2019 vilket gynnar svensk export, samti-
digt som den inhemska efterfrågan försvagas. Sammanta-
get innebär det att svensk BNP växer något långsammare 
2019 jämfört med 2018. Högkonjunkturen når då sin topp 
och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar minska. 
Antalet arbetade timmar förväntas inte öka alls 2019 
vilket medför att det sker en snabb uppbromsning av skat-
teunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp 
riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de 
kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som 
den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

Kommuner och landsting har under de senaste årens 
långa konjunkturuppgång, som vi nu närmar oss slutet på, 
kunnat vänja sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt. 
Sedan 2010 har den i genomsnitt uppgått till närmare 
2 procent per år. Det är nästan dubbelt så mycket som 
genomsnittet för den närmast föregående konjunkturcy-
keln och har varit möjligt tack vare en förvånansvärt lång 
period av sysselsättningsökning.

Vi och vår omvärld 

Omvärldsanalys

Vi och vår omvärld 
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med 
att BNP växer med närmare 3 procent 2018. Tillväxten i omvärlden väntas förstärkas 2019 vilket gynnar 
svensk export, samtidigt som den inhemska efterfrågan försvagas. Sammantaget innebär det att 
svensk BNP växer något långsammare 2019 jämfört med 2018. Högkonjunkturen når då sin topp och 
resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar minska. Antalet arbetade timmar förväntas inte öka alls 
2019 vilket medför att det sker en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att 
ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov 
av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 
 
Kommuner och landsting har under de senaste årens långa konjunkturuppgång, som vi nu närmar oss 
slutet på, kunnat vänja sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt. Sedan 2010 har den i genomsnitt 
uppgått till närmare 2 procent per år. Det är nästan dubbelt så mycket som genomsnittet för den 
närmast föregående konjunkturcykeln och har varit möjligt tack vare en förvånansvärt lång period av 
sysselsättningsökning. 
 

Diagram 1 • Olika komponenters bidrag till den procentuella förändringen 

 

 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

Men ingen högkonjunktur varar för evigt och enligt SKLs prognos stagnerar arbetade timmar nästa 
år. Beräkningarna för perioden därefter förutsätter att den svenska ekonomin går mot konjunkturell 
balans. Det innebär betydligt svagare utveckling av sysselsättningen än under den tidigare 
återhämtningsfasen. Perioden 2016–2021 utvecklas skatteunderlaget allt svagare (diagram 1). Rensat 
för effekter av pris- och löneökningar faller ökningstakten från 2,5 procent 2016 till nära noll mot 
slutet av perioden. 

För Hjos del handlar det om att möta två utmaningar. Dels den förväntade minskningen i ekonomisk 
tillväxt i framöver, dels befolkningsutmaningen. Andelen äldre ökar ganska kraftigt de kommande 
årtiondena och detta i kombination med en global urbaniseringstrend gör att glesbygdskommuner 
får kämpa hårdare för att behålla invånare i arbetsför ålder. I Sverige ser vi att människor och företag 

Men ingen högkonjunktur varar för evigt och enligt SKLs 
prognos stagnerar arbetade timmar nästa år. Beräkning-
arna för perioden därefter förutsätter att den svenska 
ekonomin går mot konjunkturell balans. Det innebär be-
tydligt svagare utveckling av sysselsättningen än under den 
tidigare återhämtningsfasen. Perioden 2016–2021 utvecklas 
skatteunderlaget allt svagare (diagram 1). Rensat för effek-
ter av pris- och löneökningar faller ökningstakten från 2,5 
procent 2016 till nära noll mot slutet av perioden.

För Hjos del handlar det om att möta två utmaningar. 
Dels den förväntade minskningen i ekonomisk tillväxt 
i framöver, dels befolkningsutmaningen. Andelen äldre 
ökar ganska kraftigt de kommande årtiondena och detta i 
kombination med en global urbaniseringstrend gör att gles-
bygdskommuner får kämpa hårdare för att behålla invånare 
i arbetsför ålder. I Sverige ser vi att människor och företag 
dras till större arbetsmarknadsregioner som präglas av 
tankeproduktivitet, hög innovationstakt, bra skolor, starka 
nätverk och ett brett och variationsrikt kultur- och fritids-
utbud.  För att en region ska klara sig i framtiden handlar 
det om att inte hamna utanför noderna och gravitations-
fälten. Även små centrum, som ex Skaraborg, kan bli ett 
gravitationscentrum med hjälp av samverkan och en tydlig 
inriktning.
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Befolkningsprognos
Urbaniseringstrenden till trots så har Hjo ökat i antal invå-
nare de senaste 10 åren, från ca 8 800 invånare till ca 9 100. 
Som framgår av diagrammet nedan är ökningen hänförlig till 
de senaste fem åren. Ökningen förklaras till viss del av den 
kraftiga flyktingmottagningen under framförallt 2015 och 
2016 men trenden är positiv även exklusive denna.

Hjo kommun har låtit SCB prognostisera utvecklingen för 
de kommande 20 åren. Prognosen visar på en ökning med 
ca 600 personer, eller ca 30 personer i genomsnitt per år.

För att möjliggöra och förhoppningsvis förstärka denna 
prognostiserade ökning handlar det om att vidareutveckla 
och bibehålla en attraktiv boendekommun. Detta sker 
i huvudsak genom hög kvalitet på den verksamhet som 
kommunen bedriver men också genom att fortsätta att 
stimulera till nyproduktion av bostäder. 

Kommunen har under de senaste åren skapat ett stort 
antal tomter för byggnation av småhus. Bland annat kan 
nämnas 26 st. på området Knäpplan/Sandby, 9 stycken på 
Knäpplan Norra och arbetet fortsätter med Knäpplan 
Västra som är under projektering. Där kommer det att 
beredas plats för ytterligare 22 villatomter. 

Under 2016 skedde inflyttning i 24 nyproducerade lägenhe-
ter på Baggsteddtskagården och under februari 2018 stod 
nya området Rönnen med 36 lägenheter klart för inflytt-
ning.

Dessutom pågår arbete med att ta fram detaljplaner, bland 
annat för området norr om Stadsparken där fastighetsbola-
get Wennergrens har planer på nyproduktion.
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Uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål 
- har vi en god ekonomisk hushållning i Hjo?

Hjo kommun och dess bolag har för 2017 totalt 25 priori-
terade mål. 3 av dessa avser bolagen och 3 av dem är finan-
siella mål i kommunen. Resterande 19 mål är s.k. verksam-
hetsmål. För 2017 är bedömningen att 9 av dessa uppnåtts, 
7 har delvis uppnåtts och 3 har ej uppnåtts. Bolagens 3 mål 
har samtliga uppnåtts och 2 av de 3 finansiella har uppnåtts. 

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 2017 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 vi-
sion som Hjoborna arbetat fram och att samhället är med 
på den resan. Under 2017 har befolkningen i Hjo kommun 
ökat med 45 personer, och vi är nu över 9 093 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 ekonomisk 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



HJO  ÅRSREDOVISNING 2017

19                              FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   

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 inom respektive utvecklingsområde. Dessa mål följs upp vid delårs-
bokslut 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
perspektiv, ett antal år längre fram i tiden.

Målredovisning

Tillsammans skapar vi framtidens HJO

Boende

Vättern

Levande Hjo

Hållbarhet & natur

Besökare

UTVECKLINGSOMRÅ-
DEN

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

som hänt på de sex 
utvecklingsom-

Tillsammans

Hjo kommuns 
utvecklingsområden
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Betygsindex för bemötande och tillgänglighet

2013 2014 2015 2016 2017
Betygsindex för Hjo 58 62
Betygsindex för småkommuner 57 60
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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 bostäder, goda kommuni-
kationer och en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo 
särskilt prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och unga.

Boende

Boende - Lätt och gott att leva                                                               

Mål 1: Hjo ska vara en attraktiv boende 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: Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategi för Sverige

Mål 5: Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen och fullfölja sina gymnasiestudier

Mål 6: Det ska vara enkelt att få plats på förskolan 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

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

Vi bedömer att målet uppnåtts  

Bedömning: Hjo är en attraktiv boendekommun vilket 
innebär att fler väljer att bosätta sig i Hjo. Befolkningen 
har ökat under året. Målet att bli fler invånare är över-
gripande övriga mål, och allt det arbete som görs för att 
uppfylla fullmäktiges mål bidrar sammantaget till att detta 
mål uppfylls.  

Antal personer som bor i Hjo kommun

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

SCB´s befolkningsstatistik
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SCB´s medborgarundersökning

Befolkningsutveckling
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 Hjo, ental 8 787 8 827 8 845 8 844 8 822 8 849 8 853 8 809
 Riket, tusental 8 883 8 909 8 941 8 976 9 011 9 048 9 113 9 183
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2013 2014 2015 2016 2017
Betygsindex för Hjo 49 50
Betygsindex för småkommuner 52 49
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Mål 2:   I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna

                      (GC-vägar, biltransporter och tillgång till kollektivtrafik) 

Hjo är en utpräglad pendlingskommun, andel personer 
som arbetar på annan ort uppgick 2017 till 44 %. Möjlighe-
ten att bo i Hjo och pendla till arbete, studier och rekrea-
tion är avgörande för vår möjlighet att vara en attraktiv 
boendeort. Vid sidan av detta är det också viktigt att 
kommunikationerna inom tätorten och ytterområden är 
goda. Hjobornas uppfattning av kommunikationerna i stort 
låg strax över medel i medborgarundersökningen som 
genomfördes 2016. När det gäller möjligheten att trans-
portera sig med bil är våra medborgare mycket nöjda men 
när det gäller möjligheterna att resa med kollektivtrafiken 
är nöjdheten relativt låg. Det är i åldersgruppen 45-54 år 
som man är minst nöjd med kollektivtrafiken och lägst 
betyg ger de som sällan reser kollektivt. Pendlingsmöjlig-
heterna med buss till Skövde är goda men i övrigt är möj-
ligheterna att resa kollektivt norr och söderut begränsade. 
Resande statistik från Västtrafik visar att resandet med 
buss ligger på oförändrad nivå mellan åren 2013-2016.

Vi har goda förutsättningar att vara en cykelvänlig stad. 
Merparten av de boende i Hjo bor inom en radie av 2 ki-
lometer från Stora torget. Tillgången till gång och cykelvä-
gar bedöms i medborgarundersökningen som medelgod. 
Belysning, underhåll, snöröjning och trafiksäkerhet på 
gång- och cykelvägar bedöms också som medelgod. Vissa 
länkar i GC-nätet är väl utbyggda och har god standard. I 
de centrala delarna av tätorten samsas cyklar och motor-
fordon i blandtrafik. 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 osäkerhetsfaktor. 

Åtgärder under 2017: 
Under året har vi haft möten och dialog med Västtrafik 
om linjesträckning och hållplatser. I takt med att nya bo-
stadsområden byggs är det viktigt att hållplatsernas place-
ring anpassas efter var människor bor. Det är också viktigt 
att hållplatserna är tillgängliga och upplevs som trygga samt 
att det finns tillräckligt med cykelparkeringar. Belysning 
och tillgänglighet behöver förbättras för att hållplatserna 
ska upplevas som trygga. Under året har samhällsbyggnad 
träffat Västtrafik för dialog kring förbättring av hållplatser. 
En inventering är påbörjad och åtgärder har genomförts 
i samarbete med Västtrafik där de stått för material som 
väderskydd, bänkar, belysning i busskurer mm och kommu-
nen stått för montering. Västtrafik har byggt ut pendelpar-
keringen vid Källebo där det sedan en tid tillbaka varit ont 
om parkeringar. Samhällsbyggnad har utökat antal cykel-
ställ på busstationen och vid hållplatsen Rosenlund.

Den nya gång- och cykelvägen på Skolgatan var färdig 
under oktober månad vilket har bidragit till en säkrare 
trafiksituation för de som cyklar till skolan. På den plats 
där Melins kiosk står är projektering av ett antal parke-
ringsplatser klar men byggnation kommer att ske under 
nästa år. Vid Guldkrokshallen ska fler parkeringsplatser 
anläggas men detta arbete kommer att skjutas till 2018. 
Förvaltningen bedömer att det finns ett behov att se över 
säkerheten i hela trafiklösningen vid korsningen Idrottsga-
tan/ Skolgatan. I maj fattade tekniska utskottet beslut om 
nya hastighetsbegränsningar i tätorten som innebar att 40 
km/h är ny bashastighet. Trafikprogrammet för Hjo kom-
mun, som beskriver hur vi ska arbeta vidare med trafikpla-
nering på kort och lång sikt, antogs av kommunfullmäktige 
2016. Under våren 2018 ska trafikprogrammet aktualiseras 
och vi planerar att genomföra en dialog om innehållet med 
tekniska utskottet. Vi behöver se över tidsplan och priori-
teringar av de åtgärder som förslås i programmet. 

Betygsindex för kommunikationer

Vi bedömer att målet delvis nåtts

Bedömning:  Vi har delvis nått målet. De åtgärder som gjorts 
under 2017 gör att vi rör oss mot målet men mer arbete 
återstår. Vi behöver arbeta strategiskt för att medborgarnas 
bedömning av möjligheterna att resa kollektivt ska bli mer 
positiv. 

I Hjo kommuns trafikprogram finns en plan över den fort-
satta utbyggnaden av GC-vägar. Under 2018 ska förvalt-
ningen se över denna plan och eventuellt revidera denna. 
För att öka användningen av cykel behöver kommunernas 
olika verksamheter arbeta tillsammans med mjuka värden 
som handlar om attityder och vanor kopplat till hur vi 
transporterar oss. En viktig fråga är hur vi som kommun 
kan bidra till att våra medborgare cyklar till jobbet och 
skolan i större utsträckning.

SCB´s medborgarundersökning
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Mål 3:   Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorgen och omsorg om personer           

                     med funktionsnedsättning

• Funktionsnedsättning: 2017 genomförde dagverk-
samheten Klammern och boendena en brukarunder-
sökning med hjälp av bilder, en s.k. Pictostatunder-
sökning. Det är en nationell brukarundersökning med 
gemensamma frågor där inte någon fråga handlar om 
generell nöjdhet. Generellt kan sägas att de allra flesta 
känner att de har en hög grad av självbestämmande 
och trygghet, även om ett par individer uttrycker 
otrygghet som behöver följas upp på individnivå. 
Egentligen är det för få svarande för att kunna göra 
jämförelser mellan Hjo och andra kommuner men un-
dersökningen ger ändå en viktig indikation. Det finns 
inget annat i egenkontrollen som heller ger indikation 
på att vi har missnöjda brukare eller en låg kvalitet 
inom verksamheten. Det mest centrala förbättrings-
området utifrån resultatet 2017 blir att arbeta med 
metodutveckling och utbildning/kompetens inom 
funktionsnedsättningsområdet. 

• Hemvården: Hemvården fortsätter den positiva tren-
den och fick 2017 ett ännu högre betyg än förra året. 
Hela 92% är mycket eller ganska nöjda med Hemvår-
dens insatser, vilket är en förbättring från tidigare år. 
Riksgenomsnittet är 89%. På samtliga områden utom 
ett så har Hemvården förbättrat sina resultat från 
2016. Även om brukarna överlag är nöjda så finns 
det centrala förbättringsområden kvar att ta itu med 
under 2018, där bemanning och personalkontinuitet i 
hemvården är de främsta. 

• Säbo: 2017 års brukarundersökning på våra äldreboen-
den visar på en svag förbättring från förra året. 89% av 
de boende är ganska eller mycket nöjda med sitt äld-
reboende, vilket kan jämföras med 82 % i riket. På de 
flesta områden är betygen fortsatt höga, de boende 
trivs med både inomhusmiljön och utomhusmiljön och 
de känner sig trygga på boendet. Men ett område som 
fått markant sämre betyg är mat och måltidsmiljön 
som dalat från 89% nöjda kunder till 74%. Detta är 
förvånande med tanke på att mathållningen är den-
samma som tidigare, både när det gäller leverantör 
och innehåll. Enhetscheferna kommer nu att prata 
med brukarna och följa upp vad detta kan stå för.

Vi bedömer att målet är uppnått

Bedömning:  Vård och omsorg har ett ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, i vilket det både ingår att 
följa upp brukarundersökningar, synpunkter och avvikel-
ser samt annan egenkontroll av verksamhet. Även om det 
finns många viktiga förbättringsområden som återstår, så 
är den sammantagna bedömningen ändå att brukarna är 
nöjda inom Vård och Omsorg i Hjo kommun. De två stora 
brukarundersökningarna som görs på nationell nivå visar 
på en positiv utveckling år efter år och resultaten ligger på 
en nivå över riksgenomsnittet.

SoS nationella brukarundersökning

Betygsindex för nöjda brukare inom äldreomsorg och om-
sorg om personer med funktionsnedsättning %

Andel nöjda inom Hemtjäns-
ten 2015 - 2017 var för riket 
89 % och motsvarande siffra 
för SÄBO var för 2015; 82 %, 
2016; 83%och för 2017; 82%.
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Mål 4:   Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategi för 

                      Sverige

Vi bedömer att målet är uppnått

Bedömning:  Bredbandsstrategi för Sverige anger att 90 % 
av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om 
minst 100Mbit/s senast 2020. I Hjo kommun har ca 82,5 % 
av befolkningen tillgång till detta. Ca 60 % av befolkningen 
har anslutit sig. Under 2017 har Hjo Energi AB utfört 651 
st fiberanslutningar, och totalt är nu 1 602 st anslutna till 
Hjo Energis fibernät. Vi är alltså på väldigt god väg och med 
nuvarande takt bör vi nå upp till de 90 % som eftersträvas 
senast 2020. 

Andel av befolkningen i Hjo kommun som har till-
gång till bredband om minst 100 Mbit/s

Post- och telestyrelsen

Mål 5:   Eleverna i Hjo kommuns grundskolar ska nå målen och fullfölja sina 

                      gymnasiestudier

Vi bedömer att målet inte nåtts

Bedömning:  Trots våra fina resultat där vi ligger över rikets 
medel (se statistik nedan), både vad gäller behörighet till 
gymnasiet och meritvärde, är vi inte nöjda förrän alla våra 
elever i grundskolan når målen. Därför bedömer vi att må-
let, att eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen 
och fullfölja sina gymnasiestudier inte är uppfyllt.

Våra elever har fortsatt en väldigt god hög måluppfyllelse 
med hög behörighetsgrad till gymnasiet vilket är glädjande. 
Dock kunde vi se att andelen elever som har behörighet 
till gymnasiet minskade något under 2017 jämfört med 
2016. 

Det positiva är dock att vi även under 2017 kunde se att 
skillnaderna mellan tjejernas och killarnas meritvärde mins-
kade (killarna 225 p, tjejerna 226 p) vilket är något som 7-9 
aktivt har arbetat med under flertalet läsår och som nu 
gett resultat. 

Under 2017 har samtliga förskolor och grundskolor 
fortsatt sitt arbete med att skapa trygghet och studiero 
och detta arbete fortsätter även under 2018. Nästa steg är 
utvidga arbetet till att även gälla årskurs 7-9. 

Arbetet med våra elever med hemmasittarproblematik och 
arbetet med att öka samarbetet mellan skola och social-
tjänst har resulterat i att ett Skolnärvoteam har bildats. I 
gruppen ingår representanter från skola, socialtjänst, vård 
och omsorg samt folkhälsostrategen. Teamet har tagit fram 
en samtyckesblankett som efter påskrift av vårdnadshavare 
ger möjlighet att samarbeta kring eleven. Teamet träffas 
varannan vecka.

Andel elever som är behöriga att söka 
gymnasieutbildning

Skolverkets årliga uppföljning (Siris)

Meritvärde 2017 Hjo 228,5 Riket 223,5
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2013 2014 2015 2016 2017
Andel barn som har fått plats på önskat placeringsdatum 80% 80% 77% 58% 93%
Andel barn som har fått plats enligt platsgarantin 99% 91%

80% 80% 77%

58%

93%
99%

91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2013 2014 2015 2016 2017

Andel barn som har fått plats på önskat placeringsdatum
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HJO  ÅRSREDOVISNING 2016

Mål 6:   Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo kommun

Vi bedömer att målet är uppnått

Bedömning:  Vi kan konsterara att under perioden januari till 
december 2017 har 91 % fått plats inom tidsperioden för 
vår kommunala platsgaranti, dvs. tre månader för försko-
leplats. 93 % av de som ansökt har fått plats på önskat 
placeringsdatum. Detta visar att vi har en bra planering av 
barnomsorgsplatser och vi bedömer att målet, det ska vara 
enkelt att får plats på förskola i Hjo kommun, har uppfyllts.

En förklaring till siffrorna, där andelen som plats på önskat 
datum är högre än den för de som fått plats enligt platsga-
rantin på tre månader, är att siffran för önskat placeringsda-
tum omfattar perioden januari – juni medan platsgarantin 
omfattar helåret.

Minskningen i andelen som fått plats enligt platsgarantin 
från 99 % år 2016 till årets 91 % förklaras med att det 
under 2017 var många som önskade plats under semes-
terperioder som slutet av juni, mitten av juli eller början 
av januari. Vi skolar inte in några barn under de perioderna 
då många ordinarie personal är på semester, avdelningar 
är hopslagna, vissa förskolor är stängda m.m. Vid ordinarie 
verksamhet håller vi vår platsgaranti väl.   

För att kunna möta det ökade behovet av fler förskoleplat-
ser avsattes medel i investeringsbudgeten för att perma-
nenta en avdelning på Orrelyckans förskola under 2017. 
Arbetet med detta har flyttats fram till 2018 och byggna-
tion kommer att ske så snart upphandlingen är klar. 
 

Andel barn som har fått plats på önskat 
placeringsdatum

KKiK, Kommunens kvalitet i korthet
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2013 2014 2015 2016 2017
Förskola 90% 97% 97% 99% 88%
Åk 5 95% 96% 96% 95%
Åk 8 93% 98% 98% 95%
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Mål 7:   I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga

Vi bedömer att målet inte nåtts

Bedömning:  Vi kan inte vara nöjda förrän 100 % av våra 
barn och elever känner att dom är trygga i våra verksam-
heter och med tanke på minskningen andel trygga barn 
inom förskolan anser vi att målet, i Hjo ska våra barn i 
förskola, skola och fritidshems känna sig trygga, inte har 
uppfyllts. 

Vi kan konstatera att känslan av trygghet hos våra barn och 
elever är fortsatt god. Dock visar de mätningar som gjorts 
under 2017 att 88 % av våra barn i förskolan, jämfört med 
99 % under 2016, är trygga. Minskningen av andel trygga 
barn inom förskolan är oroande med tanke på att andelen 
trygga barn stadigt ökat under ett antal år och anledningen 
till denna plötsliga minskning vet vi inte i dagsläget. 

Samtliga verksamheter inom förskola och grundskola har 
under 2017 ett samarbete kring trygghet och studiero 
vilket även fortsätter under 2018. Samarbetet har bestått 
av förebyggande arbete, men även av åtgärdande arbete i 
samtliga grupper inom förskolan och skolorna F-6. Syftet 
har varit att bygga inkluderande lärmiljöer i skolorna, öka 
kunskaperna på både skol- och huvudmannanivå, samt 
genom forskning bidra till att stärka den samlade kun-
skapen om lärmiljöer som leder till ökad trivsel och som 
präglas av trygghet och studiero för kommunens alla elever. 
Kommunen har under 2017 fått bidrag från Skolverket via 
satsningen ”Hälsofrämjande skolutveckling” och medel 
har också beviljats inför 2018. Målet för detta arbete är 
att vidareutveckla ett arbetssätt som främjar trygghet och 
studiero samt förebygger kränkande behandling.

Andel barn/elever som känner sig 
trygga i förskola, skola och fritidshem

Lokal brukarundersökning
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Mål 8:   Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha  

                      Sveriges bästa hälsa 2020

Vi bedömer att målet är uppnått

Bedömning:  Hjo kommun bedriver ett fokuserat arbete för 
att förbättra och utveckla folkhälsan i kommunen. Sjukpen-
ningtalet har minskat under 2017, även om det är något 
över riksmedel. Målet bedöms uppnås även 2017.

Våra verksamheter arbetar på många olika sätt för en 
bättre folkhälsa i Hjo kommun. Nedan beskrivs några 
viktiga exempel:

• Ett arbete med trygghet och studiero pågår i våra F-6 
skolor samt förskolor. I samarbete mellan engagerade 
skolledare, personal och forskare utvecklar vi en sys-
tematik kring uppföljningsarbetet. Med utgångspunkt 
i: Hur mäter och tydliggör vi elevernas upplevelser av 
trygghet och studiero i vardagen för att snabbt kunna 
sätta in rätt åtgärder? Hjo kommun har fått medel 
beviljade från Skolverket för att kunna utveckla arbetet 
under 2018.

• Ett annat arbete syftar till att skapa former för 
systematiskt arbete med barns språkutveckling inom 
Förskola, BVC och MVC. En viktig del är att invol-
vera Högskolan i Skövde och/eller annan Akademi 
för att synliggöra effekterna av arbetet. Ett led i detta 
blir att skapa kontakt med föräldrar som vill bidra i 
utvärderingsarbetet. Två forskare är anlitade för att 
i samarbete med förskolepedagogerna kartlägga de 
verktyg som pedagogerna förfogar över i sitt arbete 
med barns språkutveckling. Detta är ett viktigt steg i 
att kvalitetssäkra och utveckla arbetet för befintlig och 
ny personal.

• Arbetet med att öka samarbetet mellan Skola och 
Socialtjänst har resulterat i att en arbetsgrupp för ökad 
skolnärvaro bildats. I gruppen ingår representanter från 
Skola, Socialtjänst och Vård och omsorg. Folkhälsostra-
tegen leder och sammankallar arbetet under uppstar-
ten. Syftet är att identifiera utvecklingsområden och 
sedan samordna samarbetet utifrån de målsättningar 
som skapas. Både skola och socialtjänst ser vinster med 
ett utvecklat samarbete. 

• En praktiksamordnare har anställts på arbetsmarknads-
enheten för att utveckla och skapa fler praktikplatser 
samt andra arbetsmarknadsinsatser så att fler kommer 
i sysselsättning. I ett flertal kommunala yrken kom-
mer vi ha brist på personal med rätt utbildning och 
kompetens. Vilka resurser finns bland våra nyanlända 
invånare och hur kan vi komplettera deras kompetens 
genom utbildning eller validering? Genom att ta emot 
praktikanter, skapa intresse för våra verksamheter och 
bygga kontaktnät så kan vi bidra till att lösa den fram-
tida rekryteringen i kommunen samtidigt som vi hittar 
vägar in i arbetslivet för personer långt ifrån arbets-
marknaden. Att skapa goda relationer med näringslivet 
och vara ett stöd till våra verksamheter är viktigt för 
resultatet. 

• Ett samarbete mellan folkhälsostrategen och vård och 
omsorg är inlett med hälsofrämjande arbete för äldre. 
Arbetet har hittills mest handlat om utbildning av per-
sonal samt en kartläggning av äldres välbefinnande som 
gjorts av Högskolan i Skövde. 

• När man frågar de boende på våra äldreboenden om 
deras hälsotillstånd så uppger de att de har ett bättre 
hälsotillstånd än i riket i övrigt. Jämfört med förra årets 
brukarundersökning uppger också fler personer med 
hemtjänst att de har en god hälsa. (Socialstyrelsens 
brukarundersökning 2017).

Självskattat hälsotillstånd

SKĹ s öppna jämförelser
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Utvecklingsområde 2:
I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och göra vår vision verklig. Vi 
satsar medvetet på goda möten mellan människor, gott samarbete i näringslivet 
och god samverkan mellan Hjo och andra kommuner. Vi är kända som det enkla, 
lättillgängliga och välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med.

Tillsammans

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

Mål 9:   I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat

Vi bedömer att målet är delvis uppnått

Bedömning:  Vi bedömer att målet för 2017 är delvis upp-
nått då vi lyckats genomföra många gemensamma lyckade 
näringslivsaktiviteter med fler deltagare än någonsin, vilket 
lett till att vi har klättrat 20 placeringar på Svenskt Närings-
livs Kommunranking till nuvarande plats 146. 

Hjos resultat i Svenskt Näringslivs Kommunranking är 
något förbättrat i jämförelse med vårt resultat förra året. 
Jämförelsen med landets 290 kommuner släpptes den 26 
september 2017 och visade på en klättring för Hjos del 
med 20 placeringar från plats 166 till plats 146. Nu ska vi 
säkerställa en stabil utveckling och så småningom klättra 
några placeringar ytterligare.  

Samhällsbyggnads och Skolans kontakter med näringslivet 
är någonting vi behöver jobba vidare med. Båda verksam-
heterna visar intresse och flera nyckelpersoner har nu 
deltagit i Förenkla Helt Enkelt och inkommit med förbätt-
ringsförslag.  

Andra åtgärder för att förbättra vårt företagsklimat är ge-
mensamma marknadsföringsinsatser, fler möten och bättre 
kommunikation runt olika aktiviteter. 

Fokus har under året legat på den stora utbildningen 
”Förenkla helt enkelt” som genomförts, där många tjänste-
personer och politiker deltagit. Syftet är att skapa för-
ståelse för företagarnas situation och utmaningar, för att 
vi sedan ska kunna komma fram till hur vi ska arbeta för 
att göra det enklare för dem att bedriva sin verksamhet i 
Hjo. Utbildningen gjordes tillsammans med Tidaholm och 
Tibro vilket även stärkt nätverkandet över våra kommun-
gränser. Vi uppfattar att merparten är mycket nöjda och 
att alla ser möjligheter med förenklingsfokus.  Arbetet med 
verksamhetsspecifika handlingsplaner utifrån utbildningen 
har tagits fram. Dessa har sänts ut för att få återkoppling 
av våra näringsidkare. Underlaget ska nu analyseras internt, 
ett antal företagsbesök ska genomföras, och därefter gör vi 
en ny avstämning med näringslivet under våren 2018. Detta 
arbetet blir avstampet till Hjo Näringslivsstrategi som ska 
vara klar 2019. Flera förbättringsåtgärder var vi överens om 
såsom tydligare kommunikation samt gemensam mark-
nadsföring av vårt platsvarumärke. Arbetet med dessa kan 
intensifieras direkt.

Under året har många näringslivsfokuserade aktiviteter 
genomförts, bland annat frukostmöten med information om 
aktuella frågor, företagsbesök, information om export- och 
importmöjligheter från Skaraborgs representant i USA m.m. 
Vidare har även Hjo kommun samarbetat med näringslivet 
kring en utställningsmonter på Elmia Subcontractor och en 
näringslivsgala.  

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt
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Betygsindex för bemötande och tillgänglighet

SCB:s medborgarundersökning 2013 2014 2015 2016 2017
Betygsindex för Hjo 59 59
Betygsindex för småkommuner 58 59
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Mål 10:   I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att                                       

                         kontakta kommunen

Vi bedömer att målet delvis är uppnått

Bedömning:  ”Det goda mötet” är vår värdegrund. Vi arbetar 
kontinuerligt med att stärka den, och vårt fokus har under 
året, precis som förra året, legat på ledarutveckling för att 
komma vidare med bemötandearbetet. 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 framme. Målet 
bedöms därför vara delvis uppnått.

Under 2017 arbetade samtliga verksamheter intensivt för 
att uppdatera och förnya kommunens hemsida. En ny hem-
sida lanserades i oktober. Detta arbete gjordes tillsammans 
med Tibro och Karlsborg. Den nya webbplatsen är tydligt 
målgruppsanpassad, utformad för mobila enheter och 
utrustad med en mer utvecklad sökfunktion för att smidigt 
kunna guida besökarna och ge relevant information.

Vi jobbar mer och mer med sociala medier. Bland annat 
Kulturkvarterets Facebook-sida används mycket i mark-
nadsföringssyfte. Facebook är i detta sammanhang ett bra 
komplement till Kulturkvarterets webb och hjo.se som 
erbjuder en tydligare interaktion med besökaren. 

Inom samhällsbyggnad ansvarar vi för verksamheter som 
många gånger har direkt betydelse för människors vardag. 
Det är viktigt att det är enkelt att komma i kontakt med 
”rätt person” och få korrekt återkoppling på frågor, syn-
punkter eller anmälan av fel. En viktig del i denna medbor-
gardialog är synpunkts- och felanmälan som nås via kom-
munens hemsida. Samhällsbyggnad får cirka 150 synpunkter 
årligen från medborgare och besökare. Synpunkterna kan 
vara frågor, klagomål, beröm och förslag. De allra flesta 
handlar om den fysiska miljön och det offentliga rummet. 
Den som lämnar en synpunkt ska få återkoppling inom 10 
dagar. Samhällsbyggnad har besvarat 50 % av synpunkterna 
inom garantitiden under 2017. Sedan ett år tillbaka har vi 
arbetet med att förbättra våra rutiner kring synpunktshan-
teringen genom att fördela ut ansvaret för att svara, på fler 
anställda. Samtliga tjänstemän på samhällsbyggnad går att nå 
på telefon och tar emot samtal när så möjligt. 

Bygglovhandläggarna har sedan ett par år tillbaka telefon-
tid för att öka tillgängligheten och säkerställa en effektiv 
handläggning av bygglovärenden. Det är också möjligt att 
träffa handläggarna kvällstid för de medborgare som pend-
lar till arbeten på annan ort. De som varit i kontakt med 
bygglovhandläggarna ges sedan några år tillbaka möjlighet 
att besvara en enkät kring hur de upplevt kontakten och 
mötet. 98 % uppger att de fått ett gott bemötande.

Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner har gått samman 
och skapat ett gemensamt svarsställe som är lokaliserat 
i Hjo. Detta har skapat bra samordningsvinster och goda 
möjligheter att tillsammans möta kund på bästa sätt. Med 
ytterligare personal på plats i Kontaktcentret (växeln) har 
vi större möjlighet att koncentrera oss på en kund i taget 
oavsett om det gäller besök till Stadshuset eller ett telefon-
ärende. 

I Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?” svarar 93 % av de som bor i äldreboende 
att de får ett gott bemötande av personalen. Samma under-
sökning inom hemtjänsten visar att 97 % av hemtjänst-
tagarna är nöjda med bemötandet, vilket är ett gott resultat. 
Samtidigt strävar vi alltid efter ännu högre betyg på detta 
område eftersom vi har störst fokus på just bemötandet. 
Under året har vi bl.a. tagit fram en bemötandeguide som 
ger grundläggande kunskap för vikarier och personal hur 
man på bästa sätt kan bemöta personer med olika 
diagnoser, kognitiva nedsättningar m.m. 

Källa: SCB:s medborgarundersökning

Betygsindex för bemötande och tillgänglighet
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Nöjd inflytande index

2013 2014 2015 2016 2017
Betygsindex för Hjo 44 43
Betygsindex för småkommuner 40 42
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Mål 11:   I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen

Vi bedömer att målet delvis är uppnått

Bedömning:  Att döma av senaste indikatorn har vårt arbete 
med påverkansmöjligheter blivit sämre än vid senaste mät-
tillfället. Dock har vi fortfarande ett bättre resultat än snit-
tet för småkommuner. En del bra arbete görs, men inte i 
tillräckligt stor utsträckning. Hjoborna känner ännu inte att 
de har tillräcklig möjlighet att påverka kommunen. Vi jobbar 
dock aktivt med medborgardialog, t.ex. i form av kvarters-
kvällar, demokraticafé vid fullmäktiges möten, företagsträf-
far, Leva & Bo m.m. Målet bedöms delvis ha uppnåtts 2017.    

Genom Kvarterskvällarna skapas en naturlig arena utan 
krav på motprestation för det öppna samtalet – en av 
grundstenarna i ett demokratiskt samhälle.  Allt fler initiativ 
kommer från våra kommuninnevånare.

För att tillvarata medborgarnas förslag och synpunkter 
kring kommunens fortsatta utveckling har vi samrådsmöten 
där vi bjuder in till dialog kring planer och större bygg-
projekt som är av stort allmänt intresse. Under året har vi 
bland annat haft dialog kring planen för fastigheten Anden 
2 utmed Hamnbacken. Under arbetet med muddringen av 
Hamnen genomfördes ett antal dialogmöten med intres-
senter i hamnområdet. Den årliga medborgardialog kring 
trafikprogrammet som var planerad har inte genomförts. 
Förvaltningen har gjort bedömningen att det är för tätt 
med årlig dialog. Dialog kommer att hållas inför genomför-
andet av större åtgärder som föreslås i trafikprogrammet.
På våra äldreboende anser 87 % att personalen tar hänsyn 
till individens synpunkter på hur hjälpen ska ges, vilket är 
över riksgenomsnittet (80 %). 70 % av de boende svarar 
att de kan påverka på vilka tider hjälpen ges. Resultat för 
riksgenomsnittet är 60 %. 

Hemvården i Hjo får i år ett signifikant bättre resultat än 
riket på området ”Inflytande”. Det är särskilt glädjande att 
betyget förbättrats väldigt mycket när det gäller möjlighe-
ten att påverka tiden för insatsen, eftersom detta område 
valdes ut som ett särskilt förbättringsområde efter förra 
årets undersökning. 

I Hjo ska man kunna vara med och påverka 
kommunen (Nöjd Inflytande Index)

SCB:s medborgarundersökning
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Mål 12:   Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet

Vi bedömer att målet är uppnått

Bedömning:  Den viktigaste insatsen för att minska främ-
lingsfientlighet är en väl fungerande integration. För att 
åstadkomma detta vilar ett ansvar på många delar av 
kommunen. Inom relevanta verksamheter prioriteras 
integrationsarbetet högt, och detta ser vi ger goda effekter. 
Med hänvisning till det omfattande arbete som bedrivs för 
integration och mot främlingsfientlighet bedömer vi att 
målet nåtts även 2017. 

Under hösten 2016 deltog representanter från elevhälsan 
samt pedagoger och fritidsledare på Guldkroksskolan 7-9 
i en utbildning. Skolverket och Forum för levande historia 
gav kursen i samarbete med tio lärosäten. Den syftade till 
att stärka skolans arbete med att motverka och bemöta 
olika former av främlingsfientlighet och rasism. Kursdelta-
garna tog med sig kunskaper från kursen i verksamhetens 
likabehandlingsarbete och stärkte sin förmåga och kom-
petens att leda samtal om kontroversiella frågor med barn 
och elever samt i kollegiet. Kursen gav deltagarna perspek-
tiv på rasism, främlingsfientlighet och mångfald i historien 
och i dag. Kursen hade en verksamhetsnära uppbyggnad 
och utgick ifrån skolans demokratifrämjande uppdrag. 
Lärdomarna från kursen resulterade i en agenda utifrån 
kursens övergripande målsättning och denna agenda utgör 
numer en bilaga i skolans likabehandlingsplan.

Under höstterminen reste årskurs 9 i två omgångar till 
Polen där de besökte koncentrationslägren Auschwitz/
Birkenau. Inför resan förberedde sig eleverna genom att 
läsa på om förintelsen, andra världskriget, de olika -ismerna 
m.m. Resorna gick väldigt bra även detta år och elever och 
personal genomförde resan på ett mycket tillfredsställande 
sätt. Eleverna uppskattar resan och tycker både att det är 
gripande och att den gör historien mer ”verklig” och levan-
de. Resan bidrar till att öka gemenskapen mellan eleverna 
sinsemellan men även mellan eleverna och personalen och 
eleverna både växer och utvecklas på flera plan av resan. 

Under januari-februari hade åk 9 en utställning på Kultur-
kvarteret med bilder och ord utifrån deras erfarenheter av 
Polenresan som genomfördes under höstterminen 2016. 
Eleverna fick vara med och ställa iordning sin utställning 
och visade sedan upp den under vernissage för besökare. 
Utställningen var som tidigare år mycket uppskattad av 
såväl besökare som av eleverna och den visades under två 
veckor. Utställningen är ett bra sätt för eleverna som deltar 
i resorna att arbeta med och bearbeta sina känslor efter 
resorna till koncentrationslägren Auschwitz/Birkenau.

Bibliotekets arbete med att inkludera alla i samhället, nyan-
lända och alla marginaliserade grupper i samhället har nått 
bra resultat. Exempelvis ett nära samarbete med SFI där 
grupper besökt biblioteket och fått information om biblio-
tekets roll i samhället. Biblioteket har krav på att erbjuda 
litteratur på alla språk som finns i kommunen samt de fem 
nationella minoritetsspråken. Det har tillgodosetts. 

Fritidsgårdens integrationsarbete som pågått sedan hösten 
2015 visar nu att ensamkommande och nyanlända i större 
utsträckning deltar i aktiviteter och umgänge tillsammans 
med övriga ungdomar på fritidsgården. 

Vandringsutställningen om världskulturstaden Palmyra stod 
klar inför sommaren och är i dagsläget på turné och bokad 
på 6 olika orter. Turnén tog avstamp i en första visning på 
Kungliga biblioteket under perioden 9 nov – 28 nov. Utställ-
ningen är ett led i kulturkvarterets integrationsarbete.  Två 
kvarterskvällar med koppling till Syrien har genomförts i 
anslutning till utställningsarbetet. 

Socialtjänsten har en viktig roll i arbetet mot främlingsfient-
lighet. Genom att agera aktivt och informera om vårt arbete 
med kommunens flyktingmottagande kan vi genom enkla 
insatser göra proaktiva insatser. Vi arbetar också aktivt med 
omvärldsbevakning och informationstillfällen i samarbete 
med andra samverkanspartner. Vi har ett pågående arbete 
med att utveckla vägarna till sysselsättning för våra nyanlända 
och därmed ta tillvara den kompetens och möjligheter detta 
kan medföra kommunen och dess invånare. Att visa på goda 
exempel och vara en spjutspets i att synliggöra vilka resurser 
som finns bland våra nyanlända är viktigt för att motverka en 
anonymisering. Verkliga människor skapar kraft och engage-
mang vilket främlingsfientliga grupper vill motverka.

Att skapa mötesplatser mellan olika grupper i samhället 
skapar också större förståelse för varandra. Det skapar 
social kontakt och i många fall vänskap mellan olika personer 
där alla ska bemötas som enskilda individer och inte som 
en grupp. Att arbeta vidare med språkvänner, språkcafé samt 
integrationsforum kommer att vara viktigt. Inom våra HVB- 
och stödboenden kommer vi fortsätta att ha samtal och 
aktiviteter kring främlingsfientlighet med våra ungdomar. 
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Fritidsutbudet

2013 2014 2015 2016 2017
Betygsindex för Hjo 56 59
Betygsindex för småkommuner 55 55
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Utvecklingsområde 3:
Framtidens Hjo är en levande stad. För alla åldrar och året runt. Här finns de funk-
tioner som gör en plats till en egen stad. Ett levande centrum. Och ett brett utbud av 
idrotts- och kulturaktiviteter som gör livet gott att leva. I Hjo kan människor mötas, 
växa, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet.

Levande Hjo

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

Mål 13:   I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet

Vi bedömer att målet är delvis uppnått

Bedömning:  Arbetet har gått i rätt riktning under året men 
det återstår en hel del arbete inom detta område för att 
kunna bedöma det som uppnått. I samband med att nya 
anläggningar kommer till uppstår nya behov som behöver 
tillgodoses.  Actionpark, beachhandbollsplan och ny dragning 
av staketet på badet har kommit på plats under året vilket 
gett nya förutsättningar som vi behöver förstå och arbeta 
med.

Arbetet har inriktats på att aktiviteter utgår från och har 
fokus på ”tjejer i tonåren”, enligt uppdrag från kommunsty-
relsen. I den bidragsöversyn som kommer att genomföras 
för idrottsföreningarnas kommunbidrag kommer arbetet 
med ”tjejer i tonåren” att tas med som en aspekt. Idrotts-
rådets arbete har intensifierats genom att den enkät som 
genomfördes hösten 2016 har använts som underlag för att 
utveckla arbetet. Samordning av utbildningsinsatser riktat 
till föreningar har genomförts i samarbete med SISU och 
fokus har legat på förberedelse inför framtida utmaningar. 
Dessa utmaningar består i medlemsrekrytering, organisation, 
ekonomi m.m.

Projekt för inventering av Högalidenområdet har startat upp 
under året och pågår t.o.m. april 2018. Studiebesök kommer 
att genomföras i början av 2018 och en fortlöpande kom-
munikation med föreningarna görs. Syftet med projektet är 
att utveckla Högaliden som friluftsområde och göra det mer 
tillgängligt samt bredda utbudet av möjliga aktiviteter.

Nytt staket vid Guldkroksbadet har satts upp. Staketets nya 
sträckning med ökad tillgänglighet till stranden har mot-
tagits positivt och allt talar för att åtgärderna blir perma-
nenta. Ett förslag till fritidsbank och flytt av fritidsgården har 
presenterats av Fritidsansvarig och kommer att fortsätta att 
arbetas med under 2018.

Vård och omsorg har i samarbete med folkhälsostrategen 
kartlagt den grupp av äldre personer som inte besöker Rö-
dingen, deltar i föreningsliv eller i dagverksamhet. Syftet var 
att ringa in målgruppen och förstå vad de saknar i utbudet 
med hjälp av enkät eller djupintervju, för att kunna arbeta 
vidare för att skapa en meningsfull tillvaro för seniorer. Re-
sultatet presenterades vid en Träffpunkt i november och då 
kom ytterligare några synpunkter fram. Under 2018 kom-
mer arbetsgruppen träffas och planera lämpliga åtgärder/
strategier utifrån studiernas resultat

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

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

Vi bedömer att målet är uppnått

Bedömning: Vi anser att målet ”I Hjo ska invånarna vara 
nöjda med kulturutbudet” är nått. Under september och 
oktober återinvigdes Park och kulturutbudet var under 
denna period enormt stort. Det var många som både upp-
levde och skapade kultur. Många av Hjos privata aktörer, 
föreningar, organisationer m.fl. bidrog tillsammans med 
Kulturkvarteret till fantastisk bredd både vad gäller mål-
grupper och utbud. Med ett nyinvigt Park har Kulturkvar-
teret blivit ett kulturhus med stora möjligheter att erbjuda 
upplevelser inom hela kulturspektrat. 

Vi har i år nått en bra bit på väg i vårt mål med mer kultur 
på gator och torg. Fler kulturupplevelser har funnits att 
tillgå året runt i Hjo och våra utomhusmiljöer har visat sig 
vara perfekta arenor för både utställningar och olika hap-
penings.

Under året har mycket hänt i Hjo. I samband med invig-
ningen av Park genomfördes ett fullspäckat kulturpro-
gram under två månader där föreningar, organisationer 
och privata aktörer tillsammans med Kulturkvarteret alla 
bidrog till en fantastisk bredd både vad gäller utbud och 
målgrupper. Olika former av kultur på gator och torg har 
genomförts och förutom de årliga återkommande eve-
nemangen som Valborg och Nationaldagsfirande så har 
upplevelser utomhus funnits att tillgå genom bland annat 
torgfest, utomhusutställningar, en mer interaktiv musikbänk 
vid torget samt fackeltåg och dramatiserad mörkervandring 
under Earth Hour. 

Ett samarbete kring Sketch Walks har genomförts och 
ferieungdomar kopplade till Kulturkvarteret har hjälpt till 
kring aktiviteterna.

The Overview Effect, en attraktiv och välbesökt utställning 
har visat oss att Samskoleplatsen är en ypperlig arena för 
utställningsverksamhet. The Overview Effect har genom-
förts av en privat aktör (Per Olsson) och nu i dagarna 
planeras en ny liknande utställning till nästa sommar där 
Kulturkvarteret står som medarrangör. 

Ytterligare en utomhusutställning har visats utanför Kultur-
kvarteret under året då Västarvets utställning om kultur-
arvsmiljöer i Hjo fanns att se under september – oktober. 
Utställningen togs fram i samband med inventeringen av 
nya kulturarvsmiljöer i Hjo och var ett samarbete mellan 
Kulturkvarteret, Västarvet och samhällsbyggnad.

Ett samarbete har påbörjats kring kultur i vården. Kulturan-
svarig arbetar tillsammans med Verksamhetsresurs SÄBO 
och fritids- och frivillsamordnare i kommunen på att ta 
fram en inspirationsdag för alla som jobbar inom detta om-
råde. På sikt ska gruppen även titta på möjligheter att söka 
pengar till framtida utvecklingsprojekt. 

Många olika aktiviteter har genomförts under sport-, påsk- 
och höstlov och riktats specifikt mot flickor i tonåren. 
Skapande Verkstad och Ungdomsavdelningen har erbjudit 
aktiviteter riktade mot barn och ungdomar från 10 år och 
uppåt under de veckor då fritidsgården är stängd.    
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Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling

Handeln i Sverige 2013 2014 2015 2016 2017
Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln 38 38 38 40
Försäljningsindex i dagligvaruhandeln 81 75 74 73

38 38 38 40

81
75 74 73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2013 2014 2015 2016 2017

Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln Försäljningsindex i dagligvaruhandeln

Mål 15:   Hjo ska vara en levande kommun med en positiv handelsutveckling

Vi bedömer att målet är delvis uppnått

Bedömning: Utvecklingen för handeln går både upp och ned. 
Sällanköpsvaruhandeln har gått något uppåt medan daglig-
varuhandeln har minskat lite. Från kommunens sida arbetar 
vi aktivt med att hjälpa entreprenörer att etablera sig i Hjo. 
Att delar av handeln går bättre medan andra delar minskar 
gör att vi bedömer att målet delvis uppnåtts 2017. 

Handelsindex för 2016 som presenterades augusti visar en 
positiv utveckling för sällanköpsvaruhandeln i Hjo med en 
omsättningsökning på 9 % jämförbart med grannliggande 
kommuner som låg runt 0 till 5 procents ökning. Dagligva-
ruhandel både för Hjo och mindre grannkommuner ligger 
dock på oförändrad omsättning och tappar mot Skövde. 

Verksamheter inom handel som bytt entreprenörer eller 
gjort förändringar i sin verksamhet under året har varit, 
Studio 5, Moster Elins, Njuta, Verkstad 8, JITSY (tidigare 
Synergy IT) samt ett nytillskott i torgläge med Arabiskt 
Gästfrihet. Entreprenörerna har fått besök och uppmunt-
ran medels en blomma.

Återkommande möten enligt aktivitetsplan har genomförts 
med grupperingar för handel och restauranger och enskilt 
med fastighetsägare med lokaler lämpliga för handel. Ny 
fastighetsägare Blixberga Mark&Fastigheter har förvärvat 
Duvan 6, Långgatan 4 där restaurering pågår och som för-
hoppningsvis kommer stärka intresset för läget söder om 
Stora Torget.

Flera personliga möten har genomförts med entreprenö-
rer/butiker i centrumläge då det även påtalats vikten av de 
tillstånd som behöver sökas som bland annat trottoarpratare 
och servering i anslutning till verksamhet. Vidare har upp-
muntrats till ytterligare engagemang när något evenemang 
genomförs.

Testperiod har genomförts för att ge större möjlighet till 
tillfällig försäljning på kommunal mark utöver torgdagar samt 
begränsad yta i anslutning till Strömparterren.  ansökningar 
inkom under 2017 varav en entreprenör återkommande 
hade försäljning varierande dagar på de båda platserna. Enligt 
entreprenören och vidtalade besökare har det upplevts som 
ett positivt tillskott till centrumhandeln.

Torghandeln på onsdagar har ökat och under 2017 har för-
säljningen bestått av ost, bröd, blommor samt några klädför-
säljare och periodvis av säsongsprodukter som svamp, blåbär 
och lingon.   
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Utvecklingsområde 4:
I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma 
naturresurser. Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, 
miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår 
styrka.

Hållbarhet och natur

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

Mål 17: Hjo kommun ska vara fossiloberoende 2030

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

Vi bedömer att målet är delvis uppnått

Bedömning:  Vi bedömer att målet är delvis uppnått. Målet 
är långsiktigt och fler åtgärder återstår men vår bedömning 
är att det finns goda förutsättningar att leva miljövänligt i 
Hjo.

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. 

Sedan några år tillbaka finns ett uppdrag inom förvaltningen 
att systematiskt informera och involvera samtliga anställda i 
det interna hållbarhetsarbetet genom det vi kallar Miljö-
dialogen. Syftet är att bygga en grund för gemensamma 
värderingar och ökad delaktighet i miljöarbetet bland 
medarbetarna. Arbetet har inte löpt på enligt plan- det har 
varit svårt för verksamheterna att prioritera och sätta av 
tid för detta. 

Hjo kommun och vi som är anställda är en viktig förebild 
för alla som lever och verkar i Hjo. En mötes- och rese-
policy som sätter normer för hur vi som är anställda i 
kommunens olika verksamheter ska transportera oss är 
antagen politiskt. Policyn har ännu inte blivit ett levande och 
styrande dokument.

Åtgärder under 2017:

• Miljödialog har genomförts tillsammans med kultur- 
och fritidsverksamheten, plan- och byggverksamheten 
samt med två arbetsplatser inom vård- och omsorgs 
verksamhetsområde. 

• Under året har kommunen deltagit i ett antal arrang-
emang som Earth Hour, Trafikantveckan och World Fair 
Trade Day. En föreläsningsserie med sju föreläsningar 
på temat ”Hållbara Hjo” har genomförts.  Arbetet med 
att synliggöra att Hjo kommun är en Fairtrade city har 
fortsatt med en rad informationsinsatser.

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt
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Miljöarbete

2013 2014 2015 2016 2017
Betygsindex för Hjo 51 59
Betygsindex för småkommuner 51 51
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• Under 2017 beslutade kommunfullmäktige om att 
inrätta en hållbarhetsberedning. Gruppen består av 
politiska representanter och leds av miljöstrategen. 
Beredningens uppgift är att ta fram ett miljöpolitiskt 
program för Hjo kommun som ska peka ut priorite-
rande fokusområdet för kommunens hållbarhetsar-
bete. Den kommunala organisationen kan bidra till att 
skapa förutsättningar att leva miljövänligt men mycket 
handlar om kunskap, värderingar och attityder. 

• Hjo kommun deltar aktivt i projektet Hållbara Ska-
raborg som leds av Skaraborgs kommunalförbund. Pro-
jektet innebär strategisk samverkan för omställning till 
en hållbar framtid och en biobaserad ekonomi. 

• Sedan ett år tillbaka har kommunens parktekniker 
arbetat med att utreda möjligheterna att källsortera 
det ”publika skräpet” direkt på plats i Hjo stad. En 
prototyp på papperskorg med flera fraktioner är 
framtagen och den ska ställas ut någonstans i staden 
tidig vår 2018. 

Betygsindex för kommunens miljöarbete
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Mål 17:   Hjo kommun ska vara fossiloberoende 2030 
(Fossiloberonde definieras som att det totala utsläppen av växthusgaser i Hjo ska minska med 80% från 1990-års nivå till 2030)

Vi bedömer att målet inte nåtts

Bedömning:  Vi bedömer att målet att vi ska vara fossilobe-
roende 2030 inte kommer att nås under 2017. Detta mål 
är svårt att bedöma men en drivmedelsstrategi är ett vik-
tigt steg på vägen. Energi och klimatstrategin och den ener-
gikartläggning som ska påbörjas under hösten kommer att 
tydliggöra hur stor utmaningen att bli fossiloberoende till 
2030 är. Energikartläggningen kommer inledas under 2018. 
Utan energikartläggning, drivmedelstrategi samt energi- och 
klimatstrategi kan inte målet anses vara uppnått.

Kommunstyrelsen har förtydligat arbetet genom en 
målsättning att minska utsläppen av växthusgaser från de 
kommunala transporterna med 40 % (till 2020, jämfört 
med 2009). Detta mål har inte nåtts under året. Målet är 
nått när vi är nere på 100 ton co2 per år. År 2009 uppgick 
utsläppen till 166 ton totalt och vid utgången av år 2017 till 
136 ton. På sju år har vi sänkt utsläppen med 30 ton – från 
166 till 136 ton vilket är mycket positivt. Sedan förra året 
har dock utsläppen ökat med 10 ton vilket visar att det 
vi hoppats var en nedåtgående trend har vänt åt fel håll. 
Andelen miljöbilar i vår bilpark är stor och bilarna släpper 
ut allt mindre mängd co2 per körd kilometer. Ökningen av 
utsläppen är en tydlig signal om att vi kör mer. 

Statistik över utsläpp av CO2 inom Hjo kommun som 
geografiskt område visar tydligt att det är transporter som 
bör vara i fokus för vårt fortsatta arbete mot att bli en fos-
siloberoende kommun. Utsläppen från uppvärmning visar 
på en tydlig nedåtgång som ett resultat av utbyggnaden 
av fjärrvärmen i Hjo kommun. Så gott som samtliga våra 
fastigheter värms upp med grön el eller fjärrvärme men två 
fastigheter har fortfarande reservuppvärmning via olja. 

Utsläppen av växthusgaser inom den geografiska kommu-
nen har sjunkit med ca 35 % sedan 1990. Siffror från 2016 
och 2017 dröjer eftersom det är två års eftersläpning i 
denna rapportering.

För Hjo kommun finns stor möjlighet att minska utsläppen 
av växthusgaser genom att se över hur vi reser. Vi har en 
rese- och mötespolicy som reglerar detta men efterlevna-
den kan bli bättre. Samtliga chefer i organisationen behöver 
lyfta innehållet i policyn och säkerställa att den följs. Vi har 
ett litet antal fossilfria bilar i vår fordonspark men andelen 
miljöbilar är hög i jämförelse med andra kommuner.
En förutsättning att nå målet - ett fossiloberoende Hjo 

år 2030 - är att det finns tillgång till förnybara drivmedel. 
Vi har sedan 2017 ett uppdrag att ta fram en drivmedels-
strategi som ska beskriva nuläge, ange målbild och föreslå 
lösningar hur målet ska nås. Arbetet är inte klart eftersom 
vi valt att invänta det som sker på såväl nationell och regio-
nal nivå. E-West och Länsstyrelsen arbetar i samarbete med 
kommunerna med planering av en strukturerad utbyggnad 
av laddinfrastruktur på nationella och regionala vägar. Inom 
projektet Hållbara Skaraborg, som leds av kommunalför-
bundet är fossilfria fordon och laddinfrastruktur ett fokuse-
rat område. Bevakning av utvecklingen kring möjligheterna 
att tanka biogas i Hjo har fortsatt men inga nya initiativ har 
tagits.

Arbetet med en ny energi- och klimatstrategi för Hjo kom-
mun har inte påbörjats under året. Förvaltningen kommer 
att inleda arbetet under 2018 med en energikartläggning. 

Åtgärder under 2017:

Under 2017 har Hjo kommun skrivit på överenskommelsen 
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” vilket innebär 
att vi förbundit oss att bidra till ett fossiloberoende Västra 
Götaland. Förvaltningen har beslutat om att genomföra en 
energideklaration av samtliga personbilar och lätta lastbilar. 
Resultatet kommer att vara klart i början av 2018 och ska 
ligga till grund för en omställning av fordonsflottan till fos-
silfritt. Samhällsbyggnad har inventerat sin fordonspark och 
har som ambition att öka antalet fossilfria bilar när det är 
möjligt. 

Utsläpp vaxthusgaser

Indikator: RUS (Regional utveckling och samverkan i miljö   
målssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen

RUS (Regional utveckling i miljömålssystemet) samt nationella emissionsdatabasen

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (exklusive industrin)
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (inklusive industrin)

2,60    
2,39    2,35    

2,84    
2,63    2,64    

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

2013 2014 2015 2016 2017

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (exklusive
industrin)

RUS (Regional utveckling i miljömålssystemet) samt nationella emissionsdatabasen

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (exklusive industrin)
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (inklusive industrin)

2,60    
2,39    2,35    

2,84    
2,63    2,64    

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

2013 2014 2015 2016 2017

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (exklusive
industrin)

Ej
 p

ub
lic

er
at

 ä
nn

u

Ej
 p

ub
lic

er
at

 ä
nn

u



HJO  ÅRSREDOVISNING 2017

37                              FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   

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.

Besökare

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

Mål 18:   Hjo ska få fler besökare

Vi bedömer att målet nåtts

Bedömning:  Vi anser att målet ”Hjo ska få fler besökare är 
uppnått” då de flesta av våra större mätbara besöksanlägg-
ningar och resmål under året har ökat gentemot år 2016. 
Den marknadsundersökning som genomförts under året 
visar vidare att 97 % av besökarna (i urvalet för undersök-
ningen) är nöjda med sin vistelse.

Turismverksamheten jobbar med utgångspunkt från turism- 
och besöksnäringsstrategin samt Kommunfullmäktiges upp-
satta mål där det övergripande målet är att öka turismens 
totala omsättning i Hjo. 

Turismverksamhetens prioriterade områden är marknads-
föring & förankring, utbud, samverkan, utbildning, ett gott 
värdskap och attraktivitet. 

Inom marknadsföring har turismverksamheten under året 
genomfört årlig fotografering för att utöka bildbanken (vår, 
sommar, höst och vinter), arbetat vidare med www.visithjo.
se, vilket även inkluderar att testpersoner från och med 
2017 utvärderar www.visithjo.se vår och höst, samt arbetat 
med verksamhetens sociala plattformar Instagram och 
Facebook. Därtill upphör den befintliga databasen Basetool 
att gälla och allt digitalt utbud läggs över i EpiServer. Vidare 
har produktion av ytterligare tre Hjo-filmer genomförts.  
All marknadsföring sker med hjälp av turismens grafiska 
identitet; denna bidrar till ett konsekvent och enhetligt 
budskap vilket på sikt skapar igenkänning. 

Vad gäller det prioriterade området utbud har verksam-
heten under året arbetat vidare inom projektet Outdoor 
Hökensås som sträcker sig fram till hösten 2018; produkt-
utveckling inom området naturturism. 

Inom området utbildning har verksamheten genomfört den 
årliga besöksnäringskvällen som i år hade temat sociala 
plattformar. 2016 var temat värdskap. 

Inom området värdskap har verksamheten arbetat vidare 
med kommunens InfoPoint; ytterligare två har under året 
tillkommit och totalt finns nu 8 stycken InfoPoints. Därutö-
ver har även turisthund arbetat lördagar under högsäsong 
och ytterligare två Turist-Byråer har under våren ställts ut.

Turismens totala omsättning i mnkr/år

Turismens totala omsättning i mnkr/år
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Utvecklingsområde 6:
I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid Vättern. Vi använder det för att 
berika livet för alla Hjobor och för att locka fler boende och besökare.

Vättern

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

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

Vi bedömer att målet nåtts

Bedömning:  Va-planen kommer att utgöra en viktig del i 
vårt fortsatta arbete med att skydda Vättern. Det pågår 
kontinuerligt arbete som bidrar till att målet ska nås och 
resultaten av de mätningar som görs i avloppsreningsverket 
visar att renoveringen gett goda resultat. Vi bedömer att 
målet har nåtts. 

Hjo kommun är medlem i Vätternvårdsförbundet som 
arbetar för att bevara sjöns unika egenart och samordnar 
åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring 
Vättern. 

Via tillsynsmyndigheten MÖS arbetar vi med information 
till invånarna kring olika sätt att skydda Vättern från förore-
ningar. Samhällsbyggnad arbetar löpande med planering och 
genomförande av dagvattenhantering vid exploatering av 
nya bostadsområdet och fastigheter för näringsverksamhet. 
Renoveringen av avloppsreningsverket som färdigställdes 
2016 har gett mycket bättre värden när det gäller utsläpp 
av fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen.

Åtgärder under 2017:

Arbetet med VA-planen för Hjo startades upp under 2017 
och beräknas slutföras under 2018. Det kommer krävas 
kontinuerliga investeringar för att nå en hållbar VA-försörj-
ning. En strategisk och långsiktig VA-planering som omfattar 
både dricksvatten, spillvatten och dagvatten blir kom-
munens verktyg för att lyfta fram problem och prioritera 
åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som 
vi står inför.  Arbetet med VA-planen pågår med hjälp av 
konsulter och kommer att innehålla tre delar; Va-översikt, 
Va-strategi och en slutlig del som ska beskriva konkreta 
åtgärder. Planen i sin helhet väntas vara färdig hösten 2018. 
Under 2017 har vi tillsammans med MÖS arbetat med en 
ansökan om bidrag för undersökning av eventuella förore-
ningar som kan finnas på markområdet vid före detta Hjo 
mekaniska som gränsar till Hjoån. 

Samarbetsformerna kring ledningsnät och dagvattenfrågor 
mellan plansidan och driftsidan ska förtydligas. Va-verksam-
heten följer utvecklingen av olika tekniker för att ta hand 
om läkemedelsrester i avloppsvatten men i nuläget finns 
ingen beprövad teknik som är möjlig att installera i vårt 
avloppsreningsverk. 

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt
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Ekonomi

Ekonomiska mål

Mål 20: Årets resultat ska uppgå till lägst 11 mnkr

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

Mål 22: Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen förbättras

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

Mål 20:   Årets resultat ska uppgå till lägst 11 mnkr

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt

Uppföljning:
Årsredovisning/delårsrapport

Utfall 
2014

 Utfall
 2015

Utfall 
2016

Utfall
2017

Årets resultat enl resultaträkning 14,4  8,8 13,4 12,2

Att ha ett resultatmål syftar bland annat till att värdesäkra 
det egna kapitalet och att skapa utrymme för investeringar. 
Generellt brukar ett resultat mellan 2 och 3 procent 
betraktas som god ekonomisk hushållning, eftersom ett så-
dant resultat ger utrymme för att över en längre tid skat-
tefinansiera större delen av normal investeringsvolym i en 
kommun. Hjo kommuns mål om 11 mnkr är satt utifrån ett 
avrundat värde av 2 procent av kommunens skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Resultatet för 2017 uppgick till 
12,2 mnkr och målet mnkr är därför uppnått.

Den löpande verksamheten redovisade en negativ av-
vikelse jämfört med budget om sammanlagt 5,0 mnkr. 
Dessa avvikelser möts av överskott inom skatteintäkter 
och generella statsbidrag samt räntor om totalt 6,2 mnkr, 
varvid den totala avvikelsen uppgår till +1,2 mnkr. För en 
mer detaljerad förklaring till avvikelserna se vidare avsnit-
tet driftsredovisning

Vi bedömer att målet nåtts
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Mål 21:   Investeringarna ska under mandatperioden (2015-2018) 

                         
finansieras med egna medel

Hjo kommun har som mål att investeringar ska finansie-
ras med egna medel. Vid större investeringsprojekt är det 
svårt att nå detta ett enskilt år. Därför har finansieringsmå-
let definierats som självfinansieringsgrad under en man-
datperiod.  Hjo kommun, liksom övriga kommunsverige, 
befinner sig i en period av stora behov av investeringar. I 
Hjo utgörs gjorda investeringar bland annat av den nya för-
skolan i Knäpplan, ombyggnad av Kulturkvarteret Pedago-
gien samt om- och tillbyggnad och muddring av hamnen.

Budget och prognos för kommande år indikerar att målet 
inte kommer att nås. I detta sammanhang anses dock 
Kommunfullmäktiges mål nr 1 – ”Hjo ska vara en attrak-
tiv boendekommun med positiv befolkningsutveckling” 
vara överordnat. En långsam men stadig ökning i antalet 
invånare skapar ekonomiskt utrymme för satsningar och 
förbättringar som i sin tur skapar förutsättningar för en 
god ekonomisk hushållning

Självfinansieringsgraden är beräknad som årets resultat 
inklusive årets avskrivningar i förhållande till årets nettoin-
vesteringar (exklusive exploateringsinvesteringar).

Uppföljning: 
Årsredovisning/delårsrapport

Utfall
2016

Utfall
2017

Mål mandat-
perioden 2015-2018

Prognos mandat-
perioden 2015-2018

Årlig värde: 68 % 61 % 100 % 58 %

Mål 22:   Soliditeten (inkl. pensionsåtaganden) ska årligen bibehållas 

                         
eller förbättras

Soliditeten inkl. pensionsåtagandena uppgick 2017-12-31 
till 19 %, vilket är högre än föregående år. Målet om att 
årligen förbättra detta värde har därmed uppnåtts. 

Jämföras med genomsnittet för rikets kommuner, som för 
år 2017 låg preliminärt på 14,2 %, så har Hjo kommun en 
svagare långsiktig betalningsförmåga. Hjo kommun har haft 
en svagare positiv utveckling än genomsnittet för riket 
som har haft en ökning på 5,9 % sedan år 2016. Se vidare 
under avsnittet finansiell analys.

Uppföljning: 
Årsredovisning/delårsrapport

Utfall 
2014

Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall
2017

Enligt balansräkning vid årets utgång 14 % 15 % 18 %  19 %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   -   40

Vi bedömer att målet nåtts

Vi bedömer att målet inte nåtts
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Uppföljning:
Årsredovisning

Utfall 
2013

 Utfall
 2014

Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Soliditeten i koncernen Hjo Stadhus 
AB, %

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

Uppföljning: 
Årsredovisning

Utfall 
2013

 Utfall
 2014

Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Soliditeten i koncernen AB Hjo 
småindustrier, %

81 % 68 % 80 % 81 % 80 %

Uppföljning: 
Årsredovisning

 Utfall
 2014

Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

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 målpe-
rioden.

Taxorna ligger i nedre 
kvartilen under målpe-
rioden.

Taxorna ligger i nedre 
kvartilen under målpe-
rioden.

Taxorna ligger i nedre 
kvartilen under målpe-
rioden.

Mål 23:   Soliditeten i Hjo Stadshus (koncernen) ska öka med 1 % årligen 

                         
och senast 2025 uppgå till minst 25%

Soliditetsmålet i koncernen Hjo Stadshus AB sattes 2012 
och soliditeten har sedan dess ökat och uppgår per 2017-
12-31 till drygt 30 %. Målet har således nåtts och det finns 
anledning att uppdatera detta framöver. 

Koncernens mål 

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

Liksom soliditetsmålet för Hjo Stadshus koncernen har 
även detta mål nåtts och behöver uppdateras framöver.

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

                         
under regiongenomsnittet

Taxorna har under året höjts med 1,4 respektive 0 %. Trots 
det ligger taxorna i likhet med tidigare år i nedre kvartilen. 
Målet har därför uppnåtts

Vi bedömer att målet nåtts

Vi bedömer att målet nåtts

Vi bedömer att målet nåtts



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   -   

HJO  ÅRSREDOVISNING 2017

42

Hur står vi oss jämfört med andra kommuner
När vi jämför oss, får vi ett mått på den service vi levererar till invånarna. Är de äldre i Hjo nöjda med hemtjänsten? Kom-
mer skolungdomarna från Hjo in på gymnasiet? Är tillgången till barnomsorg god?

För åttonde gången är Hjo kommun med i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK ger en sammanfattad bild av kva-
liteten 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 
kommunens 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. 2017 
fick 93 procent plats i förskola på önskat datum, vilket 
är bättre än genomsnittet i landets kommuner och en 
förbättring jämfört med förra årets mätning. Väntetiden 
för dem som inte fått plats på önskat datum är dessutom 
i snitt 7 dagar vilket är betydligt under medel på 30 dagar 
(KKIK 2017) vilket visar på att vi har en bra planering av 
barnomsorgsplatser. Enligt Skollagen ska barnomsorg er-
bjudas inom 4 månader men i Hjo har man skärpt kravet 
till 3 månader för att underlätta för barnfamiljer. I väldigt 
hög utsträckning uppnås den garantin.  

2015 2016 2017 2017 
medel 

riket

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

77 58 93 60

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

11 10 7 30

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 har 
det tagit i genomsnitt 50 dagar under 2017 från det att man 
ansöker om äldreboende till dess att man får erbjudande 
om plats vilket är bättre än genomsnittet för övriga kom-
muner. I de flesta fall verkställs beslut om särskilt boende 
inom 3 månader, men av olika anledningar har sju sökande 
fått vänta längre än så under 2017. För att möta kommande 
behov av äldreboende har Hjo kommun beslutat att utöka 
Sigghusbergs äldreboende för personer med demensdiag-
nos med ytterligare en avdelning.

2015 2016 2017 2017 
medel 

riket

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

62 43 50 57

Hjo kommun har liksom tidigare år en hög tillgänglighet 
när det gäller handläggning av ekonomiskt bistånd även om 
detta mått försämrats jämfört med 2014. Förklaringen till 
detta är periodvis fler ärenden men också ändrade rutiner 
som innebär att vi nu mäter på ett mer korrekt sätt. I Hjo 
tar det 11 dagar att få handlagt sin ansökan om ekonomiskt 
bistånd, vilket är bättre än genomsnittet i riket.

2015 2016 2017 2017 
medel 

riket

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

14 12 11 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 i nedan tabell ligger Hjos index för trygghet 
för 2016 något över riksgenomsnittet, vilket det också 
gjorde i 2014 års mätning. 

2015 2016 2017 2017 
medel 

riket

Nöjd region index - Trygghet - 60 - 57

För våra barn innebär närheten till förskoleläraren en stor 
trygghet. I Hjo kommuns förskolor går det fortfarande re-
lativt många barn per personal. 20 barn generar 3,0 tjänst. 
Detta är högt i jämförelse med både andra kommuner i 
Skaraborg och i riket som helhet.  

2014 2015 2016 2016 
medel 

riket

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

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

Din kommuns effektivitet
Grundskolan
Resultaten i Hjo är bättre i jämförelse med riket. Men 
målet är att alla elever ska bli behöriga och arbetet för att 
nå dit pågår ständigt. En stark bidragande orsak till den 
goda måluppfyllelsen är arbetet med att utveckla kvalitets-
arbetet 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.

2015 2016 2017 2017 
medel 

riket

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

87 84 81 76

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

70 70 måttet är under 
omarbetning av 

KKIK

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

92 91 90 84

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?”. 
89 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 
tider när hjälp ges, personalen tar hänsyn till deras önske-
mål och personalen har tillräckligt med tid för dem. Även 
andelen som känner sig trygga är högre än genomsnittet. 
 
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 92 
procent 2017. 

2015 2016 2017 2017 
medel

riket

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

86 88 89 83

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

87 89 92 92

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 jämfört med förra året. Liksom 
tidigare år är sjukpenningtalet är högre i Hjo än i övriga 
kommuner.

(Ett års förskjutning i resultaten)
2014 2015 2016 2016 

medel 
riket

Andel av kommunens invånare 20-64 
år som förvärvsarbetar

80,2 81,1 81,7 79,5

Hur stor andel av befolkningen får 
försörjningsstöd?

3,7 4,0 3,6 4,2

2015 2016 2017 2017 
medel 

riket

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

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

Hur högt är sjukpenningtalet bland 
kommunens invånare?

12,8 13,7 12,9 11,0

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

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. Riskförhållande
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. Kontroll
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 19,7 mnkr 
varav Hjo kommuns resultat uppgick till 12,2 mnkr. De 
kommunägda bolagen bidrog med ett positivt resultat på 
totalt 7,5 mnkr i koncernen. Resultatet innebär en försäm-
ring mot förgående år och beror framför allt på ett något 
lägre resultat i kommunen. 

Resultatet 2017 för kommunkoncernen motsvarar ett 
resultat på 2 166 kr per invånare. Jämförande siffra förgå-
ende år var 2 359 kr per invånare.

mnkr 2015 2016 2017

Kommunkoncernens resultat 14,7 21,3 19,7

Kommunens resultat 8,8 13,4 12,2

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

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

AB Hjo Småindustrier 0,4 0,7 0,6

Hjo Energi Elhandel AB 1,6 0,7 0,4

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

Kommunen
Kommunens resultat uppgick till 12,2 mnkr vilket var 1,2 
mnkr bättre än kommunens resultatmål om 11 mnkr.
Resultatet 2017 för kommunen motsvarar ett resultat på 
1 341 kr per invånare, vilket är en försämring med 145 kr 
per invånare mot år 2016. Genomsnittet för riket 2017 är 
preliminärt 2 132 kr per invånare.  
 

mnkr 2015 2016 2017

Kommunens  finansiella mål 9,0 9,0 11,0

Kommunens resultat inkl. 
jämf- störande poster

8,8 13,4 12,2

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

Kommunens resultat exkl. 
jämf- störande poster

5,4 13,4 12,2

För att kunna göra rättvisande jämförelser mellan åren är 
det viktigt att eliminera olika slags av engångsposter. För 
år 2015 erhöll kommunen 3,4 mnkr i återbetalda försäk-
ringspremier från AFA. För år 2014 består den jämförelse-
störande posten dels av en realisationsvinst på 14,1 mnkr 
samt ett lämnat bidrag för statlig infrastruktur på 10,6. 
Under 2016 och 2017 har inga jämförelsestörande intäkter 
förekommit.

Ställs årets resultat i förhållande till årets skatteintäkter 
och generella statsbidrag så uppgår resultatet för 2017 till 
2,4 %. För 2016 var motsvarande siffra 2,8 %. Genomsnit-
tet för riket låg på 3,7 % för 2016 och preliminärt på 3,7 % 
för 2017.

    

Intäkts- och kostnadsutvecklingen
Kommunen
Verksamhetsintäkterna har minskat med 23,6 mnkr jämfört 
med 2016. Minskningen är näst intill uteslutande hänförlig 
till minskade statsbidrag från Migrationsverket med anled-
ning av förändringar i ersättningssystemet, samt kraftigt 
minskat antal nyanlända jämfört med föregående år.

Verksamhetens kostnader har minskat med endast 0,9 
mnkr. De allra flesta kostnadsslagen ligger i samma nivå 
som föregående år. Dock har en inbromsning skett i kostna-
derna för flyktingmottagning under året

Med anledning av de senaste årens investeringar har årets 
avskrivningar ökat med 1,3 mkr från 19,7 till 21,0 mnkr.

Totalt har alltså nettokostnaden ökat med ca 24,0 mnkr, 
eller 5,1 %. Detta kan jämföras med ökningen av skattein-
täkterna och de generella statsbidragen som har ökat med 
23,1 mkr eller 4,8 %

Nettokostnadsutveckling
En viktig förutsättning för en sund ekonomi är att det råder 
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 finansiera 
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 in-
komstkälla är skatteintäkter och generella statsbidrag. Ge-
nom att relatera de löpande kostnaderna till dessa intäkter 
kan man analysera kommunens nettokostnadsutveckling.

För 2017 tog verksamheternas nettokostnad, exklusive 
avskrivningar, i anspråk 93,3 % av skatteintäkterna, vilket är 
en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2016. Skat-
teintäkterna 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 4,2 % för 2017. Avskriv-
ningarna har ökat de senaste åren i och med den högre 
investeringstakten. Finansnettots andel är väldig låg och tar 
endast 0,1 % i anspråk. 

Finansiell analys och profil

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Skatteintäkter och generella statsbidrag 0,4% 3,5% 3,6% 4,3% 5,3% 4,8%
Nettokostnad 4,8% 2,9% 4,9% 5,5% 3,6% 5,1%
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% 2013  2014  2015  2016  2017

Verksamheten/
skatteintäkt

92,5 93,2 94,2 93,1 93,3

Avskrivningar/
skatteintäkt

3,9 3,6 3,8 4,1 4,2

Finansnetto/
skatteintäkter

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

Nettokostn/
skatteintäkter

96,5 96,7 98,1 97,2 97,6

Totalt användes således 97,6 % av skatteintäkterna för att 
bedriva den löpande verksamheten 2017. För kommun-
sektorn används ofta 98 % som riktlinje vid en förenklad 
bedömning av hur en kommun förhåller sig till god ekono-
misk 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 97,6 % och för de senaste fem åren 97,2 %. 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 97,2 %, dvs i samma nivå som för Hjo kommun. 

Årets investeringar
Kommunkoncernen
Investeringsvolymen i koncernen låg 2017 på en högre nivå 
än 2016. Totalt nettoinvesterade koncernen för 75 mnkr 
varav kommunen stod för 58 mnkr och de kommunala 
bolagen för 17 mnkr. I nämnda investeringar ingår även 
satsningar på exploateringsområden med 4,2 mnkr. Inves-
teringar i finansiella tillgångar har skett med 0 mnkr.

I tabell här nedan redovisas de största investeringspro-
jekten under 2017. En fullständig tabell över kommunen 
investeringar återfinns på sid 108-109.

Projekt, mnkr Redov. 2017 Ack. redov. 
tom 2017

Projektbud-
get

Utbyggnad elnät 0,9 0,9 3,6

Utbyggnad bredbandsnät 16,6 16,6 10,0

Ombyggnad etapp 2 kultur-
fastigheten Pedagogien

10,7 30,9 30,8

Skatepark och guldkroks-
område

0,7 8,6 8,2

Inköp av mark Spalås 1:1 10,4 10,4 11,0

Guldkroksskolan ombyggnad 3,1 3,1 0,0

Exploatering 4,2 9,6 0,0

Hamnen 8,8 9,5 9,0

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 69 % vilket innebär att 
koncernen inte riktigt kunnat finansiera sina investeringar 
med egna medel, utan varit tvingad att låna externt.

2015 2016 2017

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

41,5 50,9 52

Kommunkoncernens  
invest.* mnkr

80 68 75

Självfinansieringsgrad % inkl 
reavinster

52 75 69

*Inkl investeringar i exploateringsområden

Kommunen
Nettoinvesteringsvolymen för 2017 var drygt 58 mnkr 
vilket är 9 mnkr mer än 2016. För 2017 budgeterades, in-
klusive ombudgeteringar från 2016, på 98 mnkr. Av dessa 
har drygt 97 mnkr eller nära 100 % förbrukats sedan start 
för de olika projekten. Vissa av projekten som påbörjats 
under året har budgetanslag först 2018.

Kommunens självfinansieringsgrad har under de senaste 
tre åren i genomsnitt legat på 54 %. Målet om att kunna 
finansiera alla investeringar med egna medel har inte 
kunnat uppnås utan kommunen har varit tvungen att låna 
externt.

Investeringar 2015 2016 2017

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

26,0 33,1 33,2

Investeringar, mnkr* 69 49 58

Självfinansieringsgrad %, 
inkl reavinster

38 67 57

*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 2017 uppgick koncernens soliditet till 47 %, vilket var 
en något lägre nivå än de senaste åren. Under större 
delen av 2000-talet hade Hjo kommunkoncernen en sjun-
kande soliditet på grund av den höga investeringsnivån, 
som till stor del finansieras med externa medel. Under 
åren 2009-2011 hade koncernen starka resultat samtidigt 
som investeringsnivån var lägre vilket medförde att solidi-
teten ökade. Under åren 2012-2017 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 2017 låg riksgenomsnittet för alla kommunkoncerner 
på 36 % vilket innebär att koncernen Hjo kommun låg 
över ett riksgenomsnitt med sina 47 %.

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

% 2015 2016 2017

Soliditet totalt i  
koncernen

52 49 47

Hjo kommun 60 55 52

Hjo Stadshus AB  
-koncern

27 30 31

Kommunen
Kommunens värde på tillgångarna ökade under 2017 
med drygt 41 mnkr medan det egna kapitalet ökade med 
knappt 12 mnkr. De materiella anläggningstillgångarna har 
ökat med 39 mnkr, de finansiella tillgångarna var oföränd-
rade och likvida medlen och korta fordringar har ökat 
med knappt drygt 3 mnkr. Soliditeten (utan beaktande av 
pensionsåtagande) minskade därmed från förgående år 
och uppgick 2017 till 52 %.  

När hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som 
ansvarsförbindelse (165 mnkr) uppgick soliditeten till 19 %.

Att detta mått ökat beror på att pensionsskulden minskar 
i takt med att pensioner betalas ut, se vidare sid 49.

% 2015 2016 2017

Soliditet        60 55 52

Soliditet inkl totala pen-
sionsskulden

   15 18 19

 

Genomsnittet för landets kommuner är preliminärt för 
2017 48,6 % (2016; 48,4%). Inklusive pensionsskulden 
ökade soliditeten i genomsnittskommunen från 14,2 % 
(2016) till 20,1 % år 2017. 

Den kraftiga ökningen för genomsnittskommunen är hän-
förlig till stora statsbidrag för integration samt överskott 
från exploateringsverksamhet, vilket inte gäller för Hjo 
kommun.

Skuldsättning
Kommunkoncernen

Skulder, mnkr  2015  2016  2017

Koncernen, långa skulder     94    139    179

Koncernen, korta skulder    124    130    139

Koncernens totala 
skulder 

   218   269    317

Hjo kommun, långa 
skulder*

    36      84     109

Hjo kommun, korta 
skulder*

   104    106    114

Hjo Stadshus AB, långa 
skulder*

    58     55     70

Hjo stadshus AB, korta 
skulder*

    20     24      25

* Inkl koncerninterna skulder

Under den senaste treårsperioden har den totala skuld-
sättningen inom koncernen ökat och uppgick vid årets 
slut till 317 mnkr. 56 % 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. Såväl kommunen som de kommunala bolagen har 
ökat sina skulder under 2017, vilket är en följd av den höga 
investeringstakten.
 
Skuldnivån på 317 mnkr utgjorde ca 48 % av kommunkon-
cernens tillgångar, vilket är en lägre nivå än för genomsnit-
tet i rikets kommunkoncerner som var 60 % år både år 
2016 och 2017. 

Kommunen

Skulder, mnkr 2015 2016 2017

Anläggningslån    20    60    98

Checkräkningskredit    10    14      0

Leasingskulder     1      1      2

Förutbet. gatukostn. ers.     5      9      9

Summa långa skulder   36    84   109

Korta skulder  104   106   114

Summa totala skulder  140   190   223

Vid utgången av 2017 var 49 % 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. 2016 
motsvarande siffra uppgick till 44 %. Skulden på check-
krediten har under 2015 och 2016 hänförts till långfristiga 
skulder på grund av att utnyttjandet använts till gjorda 
långsiktiga investeringar. Per 2017-12-31 var dock saldot 
på checkräkningskrediten positivt, varför den redovisas 
under likvida medel

Relateras de långa skulderna till antalet kommuninvånare 
så innebar det en skuld på 11 987 kr per invånare, vilket är 
en ökning med 2 654 kr jämfört med 2016. Den genom-
snittliga preliminära siffran 2017 för landets kommuner är 
19 905 kr per invånare och för 2016 uppgick den till 
18 832 kr.

Finansiell analys och profil
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% 2015   2016   2017

Långa lån med: 

- rörlig ränta    45      29     33

- bindningstid på 1-5 år    55      71     67

- bindningstid på 5 år >     0       0     20

Lånen förfaller till betalning:

- Andel som förfaller inom 
2 år

   31     18     33

- Andel som förfaller inom 
5 år

   55     71     83

- Andel som förfaller om 
6 år >

   14     11     16

Av kommunens lån på 109 mnkr var 67 % av lånen bundna 
med fast ränta. Att den rörliga andelen ökat är en följd av 
att att kommunen tagit upp ett nytt lån med rörlig ränta.  
Detta motverkas dock i viss mån av att checkkrediten 
minskat

Den genomsnittliga räntesatsen för kommunens långfris-
tiga skulder uppgick till 0,7 %.

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 114 mnkr utgjorde vid årets utgång 51 % 
av skulderna. De korta skulderna ökade med 8 mnkr 2017 
jämfört med 2016. Ökningen är bland annat hänförlig till 
den kortfristiga delen av långfristiga lån samt förutbetalda 
skatteintäkter. 

Totalt uppgick skulderna till 223 mnkr och utgjorde ca 45 
% av kommunens tillgångar, vilket är en ökning sedan 2016 
med 3 procentenheter. Nivån för riksgenomsnittet låg 
preliminärt för 2017 på 47 % och för 2016 uppgick den till 
46 %. 

Balanskravsutredning
För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäk-
terna överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommu-
nallagen i form av det s.k. balanskravet. Balanskravet inne-
bär att kommunens resultat måste överstiga noll vilket är 
den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på 
kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att 
bevara den långsiktiga kapaciteten. Bland annat måste ett 
överskott genereras för att kunna finansiera investeringar 
och värdesäkra anläggningstillgångar. Hjo kommun har 
därför beslutat, genom de finansiella målen, att för 2017 
ska resultatnivån ligga på 11 mnkr. 

Vid beräkning av balanskravet ska bland annat realisa-
tionsvinster avräknas från årets resultat. För 2017 hade 
Hjo kommunen en realisationsvinst på 0,1 mnkr som 
ska avräknas från årets resultat och årets resultat efter 
balanskravsutredning blir därför 12,1 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 12,2

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 12,1
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -0,0

Reservering av medel från resultatutjämningsreserv  0,0

Årets balanskravsresultat 12,1

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 (2017) 0,4 19,1

Två till fem år (2018-2021) 0,7 59,7

Senare än fem år (2022-2024) 0,0 11,8

Totalt 1,1 98,6
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Koncernen redovisade 2017 en likviditet på 82 %, vilket 
innebär en förbättring i förhållande till 2016. Ökningen 
kan härledas till att omsättningstillgångarna ökat med 
21 mnkr och de korta skulderna ökat med 9 mnkr. Att 
omsättningstillgångarna ökat beror bland annat på ökad 
upplåning för gjorda och framtida investeringar, vilket lett 
till ökning av likvida medel med 16 mnkr i kommunen och 
34 mnkr i koncernen. Fordringarna på Migrationverket 
har dock minskat till följd av betydligt lägre aktivitet inom 
flyktingmottagningen. Jämfört med genomsnittet för 
landets alla kommunkoncerner var motsvarande siffra 
99 % för 2017. Det vill säga att på kort sikt, upp till 10 år, 
har Hjo kommunkoncernen, en likviditet som är något 
svagare än genomsnittet för landets kommunkoncerner.

Kommunen
I kommunen sjönk kassalikviditeten något under 2017 
och uppgick till 67 % vid årets utgång. Förklaringen till 
minskningen är densamma som under kommunkoncernen. 
Riksgenomsnittet för kassalikviditet 2017 uppgick till 121 
%. Hjo kommun har medvetet valt att ligga på en lägre 
kassalikviditet och komplettera med utnyttjande av en 
checkkredit vid behov. 

Även måttet finansiella nettotillgångar har sjunkit sedan 
föregående år och hamnade på 39 %, detta kan hänföras 
till en ökning av skulderna med 41 mnkr medan finansiella 
och omsättningstillgångar endast har ökat med 3 mnkr. 
Riksgenomsnittet för detta mått låg 2015 på 114 %
(uppgifter för 2016 och 2017 saknas).

% 2013 2014 2015 2016 2017

Kassalikviditet 54 80 48 69 67

Finansiella nettotillgångar 42 66 39 44 39

Borgensåtagande
Kommunen

Borgenförbindelser, mnkr 2015 2016 2017

Kommunägda företag 90,5 80,5 101,5

Riksbyggens kooperativa Hyres-
rättsförening Äldrehem i Hjo, 
ekonomisk förening

53,8 53,5 53,2

Förlustansvar egna hem 0,1 0,0 0,0

Total 144,4 134,0 154,7

Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet till 
154,7 mnkr. Borgensåtagandena har ökat med drygt 20 
mnkr sedan 2016. Ökningen avser åtagande gentemot 
Hjo Energi AB samt Bredband Östra Skaraborg, då deras 
låneskuld ökat 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 2017 
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 17 tkr, vilket är 2 tkr högre än för 2016. 
Genomsnittet för riket var för 2015 knappt 31 tkr per 
invånare. (uppgifter för 2016 och 2017 saknas).

Pensionsförplikelser
Kommunen
Kommunens totala pensionsskuld vid utgången av 2017 
uppgick till 192 mnkr inkl. löneskatt och återfinns under 
posterna ”avsättning till pensioner”, ”kortfristiga skulder” 
samt ”poster inom linjen” i balansräkningen. 

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

Total pensionsskuld, mnkr 2015 2016 2017

Kortfristig skuld 14,2 16,0 17,1

- varav löneskatt 2,8 3,1 3,3

Avsättning 8,1 8,8 9,6

- varav löneskatt 1,6 1,7 1,9

Ansvarsförbindelse    176,1    167,8    165,3

- varav löneskatt 34,4 32,8 32,3

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

Finansiella placeringar          0          0          0

Totala förpliktelser minus placeringar    198,4 192,6    192,0

Finansiell analys och profil
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I ansvarsförbindelsen om 192 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 2017-12-31. 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 
direktbokades vid övergången mot eget kapital. 

Hjo kommun gjorde under åren 2001, 2005, 2010, 2012 
samt 2016 partiella inlösen avseende intjänad pensions-
rätt för arbetstagare födda under åren 1938 till och med 
1945-03 samt 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 (=336 000 kr år 
2017) och för efterlevandepension fanns särskilt tecknade 
försäkringar. Årskostnaden för dessa försäkringar 2017 
uppgick till ca 1,8 mnkr och redovisades under verksam-
hetens kostnader.

Totala pensionskostnader inkl. särskild löneskatt uppgick 
till drygt 28 mnkr 2017.  
 

mnkr 2013 2014 2015 2016 2017

Pensionskostnader 
(inkl. löneskatt)

21,9 21,9 21,9 24,2 28,4

Uppgifterna om pensionsåtaganden baseras på beräk-
ningar gjorda av Kommunsektorns Pension AB, KPA per 
2017. 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 1,5 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 2017 redovisade den löpande verksamheten en bud-
getavvikelse på minus 5,0 mnkr. De största avvikelserna 
återfinns inom Barn och utbildning med minus 3,2 mnkr, 
samt Arbete och socialtjänst med 1,9 mnkr 

Ställs budgetavvikelse på minus 5,0 mnkr i relation till 
verksamhetens nettokostnader på 492 mnkr så uppvisar 
Hjo kommun en avvikelse på minus 1,0 %. Även om bud-
getföljsamheten totalt för kommunen har varit god under 
året så är avvikelsen inom vissa områden i vissa fall relativt 
stora. Avvikelserna har under de senaste fem åren legat 
mellan -1,0 % till + 0,4 %. Svängningarna har till viss del 
berott på olika strategiska beslut som tagits vid slutet av 
respektive år. Så är dock inte fallet 2017.

Avvikelse totalt 2013 2014 2015 2016 2017

Löpande  
verksamhet, mkr

+1,3 +1,8 -0,3 -4,8 -5,0

Avvikelse/netto- 
kostnad, %

 +0,3 +0,4 -0,1 -1,0 -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 inom den löpande verksamheten per 2017-
12-31 jämförs med den helårsprognos som lämnades vid 
delårsbokslutet 2017-08-31. Vid delårsbokslutet visade 
prognosen att den löpande verksamheten skulle ge ett 
underskott på 4,7 mnkr. Detta värde jämförs med av-
vikelsen per 2017-12-31 på minus 5,0 mnkr. Prognosav-
vikelsen blir då ett underskott med 0,3 mnkr. I relation till 
verksamheternas nettokostnader blir avvikelsen minus 0,1 
% vilket är en låg nivå för kommunen som helhet. Ser man 
på prognosavvikelsen på de enskilda politikområdena så 
finns de att hitta inom finansförvaltningen som fick en ne-
gativ avvikelse med 3,4 mnkr vilket beror på lägre interna 
ränteintäkter samt ökade pensionskostnader än prognos-
tiserat. Däremot redovisar Vård och omsorg ca 2,9 mnkr 
i högre resultat än prognostiserat vilket beror på försik-
tighet i bedömningen av effekt av vidtagna åtgärder för att 
komma i balans med budget.

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 ett statligt infrastrukturprojekt, en gång- och 
cykelbana till mellan Hjo och Mullsjön. Dessa kostnader 
fanns inte med i den prognos som togs fram till delårs-
bokslutet 2014-08-31.

Prognos- 
avvikelse

2013 2014 2015 2016 2017

Löpande  
verksamhet, mkr

-2,5 -5,7 +1,8 +2,1 -0,3

Avvikelse/netto- 
kostnad, %

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

*) jämfört med helårsprognosen som redovisas i respektive års delårsbokslut

Avvikelsen mellan delårsbokslutets prognos för hela årets 
resultat (10,8 mnkr) och det verkliga utfallet (12,2 mnkr) 
blev plus 1,4 mnkr. Utöver verksamheternas avvikelse på 
minus 0,3 mnkr framkom det en positiv avvikelse på skat-
teintäkterna om 3,0 mnkr varav erhållen byggbonus för 
färdigställda bostäder med 0,7 mnkr

Budgetavvikelse  2017 Helårs 
prognos*) 
170831

Budget-
avvikelse
171231

Skillnad 
prognos 
och
avvikelse

Verksamheterna -4,7 -5,0 -0,3

Skatteintäkt o utjämning +3,8 +6,0 +2,2

Finansnetto +0,7 +0,2 -0,5

Summa avvikelse -0,2 +1,2 +1,4

*) Helårsprognosen som framtogs till delårsbokslutet 170831

För en mer detaljerad genomgång av förvaltningarnas 
resultat och orsaker till budget- och prognosavvikelserna, 
hänvisas till driftsredovisningen, sid 104.

Sammanfattning finansiell analys
Den finansiella analysens fyra perspektiv visar på att Hjo 
kommun i grunden har en relativt stabil ekonomi. All sta-
tistik på riksnivå är inte framtagen ännu men indikationen 
är dock att överskotten i kommunsektorn generellt sett 
överstiger Hjo kommuns nivå.

Hjo kommuns resultat för 2017 uppgick till 12,2 mnkr 
jämfört med budgeterade 11,0 mnkr. Resultatet motsvarar 
ca 2,4 % av intäkter från skatter och generella statsbidrag. 
Resultatnivån är lägre än kommunsektorns samlade resul-
tat som uppgår till ca 3,7 %. Anledningen till detta är bland 
annat att kommunsektorn i allmänhet haft stora intäkter 
från exploateringsverksamheten samt att statsbidragen 
för integration i många kommuner överstigit kostnaderna, 
vilket inte är fallet för Hjo kommun.

Hjo kommun har jämförelsevis haft få nyanlända under 
2015-2017 och därmed också fått relativt låga bidrag från 
staten. Samtidigt som omsättningen för denna verksamhet 
varit låg har också förutsättningarna för att styra och följa 
upp verksamheten varit bättre än genomsnittskommunen
Investeringsnivån är liksom i riket hög. Årets investeringar 
uppgår till 58 mnkr, medan de internt genererade medlen 
uppgår till 33 mnkr. Investeringsbudgeten visar på mins-
kade investeringar de kommande åren. De beräknas ändå 
överstiga självfinansieringen vilket innebär att belåningen 
förväntas öka  

Förutsättningarna inför 2018 och 2019 är tuffa. Skattein-
täkterna förväntas inte öka i den takt som skett under de 
senaste åren och samtidigt ökar trycket såväl inom skolan 
och äldreomsorgen.

Soliditeten utan beaktande av pensionsåtaganden från 
1998 och tidigare har försämrats från 55 % till 52 %, vilket 
är en följd av att investeringarna ökat mer än ökningen 
av det egna kapitalet. Om pensionsåtagandet beaktas har 
dock soliditeten ökat till 19%. Den genomsnittliga solidite-
ten för Sveriges kommuner uppgår till 20 %.

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.

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 
arbete. Unga vuxna med enbart förgymnasial utbildning 
får allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Sjukpenningtalet 
Trenden kring ett ökande sjukpenningtal är bruten och 
det minskar nu i Hjo såväl som i resten av Sverige. Sjuk-
penningtalet bland kvinnorna i Hjo sticker ut negativt i 
jämförelse med övriga kommuner i Skaraborg.

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

Folkhälsa

Arbetssökande* Kommunen Länet

2016-03 M Kv Totalt M Kv Totalt

20-64 år 6 4 5 6 5 6

Öppet arbetslösa 3 2 2 3 3 3

Progr. m. aktivitets-
stöd

3 2 2 3 2 3

Därav 20-24 år 8 6 7 9 6 7

Antal 20-64 år 135 89 224 29 926 23 285 53 211

2017-03 M Kv Totalt M Kv Totalt

20-64 år 6 4 5 6 5 5

Öppet arbetslösa 3 2 2 3 3 3

Progr. m. aktivitets-
stöd

3 2 2 3 2 3

Därav 20-24 år 11 6 9 8 5 6

Antal 20-64 år 133 92 225 29 192 22 974 52 166

*Redovisningen avser inskrivna vid arbetsförmedlingen

Utbildnings-
nivå 2016

Procentuell fördel-
ning Hjo

Procentuell fördelning 
VG-region

M Kv Totalt M Kv Totalt

Förgymnasial 15 10 12 14 10 12

Gymnasial 61 51 56 49 42 45

Eftergymnasial 22 38 30 35 46 40

Källa: SCB

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

personer med enbart 
förgymnasial utbildning!!!

Sjukpenningtalet*

2016 2017

Hjo VGR Riket Hjo VGR Riket

Kvinnor 19,0 16,1 14,3

Män  8,6 8,6 7,5

Totalt 13,7 12,3 10,8 12,9 11,72 10,06

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.
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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 88 hemmavarande barn, upp till 16 
år, som levde i hushåll som uppbar försörjningsstöd under 
2017. 

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 2016/2017 Hjo Riket

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

89,5 82,5

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

89,5 81,7

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

89,5 80,1

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

87,4 79,0

Källa: Skolverket

Barn i hushåll med försörjningsstöd
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Tandhälsa
Tandhälsa bland barn och ungdomar kan användas som 
ett mått för att undersöka resultatet av hälsofrämjande 
och förebyggande insatser som gjorts under uppväxten. 
19-åringars tandhälsa kan då ge oss ett intressant resultat. 
Även 6-åringars tandhälsa följs.

När det handlar om våra 6-åringar så har Hjo ett hö-
gre procenttal kariesfria barn om man jämför med hela 
Folktandvården Västra Götaland. När det handlar om 
våra 19-åringar, i samma jämförelse, så har tyvärr antalet 
kariesfria ungdomar sjunkit för Hjo och hamnar en bra bit 
efter regionen sammantaget. 

Där får vi stanna upp och fundera på vad det är som 
händer i samhället och hur vi på bästa sätt kan hjälpa och 
informera våra ungdomar för att kunna behålla en god 
tandhälsa.

Förebyggande aktiviteter som vi idag genomför utanför 
kliniken är medverkan på Babycafé samt Öppna försko-
lan. Vid 6-månaders ålder skickar vi hem till patienten 
och dess föräldrar en informationsbroschyr, tandborste 
samt tandkrämstub. Vi tillhandahåller tandborstar och 
tandkräm till samtliga förskolor där barnen får en extra 
fluortillförsel i samband med att de borstar sina tänder en 
gång om dagen.

I grundskolan får eleverna tandhälsolektioner om munhäl-
sa, kost och tobak vid ett tillfälle i mellanstadiet samt ett 
tillfälle på högstadiet. Därutöver fluorlack i skolans lokaler 
en gång per termin i årskurs 6 – 9.

På kliniken erbjuder vi samtliga 1- och 2-åringar en mun-
hälsobedömning hos tandsköterska. Barn och ungdomar 
får individuella kallelser till kliniken och förebyggande 
behandling efter behov.

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

  2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

16 18 22 20 13 Ej redovisade  

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 2017 hade Fixar-Malte 115 
uppdrag. 

Antal uppdrag

         2013         2014         2015         2016         2017

112 112 113 100 115

Källa: Arbetsmarknadsenheten

Andel kariesfria i de permanenta 
tändernas kontaktytor, 19-åringar

2015 2016 2017

Hjo 68,1 67,8 ej redo-
visadeVGR 69,2 71,6

Källa: Folktandvården Hjo

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 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, diabetes, 
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. 

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

 

Övervikt och fetma 2016 2017

Elever i årskurs 5 med övervikt eller 
fetma

20 % 24 %

Elever i årskurs 7 med övervikt eller 
fetma

22 % 24 %

Källa: Elevhälsovården, Hjo 
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Ett hållbart Hjo

Hållbar utveckling bör vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen. En process där ekonomisk utveckling sker i 
balans med de ekologiska systemen och med alla människors sociala behov och möjligheter 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. Klimatföränd-
ringen och förlust av olika växt- och djurarter (biologisk mångfald) är några av de processer där gränsvärdena är passe-
rade.

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 livsvill-
kor. Det är lätt att ta dessa resurser för givna och som en aldrig sinande källa att ösa ur. Tyvärr är det inte så. Vi männ-
iskor överutnyttjar idag naturens tjänster, vilket riskerar att äventyra vårt välstånd och vår hälsa.

Aktivt miljöarbete

Under 2017 har utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle 
tagit ordentliga kliv åt rätt håll, men dessvärre går det sam-
tidigt vidare i fel riktning.

– Jag är chockad, säger professor Johan Rockström med 
anledning av att de globala utsläppen av koldioxid under 
2017 åter igen ökade efter att ha legat still i tre år. Halterna 
av koldioxid i atmosfären fortsätter att öka. Enligt data 
från NASA var 2017 det näst varmaste året som någonsin 
uppmätts och det absolut varmaste året om vi räknar bort 
påverkan av El Niño.

Men det finns ljuspunkter. Runt om i världen finns det en 
snabbt ökande insikt om att vi både måste göra något och 
att en fossilfri framtid är en mer teknologiskt avancerad och 
ekonomiskt mer attraktiv framtid.

I Sverige har vi fastställt ett klimatpolitiskt ramverk som 
består av en klimatlag, nya klimatmål och ett klimatpolitiskt 
råd. Ett av målen är att Sverige senast år 2045 ska vara 
klimatneutralt. 

Hagainitiativet är en företagskoalition där 14 storföretag 
beslutat att de i sina verksamheter ska bli fossilfria till 2030.
Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregion-
en har tillsammans antagit en ny klimatstrategi, Klimat 2030 
– Västra Götaland ställer om. Målet är att vara en fossilo-
beroende region till år 2030. Länsstyrelsen och Skogssty-
relsen har i samverkan med Västra Götalandsregionen tagit 
fram ett åtgärdsprogram för miljömålen, som ska vägleda 
och ge stöd för prioriteringar men också stimulera till ökad 
samverkan i miljöarbetet både regionalt och lokalt.

Miljöarbetet i Hjo har under 2017 fortsatt i rätt riktning 
mot ett mer hållbart samhälle. Kommunfullmäktige har till-
satt en beredning som ska lägga fast riktningen för det lång-
siktiga miljöarbete i Hjo kommun och som utgör grunden 
för ett systematiskt åtgärdsarbete som ger Hjo kommun en 
tydlig miljöprofil.

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 arbetsplat-
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 i november 2015. 
För att bli diplomerad och för att få behålla diplomeringen 
måste en rad kriterier uppfyllas. Bland annat måste kom-
munen kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter inom 
kommunens avtal för så många produkter som möjligt, 
ett antal informationsinsatser ska arrangeras samt det ska 
göras synligt att kommunen är en Fairtrade City. 
Aktivitetsplanen för 2017 har i allt väsentligt genomförts. 
Hjo Fairtrade City medverkade vid en rad arrangemang 
som Earth Hour, Fairtrade Challenge – ”Den stora fikada-
gen”, Hälsoveckan och Julmarknaden.

Kostpolicy
Kommunens kostpolicy anger att måltider inom Hjo kom-
mun ska vara goda och näringsriktiga och främja matgäster-
nas 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 2017 ökade både konsumtionen av rättvisemärkta 
och ekologiska produkter.

Miljöredovisning
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Arrangemang
För nionde 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 världens 
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.

Den Europeiska trafikantveckan är en upplysningskampanj 
som genomförs över hela Europa varje år. Kampanjen syftar 
till att lyfta fram andra sätt att förflytta sig än genom att 
använda personbilen. Vinsterna är mindre klimatpåverkan, 
renare luft, bättre tillgänglighet för alla trafikanter, bättre 
hälsa, minskat buller och bättre trafiksäkerhet. Hjo kommun 
medverkade i trafikantveckan för tredje gången. Trafikmiljö 
för femåringar, utökning av gångfartsområdet och cykel-
bingo för att stimulera ökat cyklande var några punkter på 
programmet. 

Miljöpris
Hjo kommuns miljöpris delades ut för andra gången. Vinnare 
av miljöpriset blev Gun Andersson som gör en miljöinsats 
och bidrar till att ersätta plastpåsar genom att sy tygkassar 
av återanvända tyger.

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 planenligt fortsatt arbetet under 2017 med 
att genomföra åtgärder för en effektivare och minskad an-
vändning av energi.  Arbetet följer den strategi med mål och 
handlingsplan för effektiviseringen som togs fram i samband 
med det projekt med statligt stöd via Energimyndigheten 
som genomfördes åren 2011-2014. Åtgärderna rör område-
na fastigheter, transporter och gatubelysning. Målsättningarna 
i strategin har kontrollstationer för både 2014 och 2020 och 
handlingsplanen innehåller åtgärder som skall genomföras 
fram till 2020.

Energianvändningen i kommunens lokaler fortsätter att mins-
ka och andelen förnybar energi är nära 100%.

Kommunens fordon blir allt mer energieffektiva och ande-
len fossilfria fordon blir sakta fler. Trots detta är det trans-
porterna står som för den betydande delen av kommunens 
klimatpåverkan. Även om vi använder energieffektiva elhy-
bridfordon så drivs de förutom med el också med fossila 
bränslen. Under 2017 bröts den nedåtgående kurvan och 
utsläppen av koldioxid ökade, vilket beror på att vi körde 
mer.

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

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 orsaka-
de försurningen av sjöar och vattendrag som hotar växt- 
och djurlivet. Under 2017 kalkades våtmarker i 
Hjällöbäckens tillrinningsområde. Spridningen sker med 
hjälp av helikopter. Kalkningen finansieras med statliga 
bidrag.

Öring i hela Hjoån
Projekt Öring i hela Hjoån handlar om att vätternöringen 
åter ska kunna vandra fritt i hela Hjoån och kan nå större 
delen av sitt ursprungliga reproduktionsområde upp-
ströms Mullsjön. Kommunen har påbörjat arbetet med en 
ansökan om laglighetsförklaring av dämmet vid Stämmor-
na och tillstånd för framtida nyttjande. Genom en vatten-
dom kan det mycket omfattande arbete som genomförts i 
Hjoåns vattensystem tryggas. För att följa upp hur mycket 
öring som föds och som sedan vandrar ut i Vättern har 
en smoltfälla utvecklats och som kommer att placeras i 
Hjoån. 

Framtid
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!
Kommunen är en viktig aktör i arbetet för att nå såväl 
de globala som nationella och regionala målen för hållbar 
utveckling. 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 för-
ändringar. Framtida verksamhetsplaner bör vara bestämt 
åtgärdsinriktade och utmanande. 

Genom att bedriva ett aktivt miljöarbete kan vi alla med-
verka i omställningen till ett hållbart samhälle. Ett omställ-
ningsarbete som tar avstamp i kommunens vision och ut-
vecklingsområdet ”Hållbarhet & Natur”. Tillsammans kan 
vi skapa ett resurssnålt Hjo där alla har en hög livskvalitet.

Miljöredovisning



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   -   

HJO  ÅRSREDOVISNING 2017

58

Kompetensförsörjning och -utveckling

Heltid som norm

Hjo kommun erbjuder inte heltid vid nyanställningar idag 
och under 2017 var det 56,42 % av kommunens medar-
betare som hade heltid. Nivån har legat på drygt 50 % de 
senaste åren, en förhållandevis låg siffra, även med kom-
munmått mätt.

I kollektivavtalet HÖK 16 (prolongerad) från den 1 maj 
2017 har SKL och Kommunal gemensamt uttalat att 
målsättningen ska vara att tillsvidareanställningar på heltid 
ska vara norm vid nyanställningar och att redan anställda 
medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Hjo 
kommun har enligt kollektivavtalet en skyldighet att ta 
fram denna handlingsplan till den 31 december 2017, samt 
vara rustade för att per den 31 maj 2021 kunna arbeta på 
sätt som beskrivs i detta styckes första mening.

Ytterst handlar ett införande av Heltid som norm om att 
ha en sund personalpolitik gentemot alla anställda, oavsett 
anställningsform, att fylla arbetsgivarvarumärket med ett 
konkret innehåll samt att arbeta med organisationens be-
hov av en kvalitativ kompetensförsörjning. Arbetet ligger 
också i linje med 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, öppet-
tider fastställs, bemanning planeras och så vidare. Detta 
är en viktig förutsättning när vi arbetar i enlighet med vår 
vision och värdegrund.” Erbjudandet om heltid kan bidra 
till uppfyllandet av visionen Tillsammans skapar vi fram-
tidens Hjo, men kan inte sägas vara ett direkt resultat av 
den. Uppfyllandet av kommunens värdegrund Det goda 
mötet handlar snarare om hur införandet av Heltid som 
norm sker. Medarbetarnas inblandning och möjlighet att 
påverka, via samverkan och arbetsplatsträffar, är kärnan i 
detta. 

Vision och värdegrund 

Salutogen kultur

Utifrån den ledarmodell som kommunens chefer tog 
fram gemensamt i slutet av 2015, har under 2017 kom-
munens chefer arbetat med begreppet ”salutogen kultur”. 
Detta innebär, förenklat, att organisationen ska stå på en 
värdegrund där gruppens känsla av sammanhang, lust och 
motivation stärks för ökad effektivitet med välbefinnande. 
Det är ett hälsofrämjande ledarskap. Begreppet salutogen 
kultur handlar också om hur en organisation kan föränd-
ras från en lydnadskultur till en ansvarskultur.

Med detta perspektiv har cheferna i samband med Ar-
betsgivarforum arbetat utifrån frågeställningar om vad 
den salutogena kulturen skulle kunna innebära för Hjo 
kommun, var vi befinner oss någonstans och vad vi vill 
uppnå. Ett särkilt uppskattat inslag i detta arbete var den 
heldag som kommunens chefer hade i mars med Anders 
Hansson, författaren till den bok som arbetet utgått ifrån. 
Tillsammans med Anders fick gruppen diskutera utifrån 
sina egna frågor och funderingar kring hur det egna ledar-
skapet bör utformas. 

Ledarmodell Hjo kommun:

• 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.

Syftet med ledarmodellen är att den ska göra kommu-
nens visionsmodell komplett samt vara ett stöd, dels för 
kommunens chefer i deras vardag, dels vid rekrytering av 
nya chefer. Vi skapar genom våra beteenden förväntningar 
från dem som bor i Hjo eller de som kommer hit som be-
söker oss eller på annat sätt nyttjar våra tjänster. Visionen 
och värdegrunden tillsammans handlar om att infria ett 
löfte. Ska Hjo kommun som arbetsgivare ha en möjlighet 
att uppfylla dessa förväntningar, måste kommunens med-
arbetare, 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 innebär att våra medarbetare 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 mång-
fald av yrken och erfarenheter har vi alla en sak gemensamt, vi skall alla arbeta för att uppfylla vår vision: Tillsammans 
skapar vi framtidens Hjo.

Personalredovisning
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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 2017 
skedde den stora merparten av all annonsering via sociala 
medier, som jämfört med traditionell annonsering i press-
sen, har en mycket större spridning.

Pensionsavgångar fram till och med 2021 uppgår till 94 
personer (kommuner räknar med 65 år som pensionsål-
der) och det är framför allt inom barn och utbildning (35 
st.) och vård och omsorg (43 st.) som står för de flesta 
pensionsavgångarna. Största antalet pensionsavgångar 
sker 2018 (28 st). Fler stannar kvar efter 65 års ålder än 
tidigare och vid årsskiftet 2017/18 hade kommunen 8 st. 
medarbetare som har fyllt 65 år.

Arbetsmiljö
Sjukfrånvaron har sjunkit i kommunen jämfört med 
motsvarande period 2016 och låg 2017 på 6,53 % (6,67 % 
under 2016, 6,89 % under 2015, 5,60 % 2014 och 5,11 % 
2013). Bland de aktiva insatser som gjorts för att fortsätta 
den positiva utvecklingen är det den samverkan med före-
tagshälsovården inom Hemvården som är mest utmärkan-
de. Samverkan innebär att, som ett komplement till den 
uppstramning som gjordes 2016 med kommunens arbets-
sätt ”Tidig rehab”, som innebär att de medarbetare som 
haft tre sjukfrånvarotillfällen under en sexmånadersperiod 
har samtal med företagshälsovården, består arbetet med 
individen nu av tre delar; en hälsoanalys av hela enheten 
tillsammans med chef, ett hälsosamtal mellan företagsskö-
terska och medarbetare samt ett rehabmöte där före-
tagshälsovård, chef och medarbetare deltar. Arbetssättet 
infördes efter sommaren 2017 och redan efter tre måna-
der syntes positiva effekter och kommer att utökas till att 
omfatta även LSS-verksamheten efter årsskiftet 2017/18.

I samarbete med företagshälsovården har arbetet med så 
kallade Hälsoprofiler fortsatt under 2017. 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 180 av gymmets medlemmar är anställda 
av Hjo kommun vilket är en drygt tioprocentig ökning 
jämfört med 2015 och motsvarar ca 23 % av alla tillsvidare-
anställda. Avtalet sades upp i december och upphör i mars 
2018. Det finns även ett avtal med Gymmix Hjo (f.d. Hjo 
Gymnastikförening). Kommunen kommer under 2018 att 
göra en total översyn av friskvårdsutbudet.

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

Den friskvårdstimme som infördes 2013, har under 2017 
utnyttjats av 134 personer, vilket motsvarar ca 18 % av den 
tillsvidareanställda personalen, under totalt 1174,5 timmar. 
Flitigast verksamhet, procentuellt sett till antalet medarbe-
tare, är Arbete och Socialtjänst med 64 %. 

Lönebildning
Lön

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

Lönerevision sker en gång per år den 1 april (1 maj för 
Kommunals medlemmar enligt HÖK 16 Prolongerad), då 
kommunens chefer reviderar all tillsvidareanställd perso-
nal, vikarier och timanställda. Endast i undantagsfall ska 
nya löner sättas under året och så kallad löneglidning ska 
inte förekomma. Dock är det så att kommunen, liksom de 
andra kommunerna i närområdet, känner av en hög perso-
nalomsättning, framför allt inom skolans område, uppstår 
skevheter i lönestrukturen, då nya medarbetare på grund 
av konkurrens och låg tillgång på behöriga sökande, kom-
mer in med högre löner än dem som varit anställda länge. 

Kommunen påbörjade under 2016 ett arbete med att 
koppla samman löneavtalen, kommunens målstyrningsar-
bete, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och samtal om 
lön. Arbetet omfattade bland annat 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 har 
fortsatt under 2017.

Löneläge

2017 års lönerevision gav i genomsnitt 2,81 %, (2015 = 3 
%) 2014 = 2,42 %, 2013 = 2,58 %, 2012 = 3,06 % och 2011 
= 2,35 %) i löneökning. Under 2017 gjordes särskilda sats-
ningar på förskollärare samt socialsekreterare. 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. Bedömningen vilka yrkesgrupper som 
skulle omfattas gjordes utifrån statistik över löner i Skara-
borg samt interna jämförelser mellan yrkeskategorier. 

Kommunens löneläge överensstämde överlag med omvärl-
den och inga könsrelaterade skillnader har påvisats. Då 
förskollärarna inte omfattades i samma mån av den statliga 
satsning på lärarlöner i samma mån som lärare i grundsko-
lan, fanns skäl att göra en intern satsning på denna grupp 
för att bibehålla en sund lönerelationer mellan yrkesgrup-
perna. Satsningen på socialsekreterare var nödvändig 
utifrån ett konkurrensperspektiv, där det annars fanns risk 
för att de skulle gå till andra arbetsgivare.
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Åldersstruktur 

Åldersstruktur  2015  2016  2017

Personer under 30 år      68      92      81

Personer mellan 30 -39 år    134    148    153

Personer mellan 40 -49 år    199    198    179

Personer mellan 50 - 59 år    194    209    210

Personer över 60 år    126    122    125

Bemanning

Tabellen är ett genomsnitt av personalgruppernas storlek 
delat med antalet arbetsledare. Vi har idag 47 st. arbetsgi-
varföreträdare, 1 kommundirektör, 7 st. verksamhetsche-
fer, 26 st. enhetschefer och 13 arbetsledare/samordnare. 
De som tillhör arbetsledare/samordnare har inte hela 
chefsansvaret, vilket innebär budget-, personal-, och ar-
betsmiljöansvar (siffran i parentes avser föregående år).

Kommunen i siffror

Antal anställda

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 21 personer 
under året. Största delen av minskningen återfinns inom 
Arbete och socialtjänst och förklaras med att det under 
året avvecklats boenden för ensamkommande barn inom 
Integrationsenheten. Det finns övervägande kvinnodomi-
nerade yrken inom kommunen och 83 % av de anställda är 
kvinnor, tidigare 84 %.

Antal tillsvidareanställda samt förändringar i antal

2014 2015 2016 2017 2016-
2017

Barn och utbildning 242 272 243 248 5

Arbete och socialtjänst* 53 39 -14

Vård och omsorg 327 327 342 332 -10

Kultur, turism o fritid 19 18 19 19 0

Samhällsbyggnad 78 77 81 80 -1

KS - förvaltning 28 27 31 30 -1

Summa 694 721 769 748 -21

Bolagen 22 23 23 26 4

Personalredovisning

* Politikområdet Arbete och socialtjänst blev ett eget område 2016 och ingick 
tidigare i Barn och utbildning.

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

2017 66 260 422

Sysselsättningsgrad

En politisk målsättning är att andelen ofrivilligt deltidsan-
ställda ska minska. Detta mål är ännu inte uppfyllt, men 
under 2017 har 56,42 % heltidsanställning (2015 – 53,68 %, 
2016 – 53,84 % ), Det har ökat men det är fortfarande för 
få som har heltid. Inom vård och omsorg finns de flesta 
deltidsanställningarna, 75% av de anställda har inte heltid. 
Utav de tillsvidareanställda i kommunen som är under 30 
år är det 76,5% som har deltid och när det gäller de över 
60 är det  47,2% som har deltid.

Ledartäthet

Tillsvida-
reanställ-
ningar

Arbetsgi-
varföreträ-
dare

Ledare/
snitt

Barn och utbildning 248 (243) 11 (9) 25 (24)

Arbete och socialtjänst 39 (53) 5 (2) 8 (26)

Vård och omsorg 332 (342) 11 (11) 30 (31)

Kultur, turism o fritid 19 (19) 6 (5) 2 (3)

Samhällsbyggnad 80 (81) 7 (7) 11 (11)

KS - förvaltning 30 (31) 7 (7) 5 (5)

Summa 748 (769) 47 (41) 16 (19)

Barn och utbildning 248
Arbete och socialtjänst 39
Vård och omsorg 332
Kultur, turism och fritid 19
Samhällsbyggnad 80
KS förvaltning 30

248

39
332

19

80
30

Antalet anställda i Hjo kommun 2017

Barn och utbildning Arbete och socialtjänst Vård och omsorg

Kultur, turism och fritid Samhällsbyggnad KS förvaltning
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Sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig arbetstid
(Bolagens siffra står inom parentes)

2014 2015 2016 2017

Kön    Män
           Kvinnor

3,23
6,20

3,99
7,48

3,16
7,56

4,19
7,10

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

4,81
5,57
5,96

6,64
6,58
7,07

6,08
6,70
6,84

5,76
6,66
6,65

Långtidssjukfrånvaro (mer än 60 
dagar)

37,59 43,64 (49,28) 39,99 (0) 44,40(0)

Den totala andelen sjukfrånvaro 
av sammanlagd ordinarie arbetstid

5,64 6,89 (2,03) 6,67 (1,21) 6,53 (1,74)

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
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Kultur, turism och fritid

Sjukdomsrelaterad frånvaro 

Under 2017 var sjukfrånvaron 6,53 % vilket är en 
förbättring jämfört med 2016, 6,67 %. 
Den totala sjukfrånvaron av sammanlagd ordinarie 
arbetstid per verksamhet samt totalt:

Personalredovisning
Samhällsbyggnad

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kommunstyrelse 0,86 2,22 2,4 1,53 4,86 4,56

Vård och omsorg 6,34 7,09 7,81 8,49 8,56 9

Barn och utbildning 3,82 3,13 3,38 5,72 5,57 5,39

Arbete och socialtjänst 4,97 4,97 4,8
Kultur, turism och fritid5,2 7,21 9,28 11,81 10,55 8,07

Samhällsbyggnad 5,4 4,15 4,94 5,01 4,18 2,46

Totala sjukfrånvaron 5,19 5,11 5,64 6,89 6,67 6,53

0
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kommunstyrelse Vård och omsorg Barn och utbildning

Arbete och socialtjänst Kultur, turism och fritid Samhällsbyggnad

Totala sjukfrånvaron

Arbetsskador

Under 2017 (2016) har sammanlagt 129 (159) tillbud inrap-
porterats och sammanlagt 70 (82) arbetsskador, utav 
dessa är 60 (80) rapporterade som olycksfall, 3 (1) som 
sjukdom och 5 (1) som färdolycksfall. Utav 196 (241) ären-
den har 5 (12) st polisanmälts. 

Arbetsskador 2015 2016 2017

Barn- och utbildning 61 12 18

Arbete och socialtjänst - 14 10

Vård och omsorg 77 44 32

Kultur, turism o fritid 1 0 0

Samhällsbyggnad 10 11 101

KS - förvaltning 1 1 0

Summa 150 82 70
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Demokrati - kommunfullmäktige och                                   63  
kommunstyrelsen
Plan och Bygg                  64
Kommunledningskontoret                66
Kultur, turism och fritid                68
Teknisk service                 70
Taxefinansierad verksamhet 
   - Vatten och avlopp (VA)                             74
   - Renhållning                 76
Vård och omsorg                 78
Barn och utbildning                82
Arbete och socialtjänst                84 
Hjo kommuns bolag - organisationsskiss              86 
Kommunal förbund                  87
Kommunala bolag - koncerninterna engagemang                              88

3  Verksamheterna
Här redovisas de verksamheter som bedrivits inom Hjo kommunkoncern under 2017. 
Inom varje verksamhet beskrivs det ekonomiska utfallet, viktiga händelser, nyckeltal 
och framtidstankar.
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Verksamhetsmått och nyckeltal Utfall
 2015

Utfall
 2016

Utfall
 2017

Kommunfullmäktige

Antal fullmäktigesammanträden     10       9       9

Antal inlämnade motioner     25       4       5

Antal inlämnade interpellationer       2       0       2

Antal inlämnade frågor       3       0       1

Antal inlämnade frågor vid allmänhetens frågestund       2       3       2

Nettokostnad per inv. kr    242    207    278

Kommunstyrelsen

Antal KS-sammanträden      12      12        9

Antal invånare/förtroendevald i Hjo     122     123     101

Nettokostnad per inv. kr    441    408    407

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 sakkun-
niga biträden till revisionen, partistöd och överförmyndarverksamhet. 

Viktiga händelser & framtid
Under 2017 har arvodesberedningen arbetat med att se 
över ersättningar och arvoden för de förtroendevalda 
i Hjo kommun inför nästa mandatperiod (2019-2023). 
Kommunfullmäktige fattade beslut om detta under hösten 
2017. 

Under 2017 har flera tunga strategiska ärenden behandlats 
politiskt. Det handlar bl.a. om en kulturstrategi för Hjo 
kommun och bostadsförsörjningsprogram. Andra stra-
tegiska frågor som ska avgöras framöver är exempelvis 
energi- och klimatstrategi och hamnprogram.

I september 2018 är det val till kommunfullmäktige, lands-
ting och riksdag. Valnämnden ansvarar för genomförandet 
av valet i Hjo, och startar upp sitt arbete i början av året.  

Ekonomisk analys
Politikområdet demokrati redovisar ett underskott med 
46 tkr, vilket var en försämring jmf. med den årsprog-
nos 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 104-107.

Demokrati
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Viktiga händelser 
Nybyggnationen av villor/småhus har ökat. Under året 
har vi levererat 21 nybyggnadskartor, vilket är en ökning 
jämfört med tidigare år. Bygglov för tillbyggnad av B-huset 
på Guldkroksskolan och tillbyggnad av Orrelyckans för-
skola har beviljats. Skateparken har invigts och i samband 
med det uppfördes ett konstverk på Guldkrokshallen. 
Planering för att möjliggöra ytterligare bostadsbyggande 
pågår, detaljplanerna för Knäpplan Väster, Andersfors 
och Anden 2 (Hamnbacken) har varit ute på samråd. Det 
råder efterfrågan på tomter för småhusbebyggelse. Vi be-
höver öka planberedskapen för att möjliggöra ytterligare 
bostadsbyggande. Verksamhetsområdet i norr behöver 
utökas vilket innebär att ny detaljplan behöver upprättas.

Kulturmiljöutredningen har färdigställts, viss faktagransk-
ning återstår innan den ska publiceras på kommunens 
hemsida. I samband med arrangemanget Leva och Bo i Hjo 
i början av september presenterades inventeringen på en 
föreläsning på Kulturkvarteret. En utställning där invente-
ringen presenteras invigdes vid samma tillfälle och visades 
fram till i mitten av oktober. Ett bostadsförsörjningspro-
gram har tagits fram som antogs av kommunfullmäktige i 
september.

Plan och bygg
Plan och bygg ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen samt för tillsyn av strandskydd. Om-
rådet omfattar också kart- och mätverksamhet, fysisk planering och strategiskt miljöarbete. Plan och byggenheten arbetar 
gentemot Byggnadsnämnden och i vissa frågor mot KS (strategiskt miljöarbete).

Miljöstrategen arbetar kontinuerligt med fokus på håll-
barhetsfrågorna. Miljödialogen pågår och under året har 
fyra arbetsplatser inventerat sina hållbarhetsutmaningar 
och tänkbara åtgärder för att bidra till bättre hushållning 
med våra gemensamma naturresurser. Under våren har 
en föreläsningsserie med rubriken ”Hållbara Hjo” genom-
förts och under hösten genomfördes ytterligare tre. I juni 
fattade kommunstyrelsen beslut om att inrätta en hållbar-
hetsberedning som ska ta fram en hållbarhetsstrategi för 
Hjo kommun. Beredningen kommer att bestå av fem poli-
tiska ledamöter, samt miljöstrateg och folkhälsoplanerare. 

Rekrytering av ny stadsarkitekt påbörjades i augusti och 
tjänsten tillsattes i början av september. Vår nya arkitekt 
började sin anställning i början av januari 2018.
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Plan och bygg

Verksamhetsmått    Utfall

     2015

   Utfall

     2016

   Utfall

     2017

Antal lagakraftvunna detaljplaner 2 2 2

Bygglov, beslut 88 120 116

Anmälningsärenden, beslut 54 45 38

Strandskyddsdispens, beslut 9 7 2

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut 0 8 5

Totalt antal beslut delegation (inkl. start/slutbesked) 206 311 214

Framtid
Under de senaste verksamhetsåren har Hjo sett en tillväxt 
och ökning i satsningen på bostadsbyggnation och tillkom-
mande funktioner. Vi kommer fortsätta arbetet med att 
skapa förutsättningar för nya bostäder och verksamheter. 
Parallellt med detta kommer fokus att ligga på ett antal 
större planprogram som planprogram för Hjo hamn och 
Norr Sanna. Den nu liggande översiktsplanen (ÖP) är från 
år 2010 vilket innebär att den bör ses över och revideras 
i början av nästa mandatperiod. I samband med detta kan 
det även bli aktuellt att ta fram en fördjupad översiktsplan 
för Hjo tätort.

Så här arbetade vi med Hjo kommuns   
värdegrund ”Det goda mötet” 
Under 2017 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 
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 
redovisningen kan ni läsa mer om detta under driftsredo-
viningen på sidorna 104-107.
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Viktiga händelser 
Sedan 1 januari 2017 tillhör f.d. Vikarieförmedlingen 
kommunledningskontoret och benämns numera Beman-
ningsenheten. Bemanningsenhetens ansvarsområde är att 
förse organisationen med timvikarier och ska utökas från 
att omfatta verksamhetsområdena Vård och omsorg samt 
Barn och utbildning, till att även omfatta Samhällsbyggnad 
samt del av Arbete och Socialtjänst. På sikt kommer enhe-
ten att förse hela organisationen med tillfällig personal.

Ett arbete som inletts 2017 är att förbereda organisa-
tionen för det nya dataskyddsdirektivet (GDPR), som är 
en EU-förordning som ska ersätta personuppgiftslagen 
(PuL) i maj 2018. Detta förberedelsearbete drivs initialt av 
kanslichef och IT-chef, men involverar många fler tjänste-
personer i förvaltningen. Ett projekt har startats upp och 
ansvariga personer för varje verksamhet har utsetts. 

Från den I juni 2016 gick Hjo och Tibro kommun samman 
och skapade ett gemensamt svarsställe som är lokaliserat 
i Hjo. Detta har skapat bra samordningsvinster och goda 
möjligheter att tillsammans möta kund på bästa sätt. Med 
ytterligare personal på plats i Kontaktcentret (växeln) har 
vi större möjlighet att koncentrera oss på en kund i taget 
oavsett om det gäller besök till Stadshuset eller ett tele-
fonärende. Nu är ytterligare ett steg taget i vår utveckling 
och från och med den 1 juni 2017 ingår Karlsborg kommun 
i ett svarsställe som är lokaliserat i Hjo. Kontaktcentret 
lägger mycket fokus på att arbeta fram bra former och ru-
tiner för verksamheten i Kontaktcentret i samverkan med 
alla tre kommunerna. En första utvärdering genomfördes i 
september månad. 

Nya hjo.se lanseras den 11 oktober 2017. Utvecklingen av 
den tekniska plattformen för nya hjo.se har skett i samver-
kan med Tibro och Karlsborgs kommun. 

Under 2016 startade kanslienheten ett arbete med syfte 
att identifiera vilka nyckeltal verksamheten ska använda  
för att mäta och styra. Under 2017 arrangerade sedan 
Hjo kommun en utbildningsdag i ämnet. PwC anlitades 
att hålla i utbildningen där också Tibro, Vara, Essunga och 
Tidaholms kommuner deltog. Utbildningen mynnade ut i 
att respektive verksamhetschef fick identifiera de nyckeltal 
man ansåg mest relevanta och det är dessa som redovisas 
i denna årsredovisning.

SKLs utbildning Förenkla Helt Enkelt har genomförts un-
der våren. Utbildningen har genomförts tillsammans med 
tjänstemän och politiker från Tidaholm och Tibro vilket 
även stärkt nätverkandet över våra kommungränser. Vi 
uppfattar att merparten är mycket nöjda och att vi alla ser 
möjligheter med förenklingsfokus. Arbetet med egna för-
enklingsplaner är nu uppstartat. Arbetet ska ligga som vår 
interna grund till Hjo Näringslivsstrategi som ska arbetas 
fram under 2018 för att kunna antas våren 2019.     

Målsättningen inom ekonomienheten inför 2017 var att 
göra en översyn av kommunens inköpsprocess bland annat 
genom att uppdatera policys, riktlinjer och rutiner, utbilda 
personal i inköpsfrågor mm. Detta arbete är påbörjat, 
men inte slutfört, varför stort fokus kommer att läggas på 
detta under 2018

Så här arbetade vi med Hjo kommuns   
värdegrund ”Det goda mötet” 
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” värdegrunden 
måste vi ständigt påminna oss själva om innebörden av 
den och om vikten av att vara förebilder. Frågan om vär-
degrundens efterlevnad under 2017 har varit föremål för 
samtal, dels på APT men även i vardagen, där vi som ar-
betskamrater ständigt påminner varandra om vikten och 
innebörden av värdegrunden och ibland även måste påtala 
när vi inte levt upp till det som vi kommit överens om.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret ansvarar för ledning, styrning, uppföljning och kontroll av den samlade verksamheten 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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Framtid
Det politiska uppdraget att ta fram en kompetensförsörj-
ningsstrategi kommer att ske i samverkan med övriga ska-
raborgskommuner. Detta är ett samverkansuppdrag från 
kommuncheferna till personalcheferna i respektive kom-
mun. Sammanställningen kommer redovisas under 2018. 
Frågan om kommunens kompetensförsörjning kommer i 
framtiden att i än högre grad vara ett fokusområde. Fram-
för oss ligger ett stort antal pensionsavgångar, i yrken där 
den framtida tillgången på kvalificerad arbetskraft inte 
matchar behovet. Att strategiskt arbeta med denna fråga, 
och då inte på egen hand utan i samverkan med de andra 
skaraborgskommunerna, är en nödvändighet redan nu.

För att tjänstemän ska kunna erbjuda god service utifrån 
invånarnas behov är det viktigt att vi är tydliga med när 
vi finns tillgängliga. Det handlar bland annat om att vi ska 
vara noggranna med vår kalender så att kontaktcenter ska 
kunna informera de som kontaktar oss om när personen 
i fråga finns tillgänglig. Det handlar också om att vi ska 
fundera på vilka rutiner vi ska ha för såväl vår telefoni vad 
gäller återkoppling på missade samtal och/eller mobilsvar-
meddelanden som för e-post. Ansvaret för detta ligger 
på kommunikationschefen. Arbetet med att ta fram ett 
gemensamt dokument för HjoTiBorg skulle ha påbörjats 
under hösten men har flyttats fram till våren 2018. Detta 
dokument kommer att tas fram i samverkan med HjoTi-
Borg. 

Arbetet med att säkerställa och kvalitetssäkra informatio-
nen som efterfrågas och finns på hjo.se fortsätter även ef-
ter lanseringen i samverkan med kommunens verksamhe-
ter och kommunledningskontoret. Framöver är tanken att 
kommunen ska översätta utdrag av hjo.se till andra språk. 
Eftersom sidorna på hjo.se enkelt kommer att kunna 
kopieras ut på papper med kommunens grafiska profil så 
kommer allt material även kunna användas när uppkopp-
ling inte är möjligt. Förhoppningsvis kan detta bidra till att 
ett mindre antal broschyrer behöver tas fram.

25 maj 2018 kommer EUs nya dataskyddsförordning 
(GDPR) bli svensk lag. Arbetet med att efterleva de nya 
kraven påbörjades hösten 2017. I samverkan med Skövde 
och Tibro kommer en gemensam projektorganisation 
lanseras i jan 2018, med fokus på att stödja varandra i 
införandet och förvaltandet av den nya lagen. 

Ekonomisk analys
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott om 
drygt 0,2 mnkr 2017.  Resultatet för helåret blev 0,3 mnkr 
sämre än tidigare prognos. Vill ni få ytterligare information 
kring den ekonomiska redovisningen kan ni läsa mer om 
detta under driftsredoviningen på sidorna 104-107.

Verksamhetsmått & nyckeltal                               
Utfall                                
2015

                              
Utfall                                
2016

                              
Utfall                                
2017

Förändring i antal invånare sen föregående år, andel (%) 1,1 0,7 0,5

Andel (%) synpunkter (via synpunktshanteraren) som besvaras inom 10 arbetsdagar 76 70 61

Totalt antal tillsvidareanställda 721 769 748

Andel deltidsanställda, (%) 46 46 44

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

Andel (%) utrikesfödda 7,7 8,1 8,3

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

Mediannettoinkomst (kr/inv 20+) 208 512 214 700 *

* Siffra för 2017, ännu 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, föreningssamverkan och föreningsbidrag, sim-
skola, utomhusbad, uthyrning av lokaler m.m.

Viktiga händelser 
En Kulturstrategi har tagits fram och beslutats i Kom-
munfullmäktige. Arbetet har pågått från 2015 – 2017. En 
arbetsgrupp har arbetat fram strategin med stöd av Västra 
Götalandsregionens konsulenter. Flera undersökningar 
och dialoger har genomförts med tjänstemän och i med-
borgardialog. Remissförfarande har genomförts. Strategin 
gäller tills vidare. 

Bibliotek Mellansjö är ett gemensamt bibliotekssystem för 
8 kommuner i Skaraborg som har startat under hösten. 
Under oktober månad stängdes det gamla biblioteks-
systemet ner och det nya systemet KOHA installerades. 
Hjo var först ut av de 8 kommunerna att gå över och blev 
därmed pilotkommun. Därefter har bibliotekets personal 
utbildat andra kommuners bibliotekarier.

Den 8 september 2017 öppnades nya Medborgarhuset 
Park med en stor gala. Därefter genomfördes ett full-
späckat kulturprogram under två månader där föreningar, 
organisationer och privata aktörer tillsammans med Kul-
turkvarteret bidrog till en fantastisk bredd både vad gäller 
utbud och målgrupper.

En ny förening har bildats under våren; Hjo kultur- och 
teaterförening. Föreningen visade sin första Live på bio-
visning under invigningsmånaderna och det var operan 
Trollflöjten.

Vandringsutställningen om världskulturstaden Palmyra 
stod klar inför sommaren och är i dagsläget på turné och 
bokad på 6 olika orter. Turnén tog avstamp i en första 
visning på Kungliga biblioteket under perioden 9 – 28 no-
vember. Utställningen är ett led i kulturkvarterets integra-
tionsarbete.  Två kvarterskvällar med koppling till Syrien 
har genomförts i anslutning till utställningsarbetet. 

Ett nytt underlag för nya hyrestaxor har presenterats och 
kommer att arbetas vidare med under 2018. 

Ett förslag på flytt av fritidsgården har presenterats av 
fritidenheten i samband med att förslag om fritidsbank 
integreras i ny fritidsgård på Guldkroksområdet. En för-
studie har tagits fram som ska fortsätta att arbetas med 
under 2018.

Actionparken ”Guldkroksparken” invigdes i april och un-
der hösten har arbeten utförts för att komplettera parken 
med fler och bättre sittplatser, grillmöjligheter, källsorte-
ring m.m. 
En beachplan för beachhandboll och beachvolleyboll an-
lades på Guldkroksområdet i december och kommer att 
kompletteras med utrustning under våren 2018. Denna 
plan skapar möjligheter till både spontanidrott och för 
arrangerade handbolls- och volleybollsturneringar etc. 
framöver.

Arbetet med att nå ut i nya sociala medier är genomfört 
genom Hjofilmer, kulturkvarterets facebooksida och Ins-
tagram. Ytterligare två Hjofilmer har presenterats under 
året. Turismen har gått över till Turistrådets vastsverige.
com. 

En ny Kulturskolledare anställdes från 1 februari 2017. 
Från hösten anställdes tre nya kulturskollärare. Många 
olika utvecklingsmoment har sen dess genomförts såsom 
ny broschyr, ny logga och en uppdaterad hemsida. Allt för 
att marknadsföra kulturskolans verksamhet. En stor, ly-
sande minneskonsert för Ted Gärdestad har genomförts i 
samarbete med Janne Schaffer. För första gången användes 
Tennishallen till en konsert. Genomförandet av Kultursko-
lans handlingsplan är påbörjad steg för steg för att nå flera 
barn och unga med Musiklek i årskurs 1. Det innebär att 
alla barn i årskurs 1 får kostnadsfri, återkommande under-
visning av Kulturskolans lärare under läsåret. Processer 
har genomförts mellan grundskolan och Kultur, turism 
och fritid om en organisatorisk flytt av Kulturskolan till 
Grundskolans verksamhetsområde. Beslut har tagits och 
Kulturskolan har organisatoriskt flyttats från jan 2018.

I bokningssystemet FRI är det möjligt att göra en bok-
ningsförfråga. Vi har fortfarande inte nått vidare med att 
göra det möjligt att boka lokaler på webben dygnet runt. 
Arbetet pågår med att nå resultat och göra det möjligt för 
brukaren att boka direkt på webben. 

Kultur, turism och fritid
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I år genomfördes en Torgfest med fokus på familj och 
barn. Det blev en lyckad dag med god uppslutning. Den 
tidigare Hamnfesten ska hitta ett nytt koncept och vi hop-
pas på att Hamnfesten återkommer. 

Hjo Hembygdsförening har byggt två av tre permanenta 
utställningar i Pedagogien. Den utställning som återstår 
handlar om Vattenkuranstalten i Hjo och har påbörjats 
under året. 

Kvarterskvällarna fortsätter att nå flera personer. Kväl-
larna är ett viktigt demokratiskt forum där alla får visa, 
föredra och kommunicera sina kunskaper, intressen m.m. 
Kvällarna var fullbokade under våren och var nästintill 
fullbokade under hösten. Flera samarbeten har kommit till 
stånd. 

”Går det att bada i Vättern när badet är stängt?” Frågan 
har ställts under många år och under våren byggdes ett 
staket för att möjliggöra Vätternbad efter stängning. Bygg-
nation av staketet har mottagits positivt och allt talar för 
att planera för permanenta åtgärder framöver. 

Så här arbetade vi med Hjo kommuns   
värdegrund ”Det goda mötet” 
Värdegrundsarbetet inom Kultur, turism och fritid pågår 
ständigt enligt verksamhetsplanens skrivning.  Verksam-
heterna utvecklas hela tiden i arbetet utifrån ständigt 
återkommande samtal och diskussioner mellan de olika 
enheterna. Målet för arbetet med värdegrunden står 
ständigt i fokus.

Verksamhetsmått                 Utfall
                 2015

                Utfall
                 2016

                Utfall
                 2017

Turism; antal följare på sociala medier
-Facebook
-Instagram (from april 2017)

2 187
760

2 651
1 216

Turism, antal besökare webbplats 104 390 103 907 130 824

Biblioteket antal utlåningar 48 449 46 176 41 216

Biblioteket antal besök 62 406 66 257 52 409

Kulturskolan antal elever (kö) 266(12) 287(23) 333 (46)

Fritidsgården besökare/månad 543 566 608

Simskolan antal deltagare 295 298 310

Besökare Guldkroksbadet 83 590 78 500 81 917

Antal besökare Parkbiografen 2 454 Stängt pga renovering 1 443 (avser ht -17)

Entré Kulturkvarteret 89 262 89 377 84 287

Utställningar 31 315 33 102 36 043

Antal besökare skapande verkstad 970 1 818 1 768

Antal konserter/föreställningar/utställningar Kultur-
skolan

77 61 60

Antal föreställningar anordnade av kunlutnät (skola 
och allmänhet)

121 125 43

Kultur, turism och fritid

Framtid
Hjo Stadsbibliotek kommer att samverka med sju Ska-
raborgs kommuner i det nya gemensamma biblioteks-
systemet och kommer att ingå i det som heter Bibliotek 
Mellansjö. Antalet medier till utlåning kommer att öka 
betydligt framöver. 

Medborgarhuset Park har tagits i bruk. Planering av konfe-
rensverksamhet tillsammans med Hotell Bellevue behöver 
återupptas. Nya hyresregler och taxor för lokaler och 
föreningar kommer att kunna beslutas under våren 2018. 

Det finns inga planer på att åtgärda utemiljön vid fritids-
gården i nuläget. Istället presenteras ett förslag på flytt av 
fritidsgården tillsammans med bildandet av Fritidsbank.

Hjo Hembygdsförenings permanenta utställning om Vat-
tenkuranstalten i Hjo är under uppbyggnad och förväntas 
stå klar under 2018. 

Den lyckade satsningen på Kvarterskvällar fortsätter att 
nå flera personer på olika sätt. Dessa kvällar ser vi som 
ett viktigt demokratiskt forum framöver. 

Ett staket har byggts för att möjliggöra Vätternbad efter 
stängning av Guldkorksbadets bassänger vilket har mot-
tagits positivt och allt talar för att planera för permanenta 
åtgärder framöver. 

Ekonomisk analys
Kultur, turism och fritid redovisar ett underskott om 
drygt 0,4 mnkr 2017, vilket var en försämring med 0,1 
mnkr jämfört med gjord prognos vid delårsbokslutet. 
Vill ni få ytterligare information kring den ekonomiska 
redovisningen kan ni läsa mer om detta under driftsredo-
viningen på sidorna 104-107.
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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 gröny-
tor. I uppdraget ingår även skötsel och förvaltning av kommunens skog samt naturreservatet Hjoåns dalgång.

Viktiga händelser 
Övergripande samhällsbyggnad
I början av året startades rekryteringen av en projektin-
genjör som aktivt ska arbeta med planering och bevakning 
av investeringsprojekt. Tjänsten är besatt sedan i början 
juni och har inneburit ett stort lyft i arbetet med våra 
projekt på fastighets- och gatusidan. Projektingenjören ska 
bevaka såväl utförande, tidplan som ekonomi i investe-
ringsprojekten. I större projekt köps byggledning och 
administrativ samordning in på konsultbasis men rollen 
som ombud med ansvar och befogenheter rörande utfö-
rande och ekonomi ligger alltid på anställda tjänstemän. 
I maj månad började den nya samhällsbyggnadschefen sin 
anställning i Hjo kommun efter drygt 30 år som samhälls-
byggnadschef i Tibro. 

Gata/Park-verksamheten 
Under årets första åtta månader har verksamheten haft 
stort fokus på ombyggnad och nybyggnad av gator, vägar 
och va-ledningar. På exploateringsområdet norra Knäp-
plan är utbyggnaden av gator och belysning klar. Slutbe-
siktning av arbetet gjordes i oktober. På Skolgatan har 
Va-ledningarna bytts ut och den nya gång- och cykelvägen 
stod klar i oktober. Vid Guldkrokshallen ska fler par-
keringsplatser anläggas men detta arbete kommer att 
skjutas till 2018. Förvaltningen bedömer att det finns ett 
behov att se över säkerheten i hela trafiklösningen vid 
korsningen Idrottsgatan/ Skolgatan. I maj fattade tekniska 
utskottet beslut om nya hastighetsbegränsningar i tätor-
ten som innebar att 40 km/h är ny bashastighet. En besikt-
ning av vätterstranden i den norra delen av stadsparken i 
slutet av 2016 visade att strandskoningen gett vika. Under 
tidig vår restaurerades hela slänten utmed den norra 
delen i stadsparken och trappan och bryggan nedanför 
Sjöryd renoverades. Träden utmed strandpromenaden 
vid Sjöryd har sen en tid tillbaka varit sjuka och i samband 
med strandskoningen planterades ny allé som döpts till 
Greve Posses allé. Greve Göran Posse lät 1917 anlägga en 
ståtlig villa på Sjöryds egendom som revs på 70-talet för 
att ge plats åt landstingets sjukhem. I stadsparken har nya 
rastplatser med sittgrupper och grillar tillkommit efter 
önskemål från medborgare. Dammfästet vid Strömsholms-
dammen har inte demonteras under året. Under våren 
upptäcktes rester av karbid vid dammen och under tiden 

som provtagning och analys pågick löpte tillståndet för 
rivningen ut. Provtagningen visade inga rester av farliga 
ämnen. Nytt tillstånd kommer att sökas och dammen 
kommer troligen att demonteras under sommaren 2018. 
Besiktning av kommunens samtliga broar är genomförd. 
Under arbetet har det konstaterats att bron över Hjoån 
vid Grebbans kvarn är i dåligt skick och måste stängas 
för fordon. Gång och cykeltrafik kommer att tillåtas och 
bron kommer att renoveras under våren 2018. Bron över 
Tidan i Blikstorp som tidigare varit järnvägsbro är sedan 
länge ombyggd till gångbro. Bron nyttjas idag för gång och 
cykeltrafik mellan den östra och västra delen av Blikstorp. 
Den har för låga räcken för cykeltrafik och farbanan som 
består av plank är sliten och behöver bytas. När detta ut-
förs bör farbanan breddas för att det inte skall kännas för 
trångt att gå och cykla över bron. I samband med arbetet 
kommer även fiber och en vattenledning monteras längs 
bron.

Det låga vattenståndet i Vättern innebar problem under 
sommaren för större båtar och Trafik att komma ut och 
in i hamnen. Ett intensivt arbete med att söka tillstånd för 
en akut muddring av hamnens inlopp inleddes och i början 
av juli månad var alla tillstånd klara. Muddringen skulle 
påbörjats under den första veckan i juli men efter dialog 
med verksamheterna i hamnen beslutades det att arbetet 
skulle skjutas fram till efter turistsäsongen. Muddringen 
inleddes i mitten av augusti och slutfördes i månads-
skiftet september/oktober. På sikt ska muddring av hela 
hamnbassängen genomföras men detta kommer att kräva 
provtagning av bottenslammet och tillstånd från Mark och 
miljödomstolen. 

Teknisk service
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Kostverksamheten
Antalet portioner i Centralköket har legat kvar på hög 
nivå och det är framförallt antalet inom skolan och fritids 
som ökar. I januari införde vård- och omsorg kyld mat 
från extern leverantör som ett alternativ för äldre inom 
hemvården. Det var svårt att bedöma hur detta skulle på-
verka portionsantalet men så här långt kan vi konstatera 
att endast ett fåtal kunder valt detta alternativ. Under 
våren har vi arbetat med att planera inför öppningen av 
en ny skolenhet på Redarvägen där tre förskoleklasser 
började höstterminen 2017. Köket är ett mottagningskök 
men alternativrätter lagas på plats. Nya avtal för inköp av 
livsmedel började gälla den första oktober. Fler småska-
liga och lokala producenter finns med som leverantörer 
vilket är glädjande. Andelen livsmedel som köps utanför 
avtal har fortsatt att sjunka och uppgår till 6,8 % vilket 
är en halvering jämfört med helåret 2015. I år har 100 
% av inköpt kött varit svenskt men ökningen av andelen 
ekologiska varor är marginell jämfört med förra året och 
uppgår till 18,6 %. Prisskillnaden är fortfarande relativt 
stor mellan ekologiska och icke ekologiska varor. Detta 
kan vara en förklaring till att de mindre köken på försko-
lorna köper en större andel jämfört med centralköken 
där prisskillnaden märks tydligare eftersom man bestäl-
ler större mängd vid varje tillfälle. Ombyggnad C-kök är 
förprojekterad men arbetet har fått stå tillbaka eftersom 
fastighetsavdelningen haft stort fokus på lokalförändring-
arna inom skolans verksamhet. Projektet kommer att 
återupptas under 2018. 

Fastighetsverksamheten
Väl underhållna och ändamålsenliga verksamhetslokaler 
är viktigt både för våra verksamheter för hur människor 
upplever Hjo som boendeort. Fastighetsverksamheten 
arbetar kontinuerligt med skötsel och underhåll av fastig-
hetsbeståndet. Arbetet med energieffektivisering av våra 
fastigheter löper på enligt plan men har fått stå tillbaka 
något under året eftersom fokus har legat på de investe-
ringsprojekt som pågår. I takt med att vi blir fler i kom-
munen ökar antalet barn i förskola och skola vilket leder 
till att vi behöver arbeta för att klara lokalförsörjningen 
för dessa verksamheter. Orrelyckans förskola ska byggas 
ut med en avdelning som ska ersätta en tillfällig paviljong. 
Projekteringen är klar och den tillfälliga paviljongen har 
tagits bort. Byggnationen lades ut på anbud våren 2017 
med prisbilden var hög eftersom byggmarknaden sedan en 
tid tillbaka varit överhettad. Under våren 2018 kommer vi 
att göra ny upphandling av tillbyggnaden. Projekteringen 
inför renoveringen av B-huset på Guldkroksskolan pågick 
under våren. Under försommaren arbetade vi intensivt 
med att bereda plats för de tillfälliga paviljongerna som 
inrymmer skollokaler för de elever som går i B-huset. I 
början av augusti var allt klart och eleverna började höst-
terminen i paviljongerna. Byggnationsarbetet inleddes i 
september. För att klara lokalbehovet inom grundskolan 
föreslår förvaltningen även en nybyggnation av en F-6 
skola med kapacitet för sju klasser. Skolan bör stå klar 

till läsårsstart i augusti 2021. Planering och utredning inför 
nybyggnationen har pågått under hela året och beslut om 
placering kommer att tas i juni 2018. En ny fastighet på 
Redarvägen har hyrts in och anpassats för skolverksamhet 
för tre förskoleklasser inför höstterminen. Under våren 
har ny ventilation installerats på Skogshyddans förskola 
och den invändiga renoveringen av samtliga avdelningar 
är klar. Under 2018 återstår renovering av köken och de 
allmänna ytorna. I samarbete med barn- och utbildning har 
fastighetsavdelningen sökt och beviljats bidrag från Bover-
ket för att bygga om skolgårdarna på Guldkroksskolan och 
på Korsberga skola. Bidragen täcker 50 % av kostnaderna. 
Skolgården i Korsberga blev färdig under våren 2017 men 
Guldkroksskolans gård måste samfasas med renoveringen 
av B-huset och skjuts därför framåt i tiden. Renoveringen 
av Medborgarhuset Park slutfördes under juni månad. 
Under våren slutfördes projekteringen av ny ventilation i 
stadshuset och lades ut på anbud. De anbud som inkom 
rymdes inte inom den givna kostnadsramen och ny för-
handling med entreprenören kommer att ske under våren 
2018. Under 2016 genomfördes en ny organisation och 
områdesindelning för vaktmästeriet som fungerat bra men 
en del anpassningar har gjorts under året. Lokalanpassning-
arna inom skolans verksamhet har inneburit utmaningar för 
såväl vaktmästeriet som lokalvården men med facit i hand 
har arbetet fungerat väl.

Teknisk service
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Framtid
I den nära framtiden kommer stort fokus ligga på investe-
ringsprojekt. Beroende på de anbud som kommer in ska 
tillbyggnaden av en avdelning på Orrelyckan och renove-
ringen av B-huset pågå under nästan hela 2018. Projekte-
ring av ombyggnaden av centralköket och tilläggsisolering 
och ombyggnad av de äldre delarna på Korsberga skola 
kommer inledas under våren 2018. Arbetet med planering 
av utbyggnaden av Sigghusbergs äldreboende fortsätter 
också. Arbetet med energieffektivisering för att sänka 
energiförbrukningen i kommunens fastighetsbestånd och 
belysningsnät kommer att fortsätta i enlighet med vårt 
åtagande mot Energimyndigheten.

På gatusidan ska resultatet av den broinventering som 
gjorts under året sammanställas och analyseras. Det är 
sannolikt att vi behöver vidta åtgärder på en del av de 
broar som finns i kommunen. I den löpande driften kom-
mer arbetet med underhåll av fastigheter och gator att 
vara i fokus såväl i den nära framtiden som på längre sikt. 
Underhållsplaner finns framtagna för såväl gator och vä-
gar som för fastighetsbeståndet.

Så här arbetade vi med Hjo kommuns   
värdegrund ”Det goda mötet”  
Under 2018 planerar Samhällsbyggnad att fortsätta 
förankringsarbetet inom verksamheten med värdegrun-
den ”Det goda mötet”. Dels genom fortsatta träffar där 
samtlig personal inom Samhällsbyggnad deltar, dels genom 
samtal inom de egna arbetsgrupperna.

Ekonomisk analys
Teknisk service redovisar ett negativt resultat med -0,4 
mnkr. Prognos för helåret bedömdes hamna på -0,1 mnkr. 
Detta härrör sig från kostverksamhetens ökade livsmed-
elskostnader, som bedömdes mötas av ett överskott inom 
Mark och Exploatering beroende på fler sålda tomter 
under året. Underskottet blev -0,3 mnkr högre. Mer om 
detta kan du läsa under driftsredoviningen på sidorna 
104-107.
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Verksamhetsmått    Utfall

     2015

   Utfall

     2016

   Utfall

     2017

Kostverksamheten:

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre som uppger att maten på äldrebo-

endet smakar mycket eller ganska bra, Hjo (Socialstyrelsens brukarunders.)

88 89 74

-Alla kommuner 77 77 76

-Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 77 78 77

Antal skolportioner, egen uppgift 197 869 204 536 207 552

Förskoleportioner (frukost, lunch, mellanmål) - - 150 345

Fritidsportioner (frukost, lovlunch, mellanmål) - - 87 350

Dagsportioner Vård och omsorg 42 620 42 344 41 972

Hemtjänstportioner 18 172 17 640 17 244

Gata/Park/Hamn:

Antal belysningspunkter gatubelysning (förbrukning/belysningspunkt) 2 785 2 810 2 835

Förbrukning/belysningspunkt, Kwh 274 271 259

Fastighetsverksamheten:

Fastighetsyta m3, eget bestånd 53 101 52 733 52 336

Fastighetsyta m3, Hyrt bestånd 13 214 16 460 17 006
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Ekonomisk utvärdering
2017 års resultat för verksamheten är positivt på 0,4 
mnkr. Resultatet redovisas som skuld till Va-kollektivet i 
balansräkningen. Vid ingången av år 2017 uppgick denna 
skuld till 0,7 mnkr och utgående värde vid årets slut är 
1,1 mnkr. Intäkterna avseende brukningsavgifter har ökat 
jämfört med föregående år som en följd av taxehöjning 
och tilläggsdebitering för ökad belastning från industrin. 
Intäkterna för anslutningsavgifter har ökat med ca 1,6 
mnkr, en följd av sålda tomter och byggnation för såväl 
privatpersoner som industrin. Totalt har intäkterna för 
år 2017 varit 1,9 mnkr högre än år 2016. Kostnaderna, 
exklusive avskrivningar och räntekostnader har varit 1,8 
mnkr högre än 2016. Ökningen beror på att underhålls-
arbeten på ledningsnätet utförts i större omfattning samt 
kostnader i samband med digitalisering av larmfunktioner 
avseende vattentillförseln och hantering av avloppsvatten 
inom vattenverk, avloppsverk samt pumpstationer inom 
kommunen.

Jämförelse mot årsprognos i delårsbokslutet
I delårsbokslutet gjordes en årsprognos på ett nollresul-
tat för verksamheten. Helårsresultatet blev dock något 
bättre, ett överskott om 0,4 mnkr. 

Viktiga händelser & framtid
Ombyggnaden av avloppsreningsverket genomfördes 2015, 
vissa återstående arbeten har utförts 2016 och slutför-
des 2017. Reningsresultaten har efter ombyggnaden blivit 
mycket bra och kvävereningen fungerar med bra resultat. 
Belastningen på reningsverket har under denna tid varit 
fortsatt hög. Under året har ett stort underhållsarbete 
gjorts på vatten- och avloppsledningsnätet på Skolgatan i 
samband med byggande av ny GC-väg samt ledningsarbe-
ten på Sveavägen och i Blikstorp.

Under året har avloppsreningsanläggningen i Gate byggts 
om. Anläggningen är gammal och klarar inte längre de 
krav som Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, ställer 
på reningen av avloppsvatten.
En underhållsplan för VA-verksamheten håller på att fram-
arbetas. Det är viktigt att denna tas fram och ajourhålls 
eftersom underhållsarbeten 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 dricksvatten i ledningsnätet 
inom Hjo, Korsberga, Blikstorp och Fågelås. Verksamheten är i sin helhet taxefinansierad vilket innebär att de hushåll och före-
tag som är anslutna till vatten- och avloppsnätet finansierar verksamheten genom avgifter för vatten och avlopp. Vid utgången 
år 2017 hade verksamheten ca 2 400 abonnenter.

Taxefinansierad verksamhet

Verksamhetsmått

Vatten & reningsverk

VA-taxa

Verksamhetsmått vatten och avlopp

2013 2014 2015 2016 2017
Levererad vatten mängd m3 560 957 576 870 531 132 560 975 568 577
Mottagen avlopps mängd m3 872 306 970 210 909 498 806 926 804 796
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3. Finansiella intäkter                 2016                 2017

Ränteintäkter 0 0

1. Verksamhetens intäkter                 2016                 2017

Brukningsavgifter 14 374 14 660

Anslutningsavgift 386 1 944

Övriga   0   100

Summa  14 760 16 704

2. Verksamhetens kostnader                 2016                 2017

Produktionskostnad vattenverk 3 029 3 513

Drift reningsverk 3 495 3 768

Drift pumpstationer 860 770

Interna tjänster administration 400 586

Vattenledningsnät 2 585 3 106

Vattenmätaravläsning 205 343

Avloppsledningsnät 828 1 110

Dagvattenledningsnät 418 445

Summa 11 821 13 641

5. Anläggningstillgångar                 2016                    2017

Vattenproduktion 4 455 3 998

Avloppsreningsverk 16 473 16 675

Övrig markreserv 753 731

Avloppsledningar 6 919 8 358

Vattendistribution 7 376 9 072

Summa 35 976 38 834

7. Eget kapital                     2016                     2017

Resultatfond   736 1 122

8.  Avsättningar                    2016                    2017

Avsättningar pension              38 39

9. Långa skulder                 2016                  2017

Kommunlån     34 108 37 711

10. Korta skulder                 2016                 2017

Leverantörsskulder 1 847 1 074

Personalens skatter 25 29

Upplupna löner och  
semesterlön

79 83

Upplupna social avgifter 71 64

Avgiftsbestämd ålderspension 69 75

Förutbet. Va-anslutningsavgift 2 268 2 188

Summa 4 358 3 513

4. Finansiella utgifter                2016                2017

Finansiella utgifter 382 271

6. Omsättningstillgångar                    2016                    2017

Kundfordringar 1 653 1 894

Fordran Staten 0 0

Övriga fordringar 1 612 1 657

Summa 3 265 3 551

Resultaträkning VA-verksamhet
Tkr Not 2016 2017

Intäkter 1 14 760 16 704

Kostnader 2 -11 821 -13 641

Avskrivningar - 2 391 -2 406

Verksamhetens nettoskostnad 548 657

Finansiella intäkter 3 0 0

Finansiella kostnader 4 -382 -271

Resultat före extraordinära poster 166 386

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Periodens resultat   
(Fondbalanserat)

166 386

Resultatfond - VA
Tkr Saldo 170101 Förändring Saldo 171231

Vatten och avloppsfond 736 386 1 122

Balansräkning VA-verksamhet
Tkr Not 2016 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 5 35 976 38 834

Omsättningstillgångar 6 3 265 3 551

SUMMA TILLGÅNGAR                 39 240                 42 385

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

EGET KAPITAL 7 736  1 122

varav årets resultat 166 386

AVSÄTTNINGAR 8 38 39

SKULDER 38 466 41 223

varav långa skulder 9 34 108 37 711

varav korta skulder 10 4 358 3 513

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER

39 240 42 385

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 kommunalförbund 
med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfal-
lets omhändertagande. I likhet med VA-verksamheten är AÖS helt finansierat 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 tillgängligheten 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      2016      2017

Arrende AÖS 238 229

Bidrag AÖS 272 272

Summa verksamhetens 
intäkter

510 501

2. Verksamhetens kostnader 2016 2017

Kostnader i samband med porjekte-
ring och åtgärder inför återställning 
av Sanna-deponin

0 726

Summa verksamhetens 
kostnader

0 726

Resultatfond - Renhållning
Tkr Saldo 170101 Förändring Saldo 171231

Renhållning 5 342 -454 4 888

Resultaträkning Renhållning-verksamhet
Tkr Not 2016 2017

Intäkter 1 510 501

Kostnader 2 0 -726

Avskrivningar -172 -171

Verksamhetens nettokostnad 338 -396

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader 3 -66 -58

Resultat före extraordinära poster 272 -454

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Periodens resultat    
(Fondbalanserat)

272 -454

Fr om 2017 har arbete påbörjats med projektering för 
återställande av deponin inom området Sanna. Kostna-
den redovisas inom driften och kommer att finansieras 
genom uttag ur ovanstående fond.

Ekonomisk utvärdering
Resultatet för helåret 2017 är negativt om -454 tkr. 
Totalt har 726 tkr belastat enheten, i form av provtag-
nings- samt konsultkostnader i samband med utredning 
angående en eventuell framtida återställning av den 
gamla deponin inom Sanna-området.  Utöver dessa 
har årliga avskrivnings- och räntekostnader bokförts 
avseende återvinningsstationen.

Intäktssidan har bestått av två poster, dels arrende från 
AÖS för återvinningsstationen samt ett årligt bidrag om 
30 kr/inv, totalt för 2017 uppgick bidraget till 272 tkr.

Renhållning - taxefinansierad verksamhet

Taxefinansierad verksamhet

Nothänvisning

3. Finansiella kostnader 2016 2017

Internränta 66 58

Summa verksamhetens 
kostnader

66 58
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Renhållning - taxefinansierad verksamhet

Taxefinansierad verksamhet
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Vård och omsorg

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

Vård och omsorg

Viktiga händelser 
Digitala trygghetslarm 
Under våren gick Hjo kommun över från analoga till digi-
tala trygghetslarm. Övergången gick smidigt och alla som 
har larm har idag digitala trygghetslarm. 

Nytt larm installerades också på Sigghusberg före som-
maren. Kopplingen till växelns telefoni är därmed avslutad. 
Det finns framöver inga problem med driftsstopp i trygg-
hetslarmet när telefonin inte fungerar i kommunen.

Digitala signeringslistor
Under hösten 2017 påbörjade Vård- och omsorg införan-
det av digitala signeringslistor. En signeringslista används 
för att omvårdnadspersonalen ska signera när de har 
utfört en delegerad hälso- och sjukvårdsinsats på dele-
gation. Det är tidskrävande att hålla signeringslistor på 
papper uppdaterade och personal som inte har delegering 
kunde tidigare signera insatserna utan inlogg. Med digitala 
signeringslistor ökar patientsäkerheten och vi har bättre 
uppföljning och kontroll. Införandet fortsätter under 2018.

Nyckelfria medicinskåp
Nyckelfria medicinskåp har levererats hem till de vårdta-
gare som har kommunal hälso- och sjukvård. De nyck-
elfria medicinskåpen kommer att underlätta arbetet för 
personalen då de öppnar medicinskåpen med en ”app” 
i mobiltelefonen. Säkerheten kommer också att öka då 
endast de som har behörighet och delegering kommer in 
i medicinskåpen. Arbetet med att säkra rutinerna är inte 
färdigt, men vi är på god väg.

Digitala medicinskåp
Digitala medicinskåp togs i drift på Sigghusberg efter som-
maren. Efter en rad barnsjukdomar är nu systemet igång 
vilket medför en väsentligt högre säkerhet i läkemedels-
hanteringen.

Bemanning efter behov
Förvaltningen arbetar vidare med bemanning efter behov. 
Inför varje tillsättning av personal sker en bedömning hu-
ruvida tillsättningen är nödvändig och när vikarier tillsätts 
kortas arbetspass där detta är möjligt. Dialogmöten är 
införda på SÄBO och på dessa dialogmöten kommuni-
cerar chef och medarbetare från alla avdelningar kring 
”bemanning efter behov” och schemajusteringar sker där 
detta behövs för verksamhetens behov. Personalen hjälps 
också över avdelningsgränserna inom boendena för att 
täcka ökade behov under delar av dagarna.

Semesterplanering och åtgärdspaket
Vård- och omsorg stod inför stora utmaningar när det 
gällde att klara bemanningen under sommaren. Ett 
åtgärdspaket togs fram för att möta utmaningen, och bl 
a gavs ordinarie personal  extra ersättning vid flytt av se-
mesterveckor, sommarvikarier som stannade under längre 
perioder fick extrabonus och vikarier erbjöds boende 
på Sjöryd. Med facit i hand kan vi se att utmaningen gick 
att klara av tack vare gott samarbete mellan många olika 
aktörer. 

Heltid som norm
Under 2017 arbetade vi (tillsammans med personalchef 
och fackliga företrädare) fram en handlingsplan för hur vi 
ska ställa om till Heltid som norm. SKL och Kommunal 
har kommit överens på nationell nivå om att kommunerna 
de kommande åren ska jobba för ”heltid som norm”. För 
vård- och omsorg är det en viktigt strategisk framtidsfråga 
sett ur rekryteringsperspektiv. 

Projektet ”hållbart arbetsliv i Skaraborg”
Allt fler sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa. Väldigt 
många är undersköterskor och de allra flesta är kvinnor. 
Under 2017 fick Hjo kommun möjlighet att delta i projek-
tet Hållbart Arbetsliv Skaraborg, som förhoppningsvis ska 
leda till att sjukskrivningarna i den här gruppen minskar. 
Hjo kommun ingår, tillsammans med Lidköping, Götene 
och Karlsborg, Högskolan i Skövde, Samordningsförbun-
det i Västra Skaraborg samt Försäkringskassan. Projektet 
fortsätter under 2018.
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Vård och omsorg

Vård- och omsorgs organisation
I början av 2017 började tre nya chefer sina tjänster i 
vård- och omsorg och året avslutades med byte av vård- 
och omsorgschef. Organisationen har dessutom påverkats 
mycket av att Hälso- och sjukvårdsenheten haft många 
vakanser under 2017, och rekryteringsläget är fortfarande 
en utmaning där. Att skapa stabilitet på HoS-enheten är 
vårt största fokus i nuläget.

Valfrihetssystem
Kommunfullmäktige fattade i början av året beslut om att 
avveckla valfrihetssystemet i Hemvården. Privata utförare 
sades upp från uppdraget och Hemvården återgick till att 
ensamt utföra all Hemvård i Hjo kommun, med uppdrag 
att även fortsättningsvis fokusera på effektivitet och en 
god arbetsmiljö.

Matdistribution
Under våren 2017 infördes kyld mat som ett alternativ till 
distribution av varm mat. Införandet försvårades av att vår 
leverantör upphörde med sina tjänster och tjänsten fick 
därefter upphandlas tillsammans med Skövde och Tibro. 
I dagsläget är det bara ca 5 personer som valt kyld mat, 
men förvaltningen fortsätter att informera om att kyld 
mat finns som ett alternativ.

Sigghusberg
Under våren var det meningen att Hjo kommun skulle 
upphandla en nybyggnation (utbyggnad) på  Sigghusbergs 
äldreboende. På grund av för få inkomna anbud fick 
processen avbrytas. En ny upphandling avslutas i slutet av 
februari 2018. Utbyggnaden kommer i och med detta att 
försenas och det kan finnas behov av att erbjuda tillfälliga 
boendelösningar inom särskilt boende fr o m årsskiftet 
2018/19.

Öppna platser på daglig verksamhet avseende 
socialpsykiatrin
Under 2017 öppnade vi tre öppna, avgiftsfria platser inom 
socialpsykiatrins dagverksamhet. Platserna har en tids-
begränsad tillgänglighet, för personer som vill prova om 
dagverksamhet är något för dem. Syftet är att på ett tidigt 
stadium möta den psykiska ohälsan och sätta in lämpliga 
stödåtgärder. De öppna platserna ska utvärderas under 
våren 2018. 
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Framtid
Metodutveckling och kompetens
Grunden för kvalitet är att vi har kompetent personal 
för uppdraget. Det finns behov av att säkra upp intro-
duktionen och fortbildningen av undersköterskor för att 
legitimerad personal ska kunna delegera hälso- och sjuk-
vårdsuppgifter till dem på ett säkert sätt. Detta fokuserar 
vi särskilt på kommande år. Inom funktionsnedsättnings-
området finns det ett fortsatt stort behov av att arbeta 
med kompetensutveckling och metodutveckling, t ex när 
det gäller lågaffektivt bemötande. 

IBIC
Över hela Sverige implementeras nu det nya arbets-
sättet ”Individens behov i centrum” (IBIC). Hjo har en 
handlingsplan för 2018 och en tydlig organisation för hur 
vi ska ro detta i hamn. IBIC påverkar både hur vi handläg-
ger och utreder bistånd, men också hur vi dokumenterar 
själva utförandet. I grunden handlar IBIC om en övergång 
från en insatsstyrd vård och omsorg till en verksamhet 
där man alltid utgår ifrån individens behov för att därefter 
se hur vi på bästa sätt kan möta dessa inom de ramar 
som ”skälig levnadsnivå” sätter.  

Kvalitet nattetid på särskilt boende
SKL har tagit fram en rekommendation för arbete med 
ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre. Rekom-
mendationen är framtagen för att ge kommunerna vägled-
ning i hur de kan leva upp till socialtjänstförordningen 
(2001:937) som anger att personal utan dröjsmål ska upp-
märksamma behov av hjälp och ge hjälp till äldre i särskilt 
boende. Ett viktigt fokusområde i rekommendationen är 
användningen av digital välfärdsteknik som ett alternativ 
till att enbart höja bemanningen. Hjo kommun har inte 
antagit rekommendationen ännu, men frågan behöver 
hanteras under första månaderna av 2018.

Demenscentrum Sigghusberg
För att säkerställa att vi har en god och sammanhållen 
demensvård i Hjo kommun som utgår ifrån de nationella 
demensriktlinjerna så ska vi bygga upp ett demensteam. 
Demensteamet ska utgå ifrån Sigghusberg när utbyggna-
den står klar, och ska skapa kontinuitet för personer med 
demenssjukdom oavsett om de behöver stöd i ordinärt 
boende, i dagverksamheten eller på korttiden. Demens-
team förutsätter en personcentrerad vård.

Ledningssystem för kvalitet
Ledningssystemet behöver förtydligas avseende ansvar/
roller, samverkan internt/externt, implementering/perso-
nalens medverkan, avvikelsehantering, egenkontroll och 
riskanalyser. 

Ekonomisk analys
Per 31/12 2017 redovisar Vård och omsorg ett resultat 
som överensstämmer med budget. Resultatet per verk-
samhetsområde är underskott 0,5 mnkr för Gemensamt 
vård och omsorg, ±0 mnkr för Äldreomsorg och över-
skott 0,4 mnkr för Funktionsnedsättning. Mer om detta 
kan du läsa under driftsredoviningen på sidorna 104-107.
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Verksamhetsmått Utfall

 2015

Utfall

 2016

Utfall

 2017

Antal personer med insats från hemvården   243   238   243

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

Hemtjänst antal beställda timmar/månad, genomsnitt

3 262

4 687

3 215

4 219

3 091

4 435

Antal vårddygn på korttiden, inkl. köp av externa platser

Antal möjliga dygn på korttiden vid ord. beläggning

             3 833

3 650

             3 822

3 660

             3 424

3 650

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

                 40                  39                  35

Antal personer med beslut om daglig  
verksamhet enligt LSS

                 26                  35                  37

Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS                    5                    7                    8

Antal personer med beslut om  
kontaktperson/ledsagare enligt LSS

                 28                  34                  35

Antal gynnande Säbo beslut som ej verkställts inom 3 mån                  17                    9                    7

Kontinuitet i hemtjänst (antal vårdare under 14 dagar)                  20                  20                  22

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

Nyckeltal                2014                2015                2016

Kostnad per brukare hemtjänst, kr  HJO 328 063 314 664 293 541

Kostnad per brukare hemtjänst, kr alla kommuner 264 044 271 675 267 656

Kostnad per brukare särskilt boende äldreomsorg, kr HJO 759 748 737 804 808 243

Kostnad per brukare särskilt boende äldreomsorg, kr alla kommuner 799 273 825 913 898 183

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+, kr HJO 219 003 225 386 227 884

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+, kr Liknande kommuner 222 368 232 731 241 630

Nettokostnadsavvikelse (förväntad statistiks kostnad), äldreomsorg (8%) -2,0 -2,9 -3,6
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Barn och utbildning

Viktiga händelser 
Ny organisation
En ny organisation inom verksamheten trädde i kraft 1 
augusti. Den innebär att vi har bildat nya skolområden där 
Bläckfisken och Duvan numera bildar en skola, nämligen 
Guldkroksskolan 1-6. Vidare har våra mindre landsorts-
skolor fått en chef för samtliga verksamheter. Vi har även 
startat upp en ny verksamhet, Skutan för de elever som 
ska gå i F-klass. Skutan ligger på Redarvägen och där har 
vi tre förskoleklassgrupper. 

Litteraturprojektet
Vårt språk-och litteraturprojekt fortsätter att utvecklas 
inom förskolan men även i förskoleklasserna. Nu i höst 
kommer vi att även att knyta ihop projektet med fritids-
hemmens arbete och grundskolans arbete i åk.1-3. Vi ser 
mycket positiva effekter av arbetet redan nu. Utlåningen 
av barnböcker på biblioteket har ökat med mer än 100 % 
vilket vi ändå får säga är banbrytande mot resten av Sve-
rige där de flesta bibliotek tappar i sin statistik. En statlig 
Läsdelegation har också besökt oss då man uppmärksam-
mat det arbete som pågår i vår verksamhet. 

Granskning av arbetsmiljöverket
Skogshyddans förskola samt Knäpplans förskola fick besök 
av Arbetsmiljöverket som gjorde en inspektion. Resultatet 
av inspektionen visar att vi har en del rutiner som inte är 
fullgoda och som måste åtgärdas. Det handlar om ris-
kanalyser och tydlighet mellan förvaltningar. Vidare pekar 
man på att det finns en hög stressnivå hos personalen på 
förskolorna. Avonova har därför genomfört en grund-

ligare utredning kring personalens arbetsmiljö och den 
visar att vi har flera medarbetare med hög negativ stress. 
Vi har därför påbörjat ett arbete med att se över arbets-
situationen på våra förskolor med syfte att förbättra 
arbetsmiljön. 

Arbete med Trygghet och Studiero
Det pågår ett arbete kring Trygghet och studiero där vi 
samarbetar med forskaren Helen Jenvén. Arbetet består i 
förebyggande arbete men också åtgärdande arbete i samt-
liga grupper inom förskolan och skolorna F-6. Nästa steg i 
projektet är att utvidga arbetet att även gälla åk. 7-9. 

Fortsatt arbete med våra Inkluderingspedagoger
I samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndighe-
ten) har vi ett projekt där vi jobbar med NPF pedagoger. 
Dessa pedagoger har hög kunskap kring våra elever med 
neuropsykiatriska funktionshinder. Deras uppgift handlar 
om att stödja lärarna i våra klassrum och anpassa under-
visningen så att våra elever med NPF problematik får så 
bra förutsättningar som möjligt. 

Lokaler
Orrelyckan utökas med en permanent fjärde avdelning. 
Modulen som funnits där har avvecklats och byggnation 
kommer att ske så snart en upphandling är klar. 
B-huset har tömts och samtliga elever kommer att få sin 
undervisning i moduler som är placerade på skolgården 
på Guldkroksskolan. Renoveringen beräknas vara klar 
november 2018. 
Arbetet med att planera för en ny skola har vi påbörjat 
under våren. Ännu är inte placeringen beslutad och vi är i 
startgroparna med underlaget. Skolan beräknas vara klar 
2021.

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

Barn och utbildning
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Statsbidrag från Skolverket
Vi har under det första halvåret av 2017 haft flera statsbi-
drag som vi kunnat använda för att förstärka med perso-
nal inom verksamheten. Följande statsbidrag har vi haft 
igång under vt 2017: 
• Förstelärare
• Läxhjälp
• Lärarlyftet
• Personalförstärkning skolbibliotek
• Samordnare nyanlända
• Försöksverksamhet nyanlända
• Läslyftet i förskolan
• Lärarlönelyftet
• Mindre barngrupper i förskolan (avslag ht-17)
• Fritidshemssatsningen
• Lågstadiesatsningen
• Hälsofrämjande skolutveckling
• Fortbildning specialpedagogik
• Nattis
• Lovskola
• Skapande skola
• Skapande förskola
Utöver statsbidragen har vi fått bidrag från SPSM – speci-
alpedagogiska utbildningsinsatser för vårt arbete med NPF 
pedagoger. 

Så här arbetade vi med Hjo kommuns   
värdegrund ”Det goda mötet”  
För barn och utbildning är det viktigt att alltid ha en bra 
relation med alla som vill komma i kontakt med vår verk-
samhet och vi vill och försöker att finnas tillgängliga så 
gott det går i den dagliga verksamheten. All vår personal 
arbetar aktivt med gott bemötande och goda relationer 
och en viktig del i detta arbete är att hålla en god kontakt 
med barnens/elevernas föräldrar. I och med lanseringen 
av kommunens nya hemsida har vi försökt att göra det 
lättare för föräldrar samt övriga invånare i kommunen att 
komma i kontakt med rektorer, pedagoger, verksamheter 
m.m. genom att dels skriva in sidansvariga på alla våra 
sidor samt se till att det finns kontaktuppgifter till samtlig 
personal och verksamheter. 

Framtid
Ökad digitalisering är det som kommer vara en av våra 
viktigaste framtidsfrågor. Vi har idag inte tillräckligt 
med utrustning vilket gör att vi inte kommer nå upp till 
Läroplanernas mål. Det är hög prioritering på att hitta en 
lösning på denna fråga.

Rekrytering till vår kommun är också en viktig framtids-
fråga. Det är svårt att få tag på behörig personal och vårt 
varumärke Hjo kommun är viktigare än någonsin.

Ekonomisk analys
Resultatet för 2017 redovisar 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 104-107.

Barn och utbildning

Verksamhetsvolymer
                

2015
               

2016
               

2017

Antal inskrivna barn 1-5 år 
(alla verksamheter)

474 477 465

-varav inskrivna i enskilda verksamheter 80 80 75

Antal elever F-9 945 967 982

Antal inskrivna barn i fritidshem 349 383 419

Antal gymnasieelever** 326 323 310

Antal elever i grundsärskolan 6 6 14

Antal elever i gymnasiesärskolan 5 5 4

Antal elever på komvux
-egna platser
-Köpta platser (NTI)

54
51

50
53

88/73*
75/66*

Antal elever på Särvux 8 9 6/6*

Antal elever på Särvux 46 42 52/35*

Antal elever på Särvux 73 62 65/67*

*Uppgifter avser vt/ht    

Nyckeltal, (Kolada, jmf liknande kommuner) Utfall 2014 Riket Utfall 2015 Riket Utfall 2016 Riket

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan 124 600 kr/år 129 100 kr 128 000 kr 134 300 kr 143 600 kr 140 700 kr

Nettokostnadsavvikelse i % förskola inkl. öppen förskola ingen uppg. ingen uppg. -2,6 % -2,6 % 0,2 % -3,3 %

Kostnad för ett inskrivet barn på fritidshem 39 000 kr 38 700 kr 40 600 kr 39 700 kr 39 900 kr 40 200 kr

Nettokostnadsavvikelse i % fritidshem inkl. öppen 
fritidsverksamhet

ingen uppg. ingen uppg. +35 % +24 % +33 % +17 %

Kostnad för elev i förskoleklass 86 500 kr 69 000 kr 76 000 kr 71 000 kr 67 000 kr 73 000 kr

Kostnad för elev i grundskolan 107 500 kr 108 500 kr 112 000 kr 111 500 kr 115 500kr 122 200 kr

Nettokostnadsavvikelse i % grundskola inkl. förskoleklass +19 % +7 % +13 % +9 % +12 % +7 %

Kostnad för elev i gymnasieskola, jmf riket 119 000 kr 117 000 kr 127 000 kr 122 000 kr 130 000 kr 123 000 kr

Kostnad för helårsstuderande komvux 79 500 kr 39 000 kr 115 500 kr 45 000 kr 135 000 kr 57 600 kr

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen (%)
-Förskola
-Förskoleklass och grundskola
-Fritidshem

72 %
72 %
60 %

51 %
86 %
50 %

72 %
95 %
66 %

47 %
85 %
42 %

62 %
88 %
70 %

47 %
89 %
70 %
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Viktiga händelser 
Under 2017 har vi fortsatt bevaka utvecklingen inom 
integration och flyktingområdet. Detta utifrån de föränd-
ringar som skett kring inflöde av ensamkommande barn 
samt ny lagstiftning kring mottagande och ersättningar 
för detta. Vi har under året avvecklat samtliga HVB-hem 
och minskat på det befintliga stödboendet för att anpassa 
oss till nya förutsättningar. Under våren har arbetet med 
att flytta hem dyra externa placeringar till våra egna HVB 
genomförts. 

Inflödet av orosanmälningar och nya ärenden har under 
våren 2017 fortsatt varit högt.

Under 2017 utökades utredningsgruppen med en socialse-
kreterare med hjälp av statliga stimulansmedel.
Hen jobbar främst med mottagning av anmälningar barn 
och unga och gör förhandsbedömningar. Hen jobbar också 
med familjehem.

Svårigheten att under hösten 2016 och vinter 2017 hitta 
personal ledde till att ett flertal konsulter togs in för att 
hantera situationen. Konsulterna har under sommaren 
avslutat sina uppdrag. Alla tjänster är för närvarande 
tillsatta. Utifrån det ökande inflödet av ärenden finns det 
ett behov av att tillsätta ytterligare resurser 2018 för att 
säkerställa kvaliteten i arbetet och bibehålla den goda 
arbetsmiljön. 

Vi har under januari 2017 genomfört en kompetensut-
vecklingsdag inom våld i nära relationer, där vi bjudit in 
personal och ledning från övriga verksamheter i kom-
munen. Syftet med detta är att visa det stora mörkertal 
som finns och ge andra verksamheter stöd i att arbeta 
med frågan. Vi behöver dock vara uppmärksamma på att 
vi måste förbereda oss på att kunna ta emot en ökning av 
antalet ärenden.

Under 2017 har vi uppmärksammat ett behov av allt fler 
tillfälliga boenden för personer med svårigheter att han-
tera en bostad. Vi har använt oss av stugor, vandrarhem, 
tillfälliga lägenheter mm vilket tyvärr blir relativt dyrt i 
längden. Vi har även använt oss av Freja (avdelning på Sjö-
ryd) för att lösa situationen. Under sommaren har Arbete 
och Socialtjänst förberett och planerat för ett tillfälligt 
boende på Bergmanska villan med två platser för att möta 
detta behov.

Socialtjänsten och skolan har många gemensamma arenor 
där vi verkar tillsammans i olika roller, men där det är 
oerhört viktigt att vi tillsammans försöker lösa uppdragen. 
Med anledning av detta har det tillsatts en arbetsgrupp 
från olika verksamheter som arbetar i frågan. Frågeställ-
ningen rör insatser kring elever som inte kommer till 
skolan samt familjesituationer där socialtjänsten skulle 
kunna ge ett aktivt stöd direkt i familjerna. Denna typ av 
insatser finns idag tillgängligt i relativt liten grad, men där 
vi skulle kunna se en stor vinst för det enskilda barnet och 
familjen. Frågan är verksamhetsöverskridande och där vi 
kan se att en samverkan/förstärkning skulle skapa stor 
förändring för den enskilde ungdomen/barnet/familjen 
samt att det skulle vara en stor vinst socioekonomiskt för 
kommunen som helhet. Detta genom att minska risken 
för utanförskap och det som följer i spåren av detta. 

Under flera år har frågan om kompetens för att arbeta 
som socialsekreterare inom barn- och unga diskuterats 
utifrån förändringar som gjordes i lagstiftningen. I dessa 
förändringar framhåller Socialstyrelsen att socialsekrete-
rare inom barn- och ungdomsvården måste ha socionom-
examen för att uppfylla kraven. För många kommuner 
innebär lagändringen att man kan komma att behöva 
utbilda alla som arbetar med dessa frågor och inte är 
socionomer. För Hjo kommun handlar detta om ett flertal 
personer som har annan högskoleutbildning och erfaren-
het av att arbeta som socialsekreterare. Det finns tyvärr 
ingen samordning kring utbildningskraven mellan Social-
styrelsen och högskolorna varför kommunerna själva än 
så länge kommer att behöva utbilda. Vi avvaktar vidare 
information och samordning i frågan.

Arbete och socialtjänst
Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integration- och flyk-
tingmottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänstför-
ordningen. Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för samordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo 
kommun ansvarar för. AME utför bl. a. arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkrings-
kassan, 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
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Antal inskrivna AME 83 70 55

Andel (%) av kommunens invånare som uppbär försörj-
ningsstöd

3,6 4,0 3,6

Utbetalt ekonomiskt bistånd 7 130 tkr 5 855 tkr 7 069 tkr

Antal hushåll med försörjningsstöd 220 210 216

Anmälningar Barn och Unga 100 248 277

Anmälningar Vuxna 68 67 104

Utredningar barn och unga 60 95 110

Utredningar vuxna 37 37 32

Mottagna ensamkommande barn 54 6 1

Mottagna flyktingar 10 25 22

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

Så här arbetade vi med Hjo kommuns   
värdegrund ”Det goda mötet” 
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.

Framtid
Att kunna ha en bostad är viktigt för varje människa. Den-
na möjlighet finns tyvärr inte för alla då man kan ha social 
problematik, missbruksproblematik, ekonomiska problem 
eller andra bekymmer som gör att man inte kan behålla 
en bostad någon längre tid. En större bostad har förhyrts 
men i förlängningen kommer detta inte att räcka. Vi har 
i perioder ett antal personer som genom eget beteende 
eller andra omständigheter straffar ut sig från bostads-
marknaden. Kostnaderna för tillfälliga boenden blir hög då 
det ibland förekommer skadegörelse och socialtjänsten 
får hantera kostnaden i efterhand. Det föreligger behov av 
att ha tillgång till några bostäder/lägenheter som vid behov 
kan inhysa personer som har tillfälliga bostadsbehov. 
Förhoppningsvis kan en samverkan några grannkommuner 
emellan var ett startskott för att etablera någon form av 
boenden för de personer om inte på egen hand kan skaffa 
och behålla en bostad. 

Under flyktingkrisen 2015 tecknades avtal med privata 
hyresvärdar för att kunna starta upp HVB-hem i den om-
fattning som krävdes. Även om verksamheten nu avveck-
lats så löper hyresavtalen för Tallen och Freja (avdelningar 
på Sjöryd) på fram till slutet av 2020 samt början av 2021. 
Detta innebär att vi står med fortsatta hyreskostnader 
för tomhyror för lång tid framöver om inte lokalerna kan 
nyttjas till andra ändamål. I dagsläget finns planer på att 

Vård- och omsorg tar över Freja from hösten 2018. För 
Tallens del finns inga sådana planer. Integrationsenheten 
hyr även lokaler på Vallgården som i nuläget står tomma. 
Diskussion pågår om lokalerna ska nyttjas till andra ända-
mål internt eller göras om till lägenheter för nyanlända.

Socialstyrelsens krav på att socialsekreterare inom barn- 
och ungdomsvården måste ha socionomexamen för att 
uppfylla kraven ställer många kommuner inför svåra 
utmaningar och Hjo är inte undantaget. Då det inte finns 
någon samordning kring utbildningskraven mellan Social-
styrelsen och högskolorna kommer kommunerna själva 
att än så länge behöva att utbilda. Hjo kommun kan inte 
klara denna utmaning själva utan ser det som nödvändigt 
med en tydlig nationell plan. Skaraborgs kommunalför-
bund kommer att spela en central roll i denna fråga för att 
stödja kommunerna i Skaraborg och vara en stark röst för 
15 kommuner i samverkan.

Hjo kommuns arbete med ett skolfrämjande team har 
startats upp och kommer att vara en fokusfråga för 2018 
men även de kommande åren. Våra barn och ungdomars 
välmående är en viktig folkhälsofråga som ytterst definie-
rar hur väl kommunen och samhället i stort kan mobilise-
ra kraft för och erbjuda samverkan och stöd utan stuprör.

Ekonomisk analys
Området individ och familjeomsorg uppvisar vid bokslutet 
ett negativt resultat om -1,8 mnkr, vilket var en förbätt-
ring med 0,6 mnkr jmf. prognosen som gjordes vid delåret 
bokslutet. Vill ni få ytterligare information kring den 
ekonomiska redovisningen kan ni läsa mer om detta under 
driftsredoviningen på sidorna 104-107.

Arbete och socialtjänst
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Hjo kommuns bolag

 

 

 

 

Hjo kommunHjo kommun

Hjo Stadshus AB
f.d. AB Hjo bostäder

Hjo Stadshus AB
f.d. AB Hjo bostäder

AB Hjo småindustrierAB Hjo småindustrier Hjo energi ABHjo energi AB

Hjo energi elhandel ABHjo energi elhandel AB

HjoTiBorg energi AB (30%)HjoTiBorg energi AB (30%)

Bredband Östra Skaraborg ABBredband Östra Skaraborg AB
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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.

 

 

 

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som främst styrs 
av kommunallagen. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över 
förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som 
inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som 
av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa 
honom eller henne. Ett sammarbete mellan Falköping, Hjo, Karlsborg, 
Skara, Skövde, Tibro och Tidaholm, Gullspång, Bollebygd, Herrljunga, Sven-
ljunga,  Vårgårda , Tranemo,  Skara och Lidköping.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med med-
lemskommunerna, Hjo, Tibro, Karlsborg, Mariestad, Töreboda, Gullspång 
och Skövde. Förbundet svarar för räddningstjänst och förebyggande 
brandskydd enligt lagen om skygg mot olyckor (LSO), samt tillståndsgiv-
ning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

RÖS uppdrag som skall lösas över tid är att förhindra och begränsa 
olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter 
olyckor och medverka till samhällets krishantering. Tilldelad ekonomi 
och resurser i övrigt utgör grundfundamenten i all vår verksamhet. RÖS 
skall i samverkan med andra öka insikten och förståelsen för vikten av att 
förebyggande åtgärder vidtas i syfte att förbygga och identifiera möjliga 
risker samt olyckor.

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med ansvar för 
insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning 
och planering av hushållsavfallets omhändertagande.

AÖS bildades den 1 januari 2000 av Hjo, Skövde och Tibro. Karlsborg 
anslöt sig till förbundet 2001, Töreboda 2005, Falköping 2008 och Skara 
2014. De senaste medlemmarna är Gullspång och Mariestad som anslöt 
sig till AÖS den 1 januari 2016.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och pröv-
ning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för 
kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 

• Tillsyn/kontroll och prövning enligt bland annat miljöbalken och 
livsmedelslagen. 

• Miljönämnden ska följa utvecklingen inom miljö- och hälsoskydds-
området i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och 
Tibro.

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

Skaraborgs Kommunalförbunds utgör plattformen för det gemensamma 
delregionala utvecklingsarbetet i Skaraborgs 15 kommuner. Förbundet 
skall särskilt verka inom följande områden:

• Tillväxt och utveckling
• Verksamhetsstöd och intressebevakning

I det gemensamma utvecklingsarbette för Skaraborg har arbetet i förbun-
dets strukturerats i fyra utvecklingsområden:
• Regional utveckling
• Hållbar samhällsutveckling
• Kunskapsutveckling
• Välfärdsutveckling

Samordningsförbundet Östra Skaraborg finansieras gemensamt av Skövde, 
Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholms kommuner, Västra Göta-
landsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
 Samordningsförbundet Östra Skaraborgs uppgift är att bidra till att 
ingående myndigheter kan utveckla sina verksamheter så att människors 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses.

 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolk-
förmedling och översättningsservice. Medlems kommunerna är: Alingsås, 
Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, 
Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Öckerö, samt Västra Götalandsregionen.
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Kommunala bolag
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 uppföljningar 
som bolaget redovisat till kommunfullmäktige. 

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 2017 före bokslutsdispositioner och skatt upp-
gick till -481 tkr. Årets övriga kostnader, som i huvudsak 
utgörs av räntekostnad, täcks av koncernbidrag från dot-
terbolagen. Bolaget är koncernmoder för Hjo kommuns 
bolag med de helägda dotterbolagen Hjo Energi AB och 
AB Hjo Småindustrier.

Nyckeltal 2015 2016 2017

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 2017 före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgick till 591 tkr. Under 2017 har drygt 99 % av loka-
lerna varit uthyrda. Bolaget har handlingsberedskap för 
eventuellt nya hyresgäster av industrilokaler genom att en 
industritomt är preliminärbokad. 

Nyckeltal 2015 2016 2017

Soliditet  %  80,0  80,7  80,4

Balansomslutning, mnkr    5,1    5,3    5,4

Nettoomsättning, mnkr    1,4    1,4    1,5

Årets resultat, mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

   0,2    0,1    0,0

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 2017 före bokslutsdispositioner och skatt upp-
gick till 0,4 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 3 084 kunder  (föreg. år 3 031).
• Såld energimängd under året uppgick till 40 243 MWh 

(föreg. år 40 672). 
• Antal kunder på den lokala marknaden utgör 83 % (föreg. 

år 82%).

Nyckeltal 2015 2016 2017

Soliditet  %   35,8   36,2   35,3

Balansomslutning,  mnkr   10,5   11,9   13,2

Nettoomsättning,  mnkr   18,6   19,1   20,7

Årets resultat,  mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

    0,9    0,4    0,3

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 2017 före bokslutsdispositioner och skatt upp-
gick till 9,1 mnkr (9,1). 

Installationsavdelningen har haft en bra beläggning under 
året, vilket bidragit till ett bra resultat. Elinstallationsverk-
samheten innefattar nyanläggnings- och ändringsarbeten, 
service samt försäljning av elmateriel främst inom industri 
och bostadsbyggnadsområdet. Arbetet inom elnätet har 
under året framförallt utgjorts av anslutning av villor på 
bostadsområdet Knäpplan, Knäpplan Norra samt till nya 
lägenheter på Kv Rönnen. Nätverksamheten omfattar 
transport av el till 3 545 (f.år 3 521) kunder och en över-
förd energimängd på 57 920 MWh (f. år 60 165 MWh), 
exklusive förluster.

Stadsnätet har fortsatt med utbyggnad av fibernät både på 
landsbygd och i Hjo Stad. På stadsnätet fanns det vid årets 
slut 1 601 (951) anslutna fiberkunder. Optonätets längd är 
c:a 366 km (f.år 195 km).

Vid årsskiftet var 36,8 km (f.år 36,8 km) kulvert nedlagd 
och servisledningar till 654 (f.år 648) fastigheter installe-
rade. Försäljningen av fjärrvärme uppgår till 33 956 MWh 
(f. år 33 372 MWh)

Investeringar
Investeringarna under året har uppgått till 17,5 mnkr (f. år 
19,1 mnkr) och består till största delen av utbyggnad av 
fibernätet i kommunen.

Miljö
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljö-
balken. Tillståndet som Länsstyrelsen beviljat 2012-12-19 
omfattar drift av tre biobränslepannor och en oljepanna 
med totalt tillförd effekt 25 MW. Vid gjorda kontrollmät-
ningar så har givna värden enligt erhållet tillstånd inte 
överskridits. Bränslet utgörs av skogs- och sågverksflis 
som levereras från platser inom en radie på 3-5 mil från 
Hjo. Bolaget följer den miljöpolicy som kommunen som 
ägare fastställt.

Måluppfyllelse
Hjo Energi AB:s elnätstaxor ligger i jämförelse med 
övriga elnätsföretag i regionen (Västra Götaland) i den 
nedre kvartilen. Det innebär att ägarens mål, att bolagets 
eltaxor ska vara under regiongenomsnittet, är uppfyllt. 
Hjo Energi AB har hela elnätet nedgrävt, vilket inneburit 
att bolaget inte haft några stora störningar på elnätet. 
Då alla transformatorstationer har redundant matning är 
risken för långa strömavbrott, orsakat av oväder eller an-
nan yttre lokal påverkan, väsentligt lägre än för elnät med 
luftledningar. Bolaget har en hög rörlig andel i bolagets 
taxor för elnät och fjärrvärme, vilket medför en högre risk 
beroende på väder. Att hela elnätet är nedgrävt medför en 
lägre risk.

Nyckeltal  2015  2016  2017

Soliditet  %   53,4   54,8   51,6

Balansomslutning, mnkr 124,3 134,0 155,9

Nettoomsättning, mnkr   57,6   65,5  66,2

Årets resultat, mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

   1,1     2,2    1,1

Mnkr Försäljning      Lån       Borgen

  K           S   K        S     K            S

Hjo kommun 12,8      1,7   0         0 101,5            0

Hjo Stadshus AB     0         0   0         0      0        40,0

Hjo Energi AB  1,7     12,1   0         0      0        60,0

Hjo Energi Elhandel 
AB

   0          0   0         0      0            0

AB Hjo Småindu-
strier

   0       0,7   0         0      0            0

Bredband Östra 
Skaraborg

   0         0   0         0      0          1,5

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 ,5        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         0,5   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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4 Finansiella räkenskaper

I följande kapitel återfinns räkenskapsrapporterna för 2017 med jämförelse mot 
2016. 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 (44 800 för år 2017) 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 gatukostnads-
ersättningar
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 5 000 tkr i 2013 års penning-
värde. Beloppet har i 2017 års bokslut indexjusterats till 
5 164 tkr Utbyggnaden bedöms medföra såväl nationella, 
regionala och lokala nyttor.

Kommunens årsredovisning innehåller en resultaträkning, kassaflödesanalys samt en balansräkning. 
För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsredovisning. Årsredovisningen 
innehåller även en koncernredovisning som utgör en sammanställning av kommunens resultat- och 
balansräkning och bokslut för de bolag kommunen har betydande inflytande i.    

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. Bidra-
get kostnadsfördes under 2014 och redovisades som en 
jämförelsestörande post i resultaträkningen 2014. Projek-
tet är nu färdigställt och kommunen har betalat sin del av 
finansieringen

Deponier
I Hjo finns idag några markområden som är klassade som 
förorenad mark och som Hjo kommun har ansvar för. 
Kommunen erhåller 30 kr per invånare och år (ca 270 tkr) 
från Avfallshantering Östra Skaraborg för att i framtiden 
återställa dessa områden. 

Eventuella beslut om återställande fattas av Länsstyrelsen. 
Då några sådana beslut inte finns har någon avsättning i 
balansräkningen inte skett, utan medlen särredovisas istäl-
let under rubriken Eget Kapital. Vid årets ingång uppgick 
det ackumulerade beloppet till 5,3 mnkr. 

Under året har provtagning av området runt Sanna-tippen 
inletts. Kostnaderna för detta har uppgått till 726 tkr, 
vilka redovisats direkt mot eget kapital. Medlen uppgår 
per 2017-12-31 till 4,9 mnkr

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 RIPS17.

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. Ingående 
värde per 2015-01-01 direktbokades mot ingående Eget 
Kapital 2015 med 3 872 tkr inkl. löneskatt.
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Avsättning har gjorts efter KPAs beräkning 2018-01-09. 
Årets förändring av avsättningen har belastat 2017 års 
resultat med 823 tkr inkl. löneskatt. Teoretiskt värde av 
förtroendevaldas pensionsförmåner beräknas och redo-
visas som ansvarsförbindelse för förtroendevalda, vars 
uppdrag motsvarar minst 40 procent av heltid. För de som 
har intjänad pensionsrätt och är under 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 pensionsförmå-
nen 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 2017 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 
2017 samt skillnaden mellan den slutliga taxeringen och 
prognosen för 2016. Avräkning av skatteintäkterna har 
gjorts efter Sveriges Kommuner och Landstings beräk-
ningar från december 2017.

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 un-
der Eget kapital och uppgår till 4,9 mnkr. Se vidare under 
”Deponier” ovan.

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 särskilt 
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. 

Schablonersättning för personer med uppehållstillstånd 
bokförs enligt kontantmetoden. Ett eventuellt överskott 
varje år förs över till nästkommande år. 

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 
organisationsneutral 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 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 2016 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 2016 2017

Verksamhetens intäkter 1 166,9 143,3 136,6 6,7 236,5 216,8

 - varav jämförelsestörande intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens kostnader 2 -615,5 -614,6 -602,6 -12,0 -666,7 -668,5

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

Avskrivningar 3 -19,7 -21,0 -21,3 0,3 -29,5 -32,3

Verksamhetens nettokostnader -468,3 -492,3 -487,3 -5,0 -459,7 -484,0

Skatteintäkter 4 366,1 384,7 383,0 1,7 366,1 384,7

Generella stadsbidrag och
utjämning

5 115,9 120,4 116,1 4,3 115,9 120,4

Finansiella intäkter 6 0,6 0,6 0,5 0,1 0,6 0,6

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

Resultat före extraordinära poster 13,4 12,2 11,0 1,2 21,3 19,7

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

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

Årets resultat 8 13,4 12,2 11,0 1,2 21,3 19,7

Resultaträkning och kassaflödesanalys 
Resultaträkningen visar kommunens och kommunkomcernens intäkter och kostnader och hur det egna 
kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen speglar hur den löpande verksamheten 
och investeringarna finansierats under året.

Kassaflödesanalys Kommunen Sammanställd redovisning

Mnkr Not 2016 Budget 2016 2017 Budget 2017 2016 2017

Årets justerade resultat 8 13,3 9,0 12,2 11,0 21,2 19,7

Justering för av- och nedskrivningar 3 19,7 19,2 21,0 21,3 29,5 32,3

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

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

Medel från verksamheter före förändring av 
rörelsekapital

33,3 24,7 29,8 32,3 52,4 50,3

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

16-17 0,3 0,0 0,1 -4,0 -0,4 0,0

+/- Minskn./ökn kortfristiga fordringar 18 -21,5 0,0 13,6 0,0 -22,5 12,6

+/- Ökn/minskn. övr. kortfristiga skulder 23 1,7 0,0 8,3 0,0 5,4 8,7

Kassaflöden från löpande verksamhet 13,8 24,7 51,8 28,3 34,9 71,6

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

- Investering materiella tillgångar 11-13 -52,8 -50,0 -59,3 -41,6 -71,9 -76,8

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

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

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

Kassaflöden från invest. verksamheten -59,8 -56,5 -59,3 -41,6 -78,9 -76,8

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

+/- Ökn/minskn långfristiga skulder 22 48,4 40,0 24,3 40,0 44,8 40,0

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

Kassaflöden från finan. verksamhet 48,4 40,0 24,0 40,0 44,7 39,4

Årets kassaflöde 19 2,4 8,2 16,5 26,7 0,8 34,2

Likvida medel vid årets början 2,0 7,6 4,4 -9,4 5,3 6,1

Likvida medel vid årets slut 4,4 15,8 20,9 17,3 6,1 40,3
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Balansräkning 
Balansräkningen visar i sammandrag kommunens och kommunkoncerns samtliga tillgångar,  
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för årets utgång.

Balansräkning Kommunen Sammanställd redovisning

Mnkr Not 2016 2017 2016 2017

TILLGÅNGAR

• ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 4,7 3,4 4,7 3,4

   -Programvarulicenser mm. 10 4,7 3,4 4,7 3,4

Materiella anläggningstillgångar 369,6 409,2 484,3 529,9
   -Mark, byggnader, tekniska anläggningar 11 317,4 373,9 332,7 389,0

   -Maskiner och inventarier 12 12,9 20,5 104,9 120,6

   -Pågående investeringar 13 39,3 14,8 46,7 20,3

Finansiella anläggningstillgångar 11,1 11,4 13,6 14,2
   -Värdepapper 14 10,4 10,4 12,0 12,1

   -Långfristiga fordringar 15 0,7 1,0 1,6 2,1

Summa anläggningstillgångar 385,4 424,0 502,6 547,5
• OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 16 0,1 0,2 5,3 5,6
Exploateringsfastigheter 17 7,3 7,1 7,3 7,1
Fordringar 18 61,6 48,0 73,9 61,3
Likvida medel och kortfristiga placeringar 19 4,4 20,9 6,1 40,3
Summa omsättningstillgångar 73,5 76,3 92,7 114,4
SUMMA TILLGÅNGAR 458,9 500,3 595,3 661,9

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

- Ingående eget kapital 236,9 250,6 272,5 294,1

- Årets resultat 13,4 12,2 21,3 19,7

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

- Förändring övrigt eget kapital 0,3 -0,4 0,3 -0,5

Summa Eget kapital 20 250,6 262,4 294,1 313,3
AVSÄTTNINGAR

Avsättningar till pensioner och skatter 21 8,8 9,6 23,6 26,1

Avsättningar till statlig infrastruktur 21 9,0 5,2 9,0 5,2
Summa avsättningar 17,8 14,8 32,6 31,3
SKULDER

Långfristiga skulder 22 84,4 108,7 138,8 178,8
Kortfristiga skulder 23 106,0 114,3 129,8 138,5
Summa skulder 190,5 223,1 268,6 317,3
SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

458,9 500,3 595,3 661,9

POSTER INOM LINJEN 25 301,8 320,0 221,8 220,0

Pensionsförmåner intjänade före 1998 163,8 161,0 163,8 161,0

Pensionsförmåner förtroendevalda (som inte ingår 
i ovan)

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

Borgensförbindelser mm. 134,0 154,7 54,0 54,7

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

   -Borgensförbindelser kommunala bolag 80,5 101,5 0,5 1,5

  -Borgensförbindelser övrigt 53,5 53,2 53,5 53,2

Outnyttjad checkkredit 56,1 70,0 97,6 92,0

Hjo kommun har i september 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner 
som per 2017-12-31 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 2017-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 342 484 mnkr och totala tillgångar till 349 244 mnkr. Hjo kommuns andel av de totalt förpliktelserna uppgick till 244 mnkr och andelen av 
de totala tillgångarna uppgick till 247 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

2016 2017 2016 2017

Not 1 Verksamhetens intäkter 166,9 143,3 236,4 216,8

Driftbidrag 114,2 87,1 114,2 87,1

Försäljningsmedel 11,1 12,0 9,3 12,0

Taxor och avgifter 26,7 28,0 87,4 89,4

Hyror och arrenden 12,2 12,7 10,3 12,7

Övrigt 2,7 3,5 15,2 15,6

Not 2 Verksamhetens kostnader 615,5 614,6 666,7 668,5

Personalkostnader 397,2 404,2 413,3 420,3

Köp av verksamheter 89,9 79,6 86,9 79,6

Lämnade bidrag 19,9 20,2 19,9 20,2

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader 39,2 39,9 26,1 31,9

Inköp av material och övrigt 69,3 70,7 118,3 114,4

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

Not 3 Av- och nedskrivningar 19,7 21,0 29,5 32,3

Planenliga avskriv-
ningar  
                                                
                                             
                                        

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

Byggnader o tekniska anläggningar 15,3 17,1 24,6 27,5

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

Leasingavtal 0,5 0,3 0,5 0,3

Not 4 Skatteintäkter 366,1 384,7 366,1 384,7

Årets preliminära skatteintäkter 367,6 386,1 367,6 386,1

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

Slutavräkning 2016 års skatteintäkter -1,9 -1,4 -1,9 -1,4

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning 115,9 120,4 115,9 120,4

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

Fastighetsskatt, prognos slutavräkning 2016 års 5,2 5,8 5,2 5,8

Inkomstutjämningsbidrag 95,2 98,4 95,2 98,4

Avgift till LSS-utjämning -1,2 -0,8 -1,2 -0,8

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

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

Kostnadsutjämningsavgift/bidrag -0,1 0,0 -0,1 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.

5,0 4,5 5,0 4,5
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Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

 2016  2017 2016 2017

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

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

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

Borgensavgifter 0,4 0,3 0,2 0,3

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

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

Räntekostnader lån 0,8 0,8 1,5 1,6

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

Övriga finansiella kostnader 0,1 0,4 0,1 0,4

Not 8 Årets Resultat enligt resultaträkning 13,3 12,2 21,2 19,7

Arets resultat enligt resultaträkningen 13,4 12,2 21,3 19,7

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

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

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

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

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

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

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

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 4,7 3,4 4,7 3,4

Anskaffningsvärde vid årets början 9,4 10,2 9,4 10,2

Årets investeringar 0,9 0,0 0,9 0,0

Ackumulerade avskrivningar -5,6 -6,8 -5,6 -6,8

Not 11 Mark, Byggnader o tekniska anläggningar  317,4 373,9 332,7 389,0

Allmän markreserv 4,6 15,0 4,6 15,0

Anskaffningsvärde vid årets början 4,6 4,8 4,7 4,8

Årets investeringar 0,1 10,4 0,0 10,4

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

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

Verksamhetsfastigheter 162,0 192,3 177,3 207,4

Anskaffningsvärde vid årets början 286,6 289,5 312,0 314,5

Årets investeringar 3,1 40,3 3,0 41,4

Årets försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificering*

Ackumulerade avskrivningar -127,5 -137,5 -137,7 -148,5

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

Affärsverksamhetsfastigheter 75,1 86,1 75,1 86,1

Anskaffningsvärde vid årets början 98,1 112,9 98,1 112,9

Årets investeringar 14,8 14,4 14,8 14,4

Årets utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar -37,8 -41,2 -37,8 -41,2
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Not 14 Värdepapper 10,4 10,4 12,0 12,1

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

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

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

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

Kommuninvest, särskild medlemsinsats 6,6 6,6 6,6 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 2017-12-31 till 8 084 700 kr.

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2017 2016 2017

Publika fastigheter 72,9 77,8 72,9 77,8

Anskaffningsvärde vid årets början 87,3 98,0 87,3 98,0

Årets investeringar 10,7 8,2 10,7 8,2

Ackumulerade avskrivningar -25,1 -28,4 -25,1 -28,4

Annan verksamhet 2,8 2,7 2,8 2,7

Anskaffningsvärde vid årets början 3,0 5,0 3,0 5,0

Årets investeringar 2,0 0,0 2,0 0,0

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

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    12,9 20,5 104,9 120,6

Maskiner 3,2 2,6 93,7 100,6

Anskaffningsvärde vid årets början 8,3 8,6 196,6 203,6

Årets investeringar 0,4 0,0 13,4 18,0

Årets försäljningar -0,1 0,0 -6,1 0,0

Ackumulerade avskrivningar -5,4 -6,0 -110,2 -121,0

Inventarier och bilar 7,4 15,6 8,9 17,7

Anskaffningsvärde vid årets början 40,1 41,7 48,4 50,9

Årets investeringar 1,7 9,8 2,6 9,8

Årets försäljningar 0,0 0,0 -0,2 0,0

Omklassificering*

Ackumulerade avskrivningar -34,4 -35,9 -41,9 -43,0

*Badbrygga omklassat till konto 1120

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

Anskaffningsvärde vid årets början 2,2 3,0 2,2 3,0

Under året nytecknade finansiella leasingavtal 0,8 0,5 0,8 0,5

Under året avslutade finansiella leasingavtal 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Ackumulerade avskrivningar -1,1 -1,4 -1,1 -1,4

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

Anskaffningsvärde vid årets början 0,2 0,4 0,2 0,4

Årets investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificering (omklassat till investeringbidrag 2389) 0,2 0,0 0,2 0,0

Not 13 Pågående anläggningstillgångar 39,3 14,8 46,7 20,3

Verksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde 29,0 4,1 29,0 4,1

Affärsverksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde 2,8 1,0 2,8 1,0

Publika fastigheter - anskaffningsvärde 1,0 0,0 1,0 0,0

Exploateringsmark - anskaffningsvärde 5,4 9,6 5,4 9,6

Inventarier - anskaffningsvärde 1,1 0,1 8,5 5,6

Not 15 Långfristiga fordringar 0,7 1,0 1,6 2,1

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

Korsberga bygdegårdsförening 0,1 0,1 0,1 0,1

Skandia överskottsfond 0,0 0,0 0,9 1,1

Va-anslutn. avgifter 0,5 0,8 0,5 0,8
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Not 18 Kortfristiga fordringar 61,6 48,0 73,9 61,3

Kundfordringar 7,0 8,9 16,9 18,5

Kortfristig fordran leverantörer o intressebolag 0,0 0,0 0,6 0,6

Upplupna intäkter kunder 11,8 4,3 12,3 5,3

Upplupna skatteintäkter 10,9 11,0 10,9 11,0

Fordran mervärdesskatt 10,9 6,6 10,9 6,6

Övriga fordringar staten 0,1 0,1 0,1 0,1

Övriga kortfristiga fordringar 0,1 0,1 0,4 0,6

Förutbetalda leverantörsfakturor 0,4 1,9 0,6 2,6

Övriga interimsfordringar 20,4 15,1 21,2 16,0

Not 17 Exploateringsfastigheter 7,3 7,1 7,3 7,1

Område – Klarinetten 2 0,0 0,0 0,0 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 1,0 1,0 1,0 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 0,0 0,1 0,0

Knäpplan Rårakan 0,1 0,0 0,1 0,0

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 4,4 20,9 6,1 40,3

Bank 4,3 20,8 6,0 40,2

Handkassor 0,1 0,1 0,1 0,1

Not 20 Eget Kapital 250,6 262,4 294,1 313,3

IB Eget Kapital 236,9 250,6 272,5 294,0

Årets resultat 13,4 12,2 21,3 19,7

Årets effekt av rättelse pensioner IB förtroendevalda 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets effekt av redovisad VA-fond (redovisad som skuld 20151231) 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets reglering resultatfonder avfall 0,3 -0,4 0,3 -0,4

Resultatutj. reserv 0,0 0,0 0,0 0,0

Fördelning Eget Kapital
- Kommunens/koncernens Eget Kapital 245,3 257,5 288,8 308,5

- Avfallsfonden 5,3 4,9 5,3 4,8

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2017 2016 2017

Not 16 Varulager 0,1 0,2 5,3 5,6

Lager turistbyrå 0,1 0,2 0,1 0,2

Råvarulager i Hjo Energi AB 0,0 0,0 5,2 5,4
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Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2016 2017 2016 2017

Not 21 Avsättningar 17,8 14,8 32,6 31,3

Avsatt till särskild avtals- o visstidspension 0,1 0,0 0,1 0,0

Övriga avsättningar pensioner 2,9 2,9 2,9 2,9

Avsatt till särskild avtals- och visstidspension förtroendevalda 4,1 4,8 4,1 4,8

Löneskatt på pensionsavsättningen 1,7 1,9 1,7 1,9

Uppskjuten skatteskuld – obeskattade reserver 0,0 0,0 14,8 16,5

Bidrag till statlig infrastruktur, E20 5,0 5,2 5,0 5,2

Bidrag till statlig infrastruktur, Gång- och cykelväg 4,0 0,0 4,0 0,0

Spec. avsatt till pensioner anställda, tkr

Ingående avsättningar 2 896,3 2 961,7 2 896,3 2 961,7

Nya förpliktelser under året 81,4 1,6 81,4 1,6

varav:

- Nyintjänad pension tjänstemän 0,0 30,0 0,0 30,0

- Ränte- o basbeloppsuppräkning 12,0 28,0 12,0 28,0

- Ändring av diskonteringsräntan 0,0 0,0 0,0 0,0

- Beräknad skuld på förändring upplupna löner o sem.skuld 83,4 7,8 83,4 7,8

- Övrig post -14,0 -64,2 -14,0 -64,2

Årets utbetalningar -106,0 -66,0 -106,0 -66,0

Summa utgående avsättningar till pensioner 2 961,7 2 897,3 2 961,7 2 897,3

Löneskatt 718,5 702,9 718,5 702,9

Utgående avsättning pensioner 3 680,2 3 600,2 3 680,2 3 600,2

Aktualiseringsgrad 1,0 1,0 1,0 1,0

Överskottsfonden hos KPA 459,0 1 504,5 459,0 1 504,5

Spec. avsatt till pensioner förtroendevalda, tkr

Ingående avsättningar 3 588,9 4 093,0 3 588,9 4 093,0

Årets justering av ingående avsättningar 33,1 0,0 33,1 0,0

Nya förpliktelser under året 471,0 725,0 471,0 725,0

varav:

- Nyintjänad pension förtroendevalda, PBF 383,0 448,0 383,0 448,0

- Nyintjänad pension förtroendevalda, OPF-KL 44,0 39,0 44,0 39,0

- Ränte- o basbeloppsuppräkning 44,0 112,0 44,0 112,0

- Ändring av diskonteringsräntan 0,0 126,0 0,0 126,0

- Övrig post 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets utbetalningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsatt till pensioner 4 093,0 4 818,0 4 093,0 4 818,0

Löneskatt 993,0 1 168,8 993,0 1 168,8

Utgående avsättningar pensioner 5 086,0 5 986,8 5 086,0 5 986,8

Not 22 Långfristiga skulder    84,4 108,7 138,8 178,8

Anläggningslån 60,0 97,5 108,0 145,5

Checkräkningskredit 13,8 0,0 20,2 22,0

Leasingavtal 1,5 1,5 1,5 1,5

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 9,1 9,7 9,1 9,8

Kreditgivare

Kommuninvest 60,0 97,5 108,0 145,5

Swedbank 13,8 0,0 20,2 22,0

Finansbolag (bilar) 1,5 1,5 1,5 1,5

Spec. Förutbetalda intäkter 
Anslutningsavgifter VA 2,2 2,1 2,2 2,2
Återstående antal år 39 år 32 år 39 år 32 år
Gatukostnadsersättningar 1,4 1,3 1,4 1,3
Återstående antal år 44 år 29 år 44 år 29 år
Investeringsbidrag statliga 4,8 4,6 4,8 4,6
Återstående antal år 47 år 44 år 47 år 44 år
Investeringsbidrag privata 0,7 1,7 0,7 1,7
Återstående antal år 16 år 15 år 16 år 15 år

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Not 25 Borgensförbindelser och övriga  
ansvarsförbindelser 301,8 320,0 221,8 220,0

Hjo Stadshus AB 40,0 40,0 0,0 0,0

Hjo Energi AB 40,0 60,0 22,0 22,0

Bredband Östra Skaraborg 0,5 1,5 0,5 1,5

Förlustansvar egna hem 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensionsförmån intjänad före 1998 (inkl löneskatt) 163,8 161,0 163,8 161,0

Pensionsförmån förtroendevalda  inkl. löneskatt
(som inte ingår i ovan)

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

Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening äldrehem i Hjo, 
ekonomisk förening

53,5 53,2 53,5 53,2

Spec. pensionsförmån intjänad före 1998-anställda

Ingående ansvarsförbindelse 138,1 131,8 138,1 131,8

Försäkring IPR -2,4 0,0 -2,4 0,0

Sänkning av diskonteringsräntan 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktualisering 0,1 0,2 0,1 0,2

Ränteuppräkning 1,1 1,2 1,1 1,2

Basbeloppsuppräkning 1,0 2,8 1,0 2,8

Bromsen* 0,0 0,0 0,0 0,0

Utbetalningar -6,1 -6,2 -6,1 -6,2

Övrigt 0,0 -0,3 0,0 -0,3

Summa pensionsförpliktelser 131,8 125,9 131,8 129,5

Löneskatt 32,0 31,5 32,0 31,5

Utgående ansvarsförbindelse 163,8 161,0 163,8 161,0

*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

2016 2017 2016 2017

Not 23 Kortfristiga skulder    106,0 114,3 129,8 138,5

Kortfr.skulder till kreditinstitut o kunder 20,6 22,5 30,6 30,5

Skulder intressebolag 0,0 0,0 1,4 1,4

Leverantörsskulder 16,3 19,6 15,5 19,9

Skuld till VA-kollektivet 0,7 1,1 0,7 1,1

Moms och skatteskulder 0,2 0,9 4,4 8,5

Personalens skatter och avgifter 5,7 5,7 6,3 6,3

Övriga kortfristiga skulder 0,9 0,7 5,5 2,7

Upplupna kostnader/förutbet. intäkter 61,6 63,8 65,4 68,1

Varav Upplupen semesterlön 15,9 16,0 16,7 17,0

Upplupna sociala avgifter 13,3 13,2 13,9 13,8

Upplupna löner 3,8 3,6 4,1 3,9

Upplupna räntekostnader 0,1 0,1 0,2 0,2

Förutbetalda hyresintäkter 0,0 0,0 0,1 0,1

Avgiftsbestämd ålderspension 16,0 17,2 16,0 17,2

Upplupna kostnader elcertifikat 0,0 0,0 1,6 1,4

Övriga interimsskulder 10,7 10,4 11,0 11,2

Förutbetalda skatteintäkter 1,8 3,3 1,8 3,3

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 2017 Redovisning 2017 Budget av-
vikelse

Helårsprog-
nos vid del-
årsbokslut

 Intäkter Kostnader     Netto  Intäkter Kostnader     Netto     Netto     Netto
Mnkr
Demokrati 1,1 7,6 6,5 0,9 7,4 6,5 0,0 0,2

Kommunledningskontoret 3,7 49,0 45,3 3,8 48,9 45,1 0,2 0,5

Kultur, turism och fritid 1,6 28,1 26,5 3,0 29,9 26,9 -0,4 -0,3

Teknisk service 129,8 153,2 23,4 134,2 158,0 23,8 -0,4 -0,1

Plan och Bygg 1,3 6,6 5,3 2,2 6,4 4,2 1,1 0,5

Taxefinansierad verksamhet 14,4 14,4 0,0 16,8 16,8 0,0 0,0 0,0

Vård och omsorg* 59,7 222,3 162,6 45,8 208,4  162,6 0,0 -2,9

Barn och utbildning 22,5 237,1 214,6 28,0 245,7      217,7 -3,1 -3,0

Arbete och socialtjänst 40,4 63,8 23,4 36,8 62,0     25,2 -1,8 -2,4

Finansförvaltning
exkl. skatter och finansnetto

15,9 -4,5 -21,4 14,3 -5,5 -19,8 -0,6 2,8

Summa löpande verksamhet 290,4 777,6 487,2 285,8 778,0 492,2 -5,0 -4,7

Finansförvaltningen totalt 515,4 -3,3 -518,7 520,0 -4,3 -524,3

- varav skatter 499,1 0,0 -499,1 505,1 0,0 505,1

- varav finansnetto 0,4 1,2 0,8 0,6 1,2 0,6

Återstår (exkl skatter och fin) 15,9 -4,5 -20,4 14,3 -5,5 -19,8

*exklusive intern LOV-ersättning budget 16,5 mnkr utfall 16,9 mnkr

Verksamheternas samlade budgetavvikelse
Kommunens verksamheter redovisade för 2017 en budget 
avvikelse med -5,0 mnkr. Nedan anges en övergripande 
förklaring till avvikelseposterna. 

Demokrati
Politikområdet Demokrati redovisar ett litet underskott 
2017 vilket kan hänföras till överförmyndarverksamheten 
och beror till största delen på minskade statsbidrag från 
Migrationsverket gällande ersättning för god man. Under-
skottet består även av högre årskostnad än budgeterat för 
Överförmyndare i samverkan. Samtidigt finns överskott 
gällande arvoden till politiker. Antal möten har varit något 
färre liksom föregående år. Vid delårsbokslutet i augusti 
prognostiserades ett överskott om 0,2 mnkr. Försäm-
ringen mot prognosen består av underskottet inom 
överförmyndarverksamheten vilket, med stor osäkerhet, 
beräknades bli enligt budget i delårsbokslutet. 

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott om 
drygt 0,2 mnkr 2017. Kollektivtrafiknämnden redovisar 
ett plusresultat till följd av fortsatt fördelaktigt avtal med 
västtrafik, färre antal färdtjänstresor och lägre kostnad 
för administration. Återbetalning av medlemsavgiften 
från MÖS bidrar också till resultatet. Kommunledningen 
redovisar ett positivt resultat till följd av vakanser men 

redovisar högre kostnader än budgeterat för invigningen 
av kulturkvarteret. Inom staben finns ett flertal positiva 
avvikelser mot budget, bl.a. till följd av vakanser på eko-
nomi- och kanslienheten samt på kontaktcenter för lägre 
telefoni och växelkostnader. Vidare finns underskott på 
IT för drift av kommunens verksamhetssystem och även 
p.g.a. ökade kostnader för licenser samt drift- och support 
till följd av utökning av antal användare i kommunen. Per-
sonalenheten redovisar ett negativt resultat p.g.a. högre 
kostnader för utbildningsinsatser av kommunövergripande 
karaktär samt för facklig tid.

Prognosen i delårsbokslutet visade på en avvikelse mot 
budget med + 0,5 mnkr. Resultatet blev 0,2 mnkr 2017 
vilket främst beror på högre IT-kostnader och högre 
kostnader på personalenheten än prognostiserat samt en 
negativ avvikelse mot budget för invigning av kulturkvar-
teret. Resultatet för invigningen var beräknat att bli enligt 
budget då invigningshösten inte var påbörjad vid uppfölj-
ningen i delårsbokslutet.
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Plan och Bygg
Plan o Bygg ökade bygglovsintäkter samt ännu ej fär-
digställda detaljplaner gör att enheten visar ett positivt 
resultat på +1,1 mnkr för perioden. Köpta tjänster kom-
mer att fortgå även under 2018. I delårsprognosen gjordes 
en försiktig bedömning om ett överskott om ca +0,5 mnkr 
då bygglovsverksamheten även i år varit hög och medfört 
fler bygglovsavgifter än budgeterat. Överskottet visade sig 
dock bli dubbelt så stort, bl a beroende på dels bygglovsin-
täkterna, samt att detaljplanearbetet ej kommit igång som 
planerat.

Kultur, turism och fritid
Kultur, turism och fritid redovisar ett underskott om drygt 
0,4 mnkr 2017. Fritidsverksamheten redovisar ett positivt 
resultat vilket delvis beror på överskott på kapitaltjänst-
kostnader och lokalhyra kopplade till skateparken, löpar-
banor och ombyggnationen av Park p.g.a. senare aktivering 
av projekten än planerat. Samtidigt uppnår inte verksamhe-
ten budgeterad intäktsnivå på Park p.g.a. ombyggnationen, 
vilket medför att Park redovisar ett resultat enligt budget. 
Likt Park blir överskottet på löpar/träningsplaner lägre 
än förväntat p.g.a. lågt utfall på intäkter för uthyrning av 
konstgräsplanen. Detsamma gäller skateparken, där fritids-
verksamheten istället har haft extra kostnader under året 
som inte ingått i investeringsprojektet. Vidare redovisar de 
flesta enheterna inom fritid ett plusresultat. Kulturverk-
samheten redovisar ett underskott 2017. Den största för-
klaringen till avvikelsen är personalrelaterat. Förklaringen 
till underskottet beror också på kostnader för införandet 
av nytt bibliotekssystem samt ett högre utfall än budgete-
rat på Kulturskolan. Även turistverksamheten redovisar 
ett mindre underskott vilket beror på högre personalkost-
nader till följd av högt tryck på personal och extra öppet 
på turistbyrån under året.

Resultatet för politikområdet blev ca 0,1 mnkr sämre än 
prognosen vid delårsbokslutet. Överskott redovisas på 
kapitaltjänstkostnader men fritidsverksamheten har också 
haft extra kostnader och minskade intäkter till följd av in-
vesteringarna och ombyggnationerna. Kulturverksamheten 
redovisar något sämre resultat än prognosen och turistby-
råns budgetavvikelse vid årets slut påverkar också avvikel-
sen då de redovisade en prognos enligt budget i delåret.

Teknisk service
Teknisk service redovisar för perioden en avvikelse mot 
budget om -0,4 mnkr. Underskottet är till stor del (-0,7 
mnkr) hänförligt till kostverksamhetens ökade livsmed-
elspriser. Inom gemensam teknisk service genererar man 
också ett underskott (-0,4 mnkr). Detta beror främst på 
avsaknad av intäkter första halvåret, då projektingenjö-
ren började sin anställning först i juni. Även Gata/Park/
hamn enheten redovisar ett underskott (-0,3 mnkr). Beror 
främst på akuta åtgärder inom Hjo-åns dalgång, reparation 
av broar samt högre driftskostnader för trafikbelysning än 
budgeterat. Inom fastighetsenheten visar man ett över-
skott (+0,7 mnkr) Detta är en följd av att investeringar; ex 
vis Park, inte blivit aktiverade förrän i slutet av året och 

då inte medfört några ränte- och avskrivningskostnader 
i den takt det budgeterats. Även mark och exploatering 
visar ett överskott (+0,3 mnkr), detta beror på fler sålda 
tomter. 

Prognos för helåret bedömdes hamna på -0,1 mnkr. Detta 
härrör sig från kostverksamhetens ökade livsmedelspriser, 
som bedömdes mötas av ett överskott inom Mark och 
Exploatering beroende på fler sålda tomter under året. 
Underskottet blev -0,3 mnkr högre.

Vård och omsorg
Vård och omsorg redovisar ett resultat som överens-
stämmer med budget. Resultatet per verksamhetsområde 
visar på ett underskott på 0,5 mnkr för Gemensamt vård 
och omsorg, ±0 mnkr för Äldreomsorg och överskott 0,4 
mnkr för Funktionsnedsättning. 

Vård och omsorgs verksamhet är mycket personalintensiv, 
av redovisade kostnader i bokslutet är 80% personal-
kostnader. Personalkostnaderna totalt blev 0,1mnkr lägre 
än budget men olika verksamheters resultat varierar. 
Nämnas kan hemvårdens personalkostnader som blev 2,8 
mnkr högre än budget. Differenser av personalkostnader 
jämfört med budget finns också för Villa Rosell där kost-
naderna blev högre. På Sigghusberg, Sjöryd, Dagcenter 
Måsen, Gjutaren, Sjuksköterskor och Ledsagning/avlös-
ning. 

Större avvikelser av övriga kostnader som blev högre än 
budgeterat är kostnad för köp av externa boendeplatser, 
kostnad för hemvårdens förbrukningsmaterial och kostnad 
för inhyrda sjuksköterskor. 

På grund av minskat antal elever blev kostnaden för 
elevhem LSS lägre än budgeterat. Inom personlig assistans 
har antal brukare minskat och kostnaden för ersättning 
till Försäkringskassan för de första tjugo timmarna blev 
därför lägre. Resultatet för intäkter och kostnader inom 
personlig assistans med kommunen som utförare varie-
rar men den totala kostnaden är högre än budgeterat. 
Köp av verksamhet inom personlig assistans har upphört 
under året och kostnaden blev därför lägre. Ersättning 
till externa utförare för ökade kostnader vid assistents 
sjukdom blev istället högre. Kostnaden enligt avtal för 
trygghetslarm blev lägre än beräknat och påverkar resulta-
tet positivt. 

Vid delårsbokslutet förväntades Vård och omsorg redo-
visa ett underskott på 2,9 mnkr vid årets slut. Prognosen 
förbättrades i oktober till ett underskott på 2,3 mnkr 
och resultatet i december blev enligt budget. Avvikelse 
mot helårsprognosen i augusti är 1,8 %. Skillnaden mellan 
prognosen och utfallet beror på många förändringar men 
några större differenser kan nämnas. Kostnaderna för i 
första hand löner på Sigghusberg, Sjöryd och hemvården 
har blivit lägre än prognostiserats vid delårsbokslutet. 
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För hemvården beror detta bl a på att antalet utförda tim-
mar är något lägre under slutet av 2017 men även att man 
arbetat med schemaläggning och varit återhållsam med 
att tillsätta vikarier och extraturer. På Sigghusberg och 
Sjöryd är bedömningen att arbetet med bemanning efter 
behov har inneburit större påverkan på resultatet än som 
prognostiserats. Resultatet på Sjöryd påverkas också av 
att man haft låg beläggning på korttidsavdelningen under 
senare delen av 2017 och man har då flyttat personal till 
andra avdelningar när behov funnits istället för att tillsätta 
vikarier. 

Även på Gjutaren och Kortebo har kostnaderna blivit 
lägre än prognosen vilket också här beror på återhållsam-
het vid tillsättande av vikarier vid sjukdom och vakanser. 
Kostnad för köp av verksamhet inom personlig assistans 
har upphört under året och kostnaden blev därför lägre 
än prognostiserats. 

Barn och utbildning
Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden; 
Barn och utbildning gemensamt, Barnomsorg, Grundskola 
inklusive förskoleklass och Gymnasie- och vuxenutbild-
ning. Resultatet för Barn och utbildning är ett underskott 
om 3,1 mnkr, vilket jmf prognosen vid delårsbokslutet är 
en försämring om 0,1 mnkr. 

Intäkterna avviker positivt om 5,5 mnkr vilket till största 
del beror på ersättningar från Migrationsverket avseende 
asylsökande elever i grund- resp. gymnasieskolan samt 
ökad ersättning för SFI eleverna (svenska för invandrare) 
vid vuxenutbildningen. Utöver detta har intäkterna ökat 
pga. sökta statsbidrag från skolverket och specialpeda-
gogiska skolmyndigheten samt ersättningar från arbets-
förmedlingen avseende tjänster AMS. Ovan intäkter har 
framförallt använts för att täcka ökade personalkostnader 
(-6,6 mnkr), vilket är en del av förklaringen till avvikelsen 
på kostnadssidan. Resterande del förklaras med av extra 
tillsatt personal inom särskolan, långtidssjukskrivningar 
inom barnomsorgen samt att verksamheterna inte fullt ut 
anpassats till gällande resursfördelningsmodell. Resterade 
del av kostnadsavvikelsen beror på köp av interkommu-
nala skolplatser samt extra stöd i andra kommuner, köp av 
korttidsplats från Vård och omsorg. Samt köp av ytterli-
gare 2 barnomsorgsplatser i enskild regi. Verksamheten 
har även haft tillkommande kostnader för matportioner 
på grund av fler elever inom skolan och fritidshemsverk-
samheten.

Avvikelsen jämfört med delårsbokslutet i augusti är en 
försämring med 0,1 mnkr. Försämringen av resultatet 
förklaras av tillkommande kostnader för stöd i annan 
kommun samt kostnader för korttillsyn vilket inte tagits 
med då prognosen gjordes i augusti.

Arbete och socialtjänst
Arbete och socialtjänst är indelat i tre olika verksamhets-
områden; Individ och familjeomsorg, Arbetsmarknadsen-
heten samt Integrationsenheten. 

Intäkterna avviker negativt med 3,5 mnkr, beroende på 
att migrationsverket ändrat sina ersättningsnivåer från 
och med den 1/7 vilket innebär att verksamheten fått en 
reducerad dygnsschablon tidigare. Kostnaderna avviker 
positivt med totalt 1,7 mnkr, utav dessa härrör 0,8 mnkr 
till personalkostnader och förklaras med vakant tjänst 
inom Arbetsmarknadsenheten samt nedsättning av tjänst 
inom familjecentralen/Dialogen och att man under del 
av året tillsatt konsult på en ordinarie tjänst. Resterande 
förklaras av att integrationsenheten inte köpt HVB/LVU 
platser i budgeterad omfattning beroende på framförallt 
åldersuppskrivningar och att flera av de ensamkommande 
fyllt 18 år under året.

Resultatet för 2017 blev ett underskott på ca -1,8 mnkr. 
Vid delårsbokslutet gjordes en prognos med en avvikelse 
om -2,4 mnkr, främsta anledning till det förbättrade resul-
tatet är att ansökan gällande en institutionsplacering från 
migrationsverket bokats som en upplupen intäkt i bokslu-
tet för 2017. Denna uppbokning borde förbättrat resul-
tatet ytterligare, men pga. fortsatt höga kostnader inom 
bland annat institutions- och öppenvård vuxna även under 
årets sista månader påverkades resultatet negativt.
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Investeringar
Investeringsredovisningen visar avslutade och pågående investeringar vid årsskiftet för materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar. 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 Tilläggs-
anslag

Omdisp-
oneringar

Ombudget Total budget Kostnad 
sedan start

Varav under 
2017

Avvikelse

Tekniska övergripande 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2 2,4 2,4 -0,2

Fastigheter övergripande 3,4 0,0 -2,0 7,3 8,7 0,6 0,1 8,1

Skolfastigheter 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 3,6 3,2 -3,4

Barnomsorgsfastigheter 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 0,5 0,4 3,7

Kultur- och fritidsfastigheter 0,0 0,0 0,0 39,0 39,0 39,4 11,4 -0,4

Gator, vägar, infrastruktir mm 5,6 0,0 0,0 2,9 8,5 7,3 6,3 1,2

Hamnen 2,0 4,0 3,0 0,0 9,0 9,5 8,8 -0,5

Markinköp 3,0 7,0 -1,0 2,0 11,0 10,4 10,4 0,6

KS inventarier 2,0 2,0 0,0 4,6 8,6 7,7 6,6 0,9

Taxefinansierat Vatten och avlopp 3,4 0,0 0,0 3,0 6,4 5,9 3,8 0,5

Summa investeringar exkl. 
exploatering

21,7 13,0 0,0 63,1 97,8 87,3 53,4 10,5

Exploateringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 4,2 -9,6

Summa inkl. exploatering 21,7 13,0 0,0 63,1 97,8 96,9 57,6 0,9

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 11 
mnkr samt avskrivningar om ca 21 mnkr. Självfinansierings-
graden varierar mellan åren beroende på storleken på 
årets resultat och årets avskrivningar. 

Under 2017 har 97,8 mnkr avsatts till investeringar. Av 
dessa är 34,7 mnkr nya medel och 63,1 mnkr är ombudge-
terade från år 2016. Den nedlagda kostnaden i de projekt 
som pågår och de som avslutats under året uppgår till 96,9 
mnkr varav 57,6 mnkr har belastat 2017 och 39,2 mnkr 
tidigare år. Under året har projekt till ett belopp om 82 
mnkr avslutats. Pågående projekt med återstående brut-
tokostnad om 14,8 mnkr ombudgeteras till 2018.

Samtliga investeringar 2017
Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar per den 31 december 2017.
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De största investeringsprojekten 2017

Belopp i mnkr Budget Kostnad 
sedan start

Varav kost-
nad 2017

Avvikelse Kommentar

Etapp 2 Kulturkvarteret Pedagogien 30,8 30,9 10,7 -0,1 Arbetet avslutat

Skatepark och Guldkroksområde 8,2 8,6 0,7 -0,4 Arbetet avslutat

Hamnen Muddring och kompl. pirhuvud 9,0 9,5 8,8 -0,5 Arbetet avslutat

Inköp av mark Spakås 1:1 11,0 10,4 10,4 0,6 Mark inköpt dec 2017

Guldkroksskolan ombyggnad 0,0 3,1 3,1 -3,1 Arbetet påbörjat, budget 2018

Exploatering 0,0 9,6 4,2 -9,6 Pågående, budget 2018 och 2019

Under året har ett antal stora projekt som muddring i 
hamnen samt anläggande av pirhuvud genomförts, reno-
veringen av medborgarhuset Park, anläggande av Action-
parken samt friidrottsanläggning inom Guldkroksområdet, 
arbetet med exploateringsområdet Knäpplan genomförts, 
samt Guldkroksskolans ombyggnad har påbörjats under 
hösten, budgetanslag för projektet finns med 2018.

Översikt nettoinv. 2013-2022, mnkr
2018; inkl. om-

budgeteringar från 
2017.

Exploateringsarbeten inom Knäpplan Västra och Norra 
har påbörjats. Finansieringen sker i form av tomtförsälj-
ningar, gatuersättningar samt budgeterade medel 2018 och 
2019.

Vatten- och avloppsverksamheten har investerat för 5,9 
mnkr. VA-arbeten på Skolgatan och Sveavägen har utförts 
samt återstående åtgärder på reningsverket och renove-
ring Gate reningsverk.
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Exploateringsverksamhet

Exploatering avser åtgärder för att anskaffa och iordningställa mark för att kunna bygga bostäder och industrier samt ge-
mensamma 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-/ Sandby-
området beräknas avslutas under år 2018 och då finns 4 mnkr avsatta i investeringsbudget för att finansiera gator, belys-
ning, vatten- och avloppsinfrastruktur samt grönområden som kvarstår i kommunal ägo. Under 2015 öppnades ytterligare 
ett område med nio tomter på norra Knäpplan. 

Total nettokostnad sedan 
projektstart

2014 2015 2016 2017

Knäpplan/Sandby Inkomster -1,8 -0,1 -0,4 -0,5 -0,5

Utgifter 6,7 4,7 1,2 0,1 0,0

Netto 4,9 4,6 0,8 -0,4 -0,5

Knäpplan Norra Inkomster -0,6 0,0 0,0 -0,2 -0,4

Utgifter 4,7 0,0 0,0 0,2 4,5

Netto 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

Knäpplan Västra Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 0,6 0,0 0,0 0,2 0,6

Netto 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

TOTALT   Netto 9,6 4,6 0,8 -0,4 4,2

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 färdig-
ställdes. Tomtpriset är satt till 50 kr per kvadratmeter. 
Vid utgången av 2017 är 18 tomter sålda och 8 st tingade. 
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 
2017 är 4 tomter sålda, 4 tomter tingade och 1 tomt osåld.

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 1 är såld och 3 kvarstår 
till försäljning. 

Övriga villatomter i tätorten
På Borrbäckområdet finns det 3 byggklara tomter. 
Två större och byggklara tomter finns på Andersfors ut-
med Strömsdalsvägen med gångavstånd till Hjo-åns dalgång.

Pågående exploateringar 2017

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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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.

Kassaflödesanalys 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.

 

Ordlista och definitioner
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