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ÅRSREDOVISNING 2020
Inledning
I Inledningen återfinns kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådets sammanfattande
kommentarer på det gångna årets händelser.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen följer i allt väsentligt RKR:s
rekommendation nr.15 och innehåller övergripande beskrivningar av kommunens ställning och
utveckling, organisation, styrmodeller etc.

Finansiella rapporter
I detta block återfinns kommunens redovisningssprinciper därefter resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning samt nothänvisningar.

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 företagare 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 är uppdelad i
fyra block enligt nedan:

ÅRSBOKSLUT 2020

Övrigt
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nyckeltal.

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning
4

Kommunalrådet har ordet

6

Året som gått i bilder

Förvaltningsberättelse
10

Översikt över kommunens utveckling

11

Den kommunala koncernen

18

Viktiga förhållanden för resultat och ställning

22

Händelser av väsentlig betydelse

24

Styrning och uppföljning

26

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

57

Balanskravsresultat

57

Förväntad utveckling

58

Väsentliga personalförhållanden

Finansiella rapporter
62

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar

66

Resultaträkning och kassaflödesanalys

67

Balansräkning

68

Nothänvisning

74

Driftsredovisning

78

Investeringsredovisning

80

Exploateringsredovisning

82

VA- och renhållnings verksamhet

Övrigt
88

Ett ekologiskt hållbart Hjo

90

Folkhälsa

94

Nyckeltal

98

Revisionsberättelse

101

Ordlista och definitioner

Årsredovisningen publiceras varje år på Hjo kommuns hemsida, www.hjo.se
Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun
Foto: Josephine Modig, Mostphotos, Hjo kommun
Tryck och reoro: Redo Tryck AB 2021

ÅRSBOKSLUT 2019

5

Kommunstyrelsens ordförande
sammanfattar året som gått
Vi har lagt 2020 bakom oss och kan konstatera att ingenting blev som vi tänkt. Pandemin slog till på allvar under
mars månad och sedan dess har i princip allt överskuggats
av dess effekter.Vi har tvingats arbeta med mycket korta
ledtider, snabba förändringar, oönskade men tvungna åtgärder och vi har alla fått upptäcka och anamma nya arbetssätt, på gott och ont.Vi har alla påverkats och tvingats
ändra våra livsmönster på sätt som vi inte i vår vildaste
fantasi kunde tänkt oss då vi på nyårsnatten skålade in
2020. Året har präglats av ständiga påminnelser om att livet
är skört och att allt kan förändras från en dag till annan.
Många har förlorat nära och kära och jag tror att detta har
fått många av oss att omvärdera vad som egentligen är viktigt och nödvändigt för ett gott liv. Jag tror att den typen av
reflektioner, lärdomar och insikter är uppsidan av det som
vi går igenom nu.
Det ekonomiska resultatet är bra och vi klarar vårt budgetmål med råge. Resultatet är för oss, liksom alla andra kommuner, dopat av det extra statsbidrag/Covid-pengar som
betalats ut till samtliga kommuner. I Hjo hade vi troligen
haft större nytta av de pengarna kommande år eftersom
effekterna som säkerligen kommer i pandemins spår är
svåra att förutsäga. Man kan befara ökad ohälsa, ökad arbetslöshet, ökade försörjningsstöd, utmaningar inom skolan
m.m. Därför är det extra viktigt att vi håller i det goda arbete som pågår med åtgärdsplaner och förnyade arbetssätt.
Under 2020 har vi inte lyckats nå hela vägen. Grundskolan
dras med avsevärda avvikelser mot budget och institutionsoch familjehemsplaceringarna inom Arbete och socialtjänst
ligger fortfarande på ovanligt höga nivåer i Hjomått mätt.Vi
befinner oss dessutom i en omfattande investeringsperiod
som kommer att kräva lite extra kommande år. I 2021 års
budget har tillskjutit medel som förhoppningsvis ska säkra
att vi även fortsättningsvis kan hålla en balanserad ekonomisk framfart och därmed säkra arbetsron i förvaltningens
samtliga delar.

Kommunfullmäktige har antagit 17 mål för verksamheten
inom de sex prioriterade utvecklingsområdena som Hjoborna arbetade fram under det gemensamma visionsarbetet
för ett antal år sedan. Bedömningen är att 11 av dessa uppnås och 4 är delvis uppnådda. Det är ett riktigt bra resultat och visar att arbete pågår för fullt på alla områden.
SCB:s medborgarundersökning visar hög nöjdhetsgrad
bland kommunens invånare och att man gärna rekommenderar Hjo som en bra plats att leva, verka och bo på.
Alla medarbetare inom kommunens verksamhet har på
olika vis bidragit på ett fantastiskt sätt till att vi tillsammans
klarade uppgiften och levererade god service, omsorg,
utbildning och samhällsutveckling till Hjoborna i skuggan
av Covid-19 under 2020. Ett resultat av stort enskilt ansvarstagande av var och en, på sin fritid och under sin yrkesutövning. Ni är proffsiga, ett stort tack för det!
En extra stor eloge till alla inom Vård- och omsorg som
mot alla odds lyckades hålla smittan från de äldre och mer
utsatta grupperna som ingår i deras ansvarsområde. Jag är
mycket stolt över er alla som oavsett position i kommunen
ställt upp, varit flexibla, sett lösningar och varit pragmatiska – tillsammans skapar vi framtidens Hjo, det har vi blivit
varse under 2020!

Catrin Hulmarker (m)
Kommunalråd
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ÅRET SOM GÅTT I BILDER...

Bild: LINK arkitektur
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Bild: LINK arkitektur
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Översikt över kommunens utveckling
Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 15 mnkr
för verksamhetsåret 2020. I tabellen nedan lämnas en översikt
över verksamhetens utveckling.
(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

237

217

205

205

209

-667

-669

-668

-689

-705

482

505

519

535

553

Årets resultat

21

20

20

12

15

Soliditet (%)

49

47

48

48

46

Soliditet inkl. totala
pensionsförpliktelser (%)

21

22

25

26

27

Nettoinvesteringar

68

71

58

46

Självfinansieringsgrad (%)

75

73

96

106

792

774

753

797

7 512

8 248

6 321

5 863

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Skatteintäkter och
statsbidrag

Antal anställda
Investeringar/medborgare
(kr)

Kommunen
(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

Antal invånare

9 052

9 093

9 176

9 210

9 229

Kommunal skattesats (%)

21,57

21,57

21,57

21,57

21,57

Verksamhetens intäkter

167

143

128

126

134

Verksamhetens kostnader

-616

-615

-610

-629

-649

Skatteintäkter och
statsbidrag

482

505

519

535

553

Årets resultat

13

12

14

9

12

Soliditet (%)

55

52

53

52

49

Soliditet inkl. totala
pensionsförpliktelser (%)

18

19

22

23

23

Nettoinvesteringar

48

53

40

34

77

Självfinansieringsgrad (%)

68

62

90

93

Långfristiga låneskulder

84

109

86

97

133

769

748

727

771

781

Antal anställda

Det redovisade resultatet för 2020, 15 mnkr för den samlade
kommunala verksamheten, är starkare än föregående år. Det
starkare resultatet är i huvudsak hänförligt till den kommunala verksamheten, där extra statsbidrag och kompensation för
Covid-19 effekter överstiger de faktiska kostnaderna. Resultatet
i kommunen har påverkats negativt av underskott inom Barn och
utbildning samt Arbete och socialtjänst, där placeringar i familjehem är den största enskilda förklaringen
Det samlade resultatet i bolagens verksamhet uppgår till ungefär
samma nivå som föregående år. I likhet med 2019 var 2020 också
ett år med låg årsmedeltemperatur vilket gör att försäljningen
och därmed resultatet inom elhandel är relativt lågt jämfört med
tidigare år
Investeringsnivån under 2020 är hög och består i huvudsak av nytill och ombyggnation av skolbyggnader, där nyproduktion av den
nya Estrid Ericsonsskolan står för den största delen. Den höga investeringstakten tillsammans med ett relativt högt resultat i kommunen har medfört att balansomslutningen ökat kraftigt under
året men att soliditeten inklusive pensionsåtaganden bibehållits.
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Den kommunala koncernen
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och i Hjo Stadshus AB och dess
dotterbolag. Kommunen anlitar inte några privata utförare men samverkar med den Kooperativa hyresföreningen Äldrehem i Hjo ekonomisk förening som tillhandahåller boende inom äldreomsorgen. Kommunens bolag, vilka inte har förändrats under de senaste åren
samlas under holdingbolaget Hjo Stadshus AB. Hjo kommun har inget kommunalt allmännyttigt bostadsbolag utan fastighetsmarknaden
domineras av det privata Wennergrens Byggnads AB. En fullständig översikt av den kommunala verksamheten framgår av organisationsschemat nedan.

Hjo kommun
Hjo Sstadshus AB
f.d. AB Hjo Bbostäder

AB Hjo Ssmåindustrier

E
Hjo energi
AB

E
Eelhandel AB
Hjo energi

Bredband Östra Skaraborg AB

HjoTiBorg energi
AB (30%)
E

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 Karlsborgs Energi Försäljnings
AB, 30 % av Tibro Energi AB samt 10 % av Almnäs Elhandel AB.

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.

Hjo Stadshus AB

AB Hjo Småindustrier

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

AB Hjo Småindustrier ägs till 100% av Hjo Stadshus AB och
bedriver uthyrning av industrilokaler i Hjo kommun.
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Kommunal verksamhet i andra former
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 och andra organisationer som utför kommunal service åt Hjo kommuns invånare.

Skaraborgs Kommunalförbund 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 utvecklingsarbete för Skaraborg har arbetet i förbundet strukturerats i fyra
utvecklingsområden:
•
Regional utveckling
•
Hållbar samhällsutveckling
•
Kunskapsutveckling
•
Välfärdsutveckling

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning 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 hälsoskyddsområdet i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.
Miljönämnden ska lämna råd och upplysningar till allmänheten i frågor som omfattas av nämndens ansvarsområde.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med medlemskommunerna, Hjo, Tibro,
Karlsborg, Mariestad, Töreboda, Gullspång och Skövde. Förbundet svarar för räddningstjänst och
förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), samt tillståndsgivning 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 förebygga och identifiera möjliga risker samt olyckor.

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och översättningsservice. Medlemskommunerna 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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Samordningsförbundet Östra Skaraborg finansieras gemensamt av Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg,
Falköping och Tidaholms kommuner,Västra Götalandsregionen, 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.

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.

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, Tidaholm, Gullspång, Bollebygd, Herrljunga,
Svenljunga, Vårgårda, Tranemo, Skara och Lidköping.

Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. Nämnden
ansvarar för allmän och särskild kollektivtrafik. Samarbetet i Kollektivtrafiknämnden regleras i ett
samverkansavtal mellan kommunerna och genom nämndens reglemente. Nämndens uppdrag är att
företräda kommunerna i samverkansfrågor gällande kollektivtrafikens utveckling, tillsammans med
Västra Götalandsregionen som är ekonomiskt ansvarig och Västtrafik som planerar och utför trafiken.
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Vår politiska organisation
Den politiska organisationen i Hjo kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Under kommunstyrelsen återfinns fem utskott som bereder ärenden. Det finns även en byggnadsnämnd som hanterar bygglov.

Kommunfullmäktige - Kf

Revision

Överförmyndare

Valnämnd

Byggnadsnämnd - Bn

Arvodesberedning

Valberedning

Kommunstyrelsen

Allmänna utskottet - Au

Barn- och ungdomsutskottet - Bu

Individutskottet - Iu

Omvårdnadsutskottet - Ou
Gemensamma nämnder
•
Kollektivtrafiknämnden1

Tekniska utskottet - Tu
Råd
•
•
•
•
•

Brottsförebyggande rådet
Idrottsrådet
Konst- och kulturrådet
Pensionärsrådet
Folkhälsorådet

Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg
kommun.
1
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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 policies för hela kommunens verksamhet
och fastställer kommunens taxor och avgifter.
Kommunfullmäktige i Hjo består av 33 folkvalda ledamöter.
Sammanträdena är offentliga och alla intresserade är välkomna
att lyssna till debatterna.

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter

Catrin Hulmarker (M)
Ordförande

Ann-Christine Fredriksson (M) Britt-Marie Sjöberg (C)
1:e vice ordförande

Hjo kommun leds av en borgerlig majoritet med sammanlagt 18
kommunfullmäktigemandat, bestående av:
•
•
•
•

Moderaterna (11 ledamöter)
Centerpartiet (3 ledamöter)
Kristdemokraterna (2 ledamöter)
Liberalerna (2 ledamöter)

Oppositionen har 15 kommunfullmäktigemandat,
bestående av:
•
•
•

Pierre Robert Rydén (S)
2:e vice ordförande

Ewa F Thorstenson (M)

Lars Glad (M)

Socialdemokraterna (8 ledamöter),
Vänsterpartiet (2 ledamöter)
Sverigedemokraterna ( 5 ledamöter)

Kommunstyrelsen
Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar
kommunens verksamhet och ekonomi. Alla ärenden som ska
beslutas av kommunfullmäktige behandlas först av kommunstyrelsen. En stor mängd ärenden kan dock avgöras i kommunstyrelsen.

Christer Klang (M)

Richard Bengtsson (M)

Petter Jönsson (L)

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

Allmänna utskottet
Barn- och ungdomsutskottet
Individutskottet
Omvårdnadsutskottet
Tekniska utskottet

Jörgen Fransson (S)

Bodil Hedin (S)

Lars-Göran Svensson (S)

Eva-Lott Gram (Kd)

Hasse Nörgård (Sd)

Lennart Larsson (Sd)

Utskotten bereder ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom planoch byggnadsväsendet - undantaget den översiktliga fysiska
planeringen som handhas av kommunstyrelsen - och har den
närmaste insynen över byggnadsverksamheten enligt plan- och
bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter, som
enligt annan lag eller meddelade dispensbefogenheter, 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.
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Vår förvaltningsorganisation
Hjo kommuns förvaltningsorganisation består av en enda förvaltning, Kommunstyrelsens
förvaltning, som leds en kommundirektör tillsammans med stabs- och verksamhetschefer.

Kommundirektör

Kommunledningskontoret

Samhällsbyggnad

Kultur, turism och
fritid

Plan och Bygg
- Fysisk planering
- Bygglovshandläggning

Kultur
- Bibliotek
- Utställningar

Teknisk service
- Fastigheter
- Lokalvård/vaktmästeri
- Gata, Park, Hamn
- Måltidsenheten

Turism
- Turistbyrå
- Marknadsföring

Trafikfrågor
- Kollektivtrafik
- Lokala trafikföreskrifter
Vatten- och avlopp (VA)

Fritid
- Föreningssamordning
- Fritidsgård
- Guldkroksbadet
- Simskola

Vård och omsorg
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
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Arbete och
socialtjänst
Arbete och socialtjänst
- Individ och famijeomsorg
- Familjecentral
- Arbetsmarknadsenheten
- Integrationsenheten

Näringslivsfrågor
Folkhälsoarbete
Demokratifrågor
Säkerhetssamordning
Hållbarutveckling och
miljö
Stab
- Kansli
- Ekonomi
- Personal
- IT
- Kommunikation (inkl.
kontaktcenter)

Barn och utbildning
Barn och utbildning
- Barnomsorg
- Grundskola och
förskoleklass
- Gymnasieskola
- Vuxenutbildning
- Sfi
Kulturskola
- Musik, dans, teater
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Ledningsorganisation
Tjänstepersonerna, som arbetar i förvaltningen,
är inte politiskt valda utan anställda i kommunen.
De företräder inte ett politiskt parti utan arbetar
på uppdrag av den politiska ledningen i kommunen.
Eva Ulfenborg
Kommundirektör

Annika Hedberg
Personalchef

Mari-Louise Brage
Barn och utbildningschef

Svante Andrén
Samhällsbyggnadschef

Thomas Lindberg
Kanslichef

Peter Jonsson
IT-chef

Charlotte Warling
Socialtjänstchef

Lennart Andersson
Ekonomichef

Kristina Mustajärvi
Näringslivschef

Ledningsgruppen är kommundirektörens strategiska resurs för ledning och styrning av kommunens verksamhet. Kommunens ledningsgrupp
leds av kommundirektören.
Förvaltningen är uppdelad i fem verksamhetsområden: arbete och socialtjänst, barn och utbildning, kultur, turism och fritid, samhällsbyggnad
samt vård och omsorg. Centralt placerade på
kommunledningskontoret finns enheterna ekonomi, kansli, information, IT och personal. Näringsliv och folkhälsa är två andra områden som
är centralt placerade under kommundirektören.

Annika Törner
Vård och omsorgsschef

Christer Svensson
Kultur, turism och fritidschef
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Viktiga förhållanden för resultat och ställning
För att förstå Hjo kommuns resultat och ställning är det nödvändigt att ha kunskaper om riskerna i kommunkoncernen och kommunen. I nedanstående avsnitt sammanfattas de mest väsentliga
risker som identifierats för Hjos del, Konjunktur och skatteintäkter.

Omvärldsrisker
Den rådande Coronapandemin gör att prognoser beträffande
konjunkturutveckling och skatteprognoser är mycket vanskliga
att göra. Sveriges statsfinanser har dock hittills visat sig vara så
stabila att det har funnits utrymme för att kompensera såväl näringsliv som kommuner och regioner för tappade intäkter och/eller
ökade kostnader.
SKRs skatteprognoser för de närmaste åren indikerar dock att
Hjo kommun kommer att behöva att fortsätta att effektivisera sin
verksamhet, men att god kvalitet i verksamheten och ett godtagbart ekonomiskt resultat kan uppnås utan skattehöjningar
Hjo kommuns skattesats är f.n. 21:57 och har varit oförändrad
sedan 2003. Från att under många år ha legat högt i f h t såväl
andra Skaraborgskommuner som riket, ligger vi nu något under
genomsnittet. Detta innebär att det i skattesatsen finns ett verktyg att ta till.

Befolkningsutveckling
Antalet invånare uppgick per 2020-12-31 till 9 229 och har ökat
årligen under de senaste sju åren med i genomsnitt 61 personer eller 0,7 procent. Ökningstakten är något lägre än för riket
totalt men med tanke på samhällstrenderna med utflyttning från
småorter till storstadsnoderna måste detta anses bra. Befolkningsökningen under 2020 har varit lägre än de senaste åren
och under inledningen av 2021 har antalet invånare till och med
minskat något. Ökningen under 2015-2017 påverkades visserligen
av det stora flyktingmottagandet men andelen nyanlända i Hjo har
ändå varit lågt i förhållande till riket i övrigt.
Genomsnittsåldern är högre i Hjo än riket och då kommunen inte
har egen gymnasie- eller högskola flyttar ungdomar i hög grad ut
från kommunen i 20-årsåldern för att sedan återvända efter genomförda studier för att bilda familj.
Inhämtade befolkningsprognoser från SCB respektive länsstyrelsen visar på en fortsatt försiktig ökning och att medelåldern
fortsätter att stiga samtidigt som andelen invånare i arbetsför
ålder minskar.
Näringslivet i Hjo kännetecknas av ett stort antal mindre företag
där den största privata arbetsgivaren har ca 150 anställda. De
näringsgrenar som är mest representerade är verkstadsindustri,
entreprenad- och byggföretag samt gröna näringar.
Handeln i Hjo brottas liksom på de flesta mindre orter med utmaningar i form av konkurrens med stora köpcentrum samt med
internethandeln. Restaurangnäringen är dock relativt rik, med
många aktörer, framförallt under sommaren men även under resten av året.
Hjo är en pendlingskommun och en stor del av kommunens invånare arbetar i Skövde. Där återfinns stora och viktiga aktörer
i form av Volvo-bolagen, Skaraborgs sjukhus, Högskolan i Skövde
samt Science Park. Förutom att utvecklingen i Skövde är ytterst
viktig är också kommunikationerna till och från Skövde viktiga.
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Arbetsmarknad

Hållbarhet

Den totala arbetslösheten i Hjo kommun för 2020 uppgick under
december månad till 6,6 procent, att jämföra med Västra Götalands 8,3 procent och rikets 8,8 procent. Det är fortfarande en
låg siffra, men ändå en ökning med 0,4 procentenheter jämfört
med samma månad föregående år.

Definitionen av hållbar utveckling är att ”tillfredsställa dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling står på tre ben:

För utrikesfödda visar statistiken på en nedgång för Hjos del.
Under december månad låg andelen arbetslösa utrikesfödda på
18,8 procent, en nedgång med 6,6 procentenheter jmf mot i fjol.
Medan arbetslösheten för utrikesfödda minskar i Hjo så ökar den
i länet med två procentenheter till 20,3 procent samt även i riket
(21,1 procent).
Arbetslösheten för de unga i Hjo, 18–24 år, ligger däremot högre
(12,0 procent) än såväl genomsnittet för länet (10,6 procent) som
riket (11,8 procent). Detta är en ökning med 1,6 procentenheter
jämfört med samma månad tidigare år. Andelen unga vuxna mellan
18–24 år som söker försörjningsstöd har dock minskat under
2020 jämfört med 2019.

Bostadsmarknad
Bostadsmarknaden i Hjo präglas av en stor andel villabebyggelse,
samt lägenheter som innehas med hyresrätt. Andelen bostadsrätter är relativt begränsad, vilket i viss mån skapar trögrörlighet då
det inte alltid är ekonomiskt fördelaktigt för de äldre att sälja sina
villor och flytta till lägenhet. Hjo kommuns invånarantal har dock
ökat under de senaste 8 åren och detta har varit möjligt på grund
av att kommunen successivt har exploaterat nya villaområden
samt av att ett antal nya privata bostadsområden uppförts (Kvarteret Rönnen samt Baggstedtska gården). Under de senaste fyra
åren har kommunen exploaterat och sålt ett femtiotal villatomter
i framförallt i områdena Knäpplan och Sigghusberg. I skrivande
stund finns endast 10 villatomter till salu som inte är reserverade,
men fler villaområden är under planering. Detaljplanering har
även skett för ett nytt bostadsområde norr om Stadsparken där
den privata aktören Wennergrens Byggnads AB planerar att bygga
140 lägenheter.

• Ekonomisk hållbarhet– hur kan vi använda/hushålla med tillgängliga resurser?
• Social hållbarhet– hur kan vi leva ihop och må bra?
• Miljömässig/ekologisk hållbarhet- hur kan samhället inpassas i
ekosystemen?
Alla världens länder har antagit Agenda 2030 med 17 globala mål
som ska leda till hållbar utveckling.
Fullmäktige i Hjo har under 2020 beslutat att kommunens vision
och mål på ett tydligare sätt ska knyta an till de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030. Under 2020 har kommunfullmäktige, chefer och medarbetare därför genomgått en utbildning
i ämnet. Därefter har en Hållbarhetsrapport tagits fram för Hjo
kommun. I rapporten presenteras samtliga 17 globala mål och hur
Hjo kommun förhåller sig i relation till dessa. (se hemsidan Hjo
2030!). Utifrån rapporten och en fördjupad medborgardialog så
ska Hjo kommun under 2021 identifiera vilka hållbarhetsutmaningar som är viktigast för oss att adressera. P g a pandemin är
medborgardialogen pausad men kommer att återupptas så snart
restriktionerna lättar och det återigen blir möjligt att träffas.
Redan idag finns dock en hög grad av medvetenhet kring behovet
av hållbar utveckling i de tre dimensionerna och mycket av det
kommunen gör bidrar till skapandet av ett mer hållbart samhälle. Av årsredovisningen framgår att kommunen under året ex
medverkat till en förbättrad laddinfrastruktur för elbilar, sanering av förorenad mark, klimatsmarta måltider och resurssmarta
äldreboenden. Utöver de miljömässiga satsningarna pågår även
insatser för att exempelvis stärka folkhälsan, säkra kompetensförsörjningen och skapa meningsfull sysselsättning för personer
som för tillfället står långt ifrån arbetsmarknaden. Att uppnå en
ekonomisk hållbarhet på både kort och lång sikt är en ständig
utmaning. Att kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än
intäkterna är kända fakta. Antalet yngre och äldre blir allt fler
samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.
Till dessa utmaningar ska också läggas effekterna av Covid 19-krisen. I tider som kräver ekonomiska besparingar finns det risk att
projekt skjuts på framtiden eller stryks, vilket på längre sikt kan
innebära att den sociala och miljömässiga hållbarheten försämras
och därmed på sikt även den ekonomiska. För att undvika detta är
det av stor vikt att kommunen ständigt arbetar med att minimera
resursslöseri, optimera produktionen samt finna balans mellan
kvalitet och kostnad.
ÅRSBOKSLUT 2020
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Folkhälsa

Verksamhetsrisker

En av de största folkhälsoutmaningarna framöver är den psykiska
ohälsan i samhället, vilket även gäller för Hjo. Exempelvis har andelen 16-84-åringar som har ängslan, oro eller ångest ökat från 24
% till 37 % det senaste decenniet, och 5 % (motsvarande ca. 350
personer, jmf. med VGR 3 %) hade haft självmordstankar första
halvåret 2020. I Hjo står psykisk ohälsa för en hög andel av långtidssjukskrivningarna och år 2018 var vi till och med den kommun
i landet som toppade den listan. Bland ungdomarna är det nästan
var tredje högstadieelev som känner sig nedstämd flera gånger i
veckan eller i stort sett varje dag, uppdelat på kön kan man se att
andelen bland tjejer är så hög som 39 %.

I likhet med kommunsverige i övrigt är kompetensförsörjning
är en nyckelfråga för kommunen och dess verksamhet. För vissa
personalgrupper, särskilt lärare, specialpedagoger och erfarna
socialsekreterare finns det rekryteringssvårigheter samtidigt som
kommunen står inför pensionsavgångar de kommande åren.

Varför den psykiska ohälsan ökar i samhället finns inget enkelt
svar på utan det är flera faktorer som spelar in. Det är även
rimligt att anta att den rådande Coronapandemin bidrar med en
ytterligare negativ effekt på den psykisk hälsan på befolkningsnivå
då människor under lång tid tvingats leva med oro, ovisshet, begräsningar och restriktioner i social tillvaro. För Hjo kommun
handlar det nu om att i så stor utsträckning det går arbeta med
hälsofrämjande och förebyggande insatser på lokal nivå för att
bidra till gott psykiskt välbefinnande hos invånarna. Mycket gott
arbete görs redan och många verksamheter är i sitt grunduppdrag
hälsofrämjande, och utöver det utvecklas ytterligare insatser och
arbete. I februari var Hjo en av de första kommunerna i Skaraborg
att anta en lokal aktivitetsplan för psykisk hälsa och suicidprevention. Den är kommunövergripande och specificerar konkreta
insatser som alla ska bidra till bättre psykisk hälsa i befolkningen,
exempelvis insatser för att motverka ofrivillig ensamhet hos seniorer, utveckla föräldraskapsstödet och erbjuda utbildning till
allmänheten. Det sker även samverkan med försäkringskassan,
primärvården och samordningsförbundet i arbete med sjukskrivningarna.

Vi har därutöver problem med höga sjuktal inom vissa områden.
Kommunen har de senaste åren infört friskvårdssatsningar och
arbetat med att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet
för att möta detta. För att nå framgång kommer det också att
krävas omställning, rationaliseringar och nyttjande av nya tekniska
lösningar (välfärdsteknik).
Kommunen har antagit en plan för en successiv implementering av
begreppet Heltid som norm, som grundar sig på en central överenskommelse i HÖK16 mellan SKR och Kommunal. Trots att det
i grunden är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack,
så har implementeringen i många andra kommuner förorsakat
mycket reaktioner hos arbetstagare och lokala fackklubbar och i
vissa kommuner har dessutom personalkostnaderna ökat väsentligt. Därför är dialog med medarbetare och fack samt tekniska och
organisatoriska förberedelser inför införandet mycket viktigt.

Barn och utbildning
Förvaltningen förbereder sig nu för att ta den nya Estrid Ericsonskolan i drift vårterminen 2022. Detta kommer att medföra extra
kostnader i form av räntekostnader, avskrivningar, personalkostnader samt övriga driftskostnader. Huvuddelen av dessa merkostnader har beaktats i 2021 års budgetarbete som även omfattar
2022 och 2023. Uppdatering av 2022 års budget kommer dock
att ske nu under våren 2021, där dessa merkostnader kommer att
beräknas med större precision
Barn och utbildning har sedan ett antal år tillbaka redovisat
ekonomiskt underskott. Det är framförallt inom grundskoleverksamheten där extra resurser får sättas in för elever med särskilda- och extraordinära behov, för att skapa studiero och stimulera
till lärande. Åtgärdsplaner för att få bukt med underskotten har
upprättats och genomförs, men nya utmaningar dyker upp som
gör att extra resurser behöver sättas in. För att hitta det mest
effektiva arbetssättet, sker nu en översyn av organisation och
arbetssätt inom bland annat elevhälsan i samråd med de fackliga
parterna.
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Som framgår av vår målredovisning i avsnittet om god ekonomisk
hushållning är måluppfyllelsen vad det gäller betyg och behörighet
till gymnasieskola tillfredsställande, men det krävs ett kontinuerligt
fokus på detta för att bibehålla goda resultat. Hjo kommun har
goda förutsättningar i form av hög lärartäthet och också en hög
andel behöriga lärare. Det finns dock utmaningar vad gäller den
framtida kompetensförsörjningen då det råder lärarbrist.
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Vård och omsorg

Finansiella risker

Redan innan pandemins intåg kunde vi märka en tydlig ökning av
antalet brukare i hemtjänsten. Fler brukare och fler insatser hos
brukarna gör att personalbehovet är stort. Under 2020 som har
präglats mycket av pandemin har ökningen dock kunnat hanteras
inom Vård och omsorgs ram.

Kommunens räntebärande skulder uppgick per 2020-12-31 till ca
153 mnkr och den genomsnittliga räntesatsen till ca 0,6 procent.
Lånen förfaller till betalning mellan 3 månader och 10 år vilket
också är spridningen i räntebindningstid.

Läget inom särskilt boende får anses tillfredställande.Vi ser en
ökning i behovet av platser inom demensvården medan behovet
inom den somatiska vården till och med har minskat något de
senaste åren.Vi ser här en tydlig koppling till ökningen inom
hemtjänsten ovan. Ökningen inom demensvården har mötts av en
utbyggnad av 9 platser för permanentboende och 9 korttidsplatser på vårt boende Sigghusberg.

Kommunens har ingen överskottslikviditet utan likviditetsreserven utgörs av en checkräkningskredit om 40 mnkr. Kommunen
har således inga kortfristiga placeringar eller risker förknippade
med detta.
Beträffande kreditrisk så har kommunen en relativt låg
skuldsättning per invånare och låneutrymmet hos Kommuninvest
kan anses betryggande.

Arbete och socialtjänst
I verksamhetsområde Arbete och socialtjänst ingår Individ- och
familjeomsorg. Kommunens individ- och familjeomsorg har genom
åren haft få placeringar i familjehem och/eller instutitionsboende,
med låga kostnader som följd. De senaste åren har dock antalet
placeringar ökat vilket lett till underskott i hela verksamhetsområdet Arbete och socialtjänst. Förstärkning har skett med budgetmedel för att täcka de befarade långsiktiga placeringarna samt till
personella resurser för att kunna hitta egna familjehem.
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Händelser av väsentlig betydelse
Den i särklass mest väsentliga händelsen under 2020 är Covid-19
pandemins spridning och effekter på samhället. Även om Hjo
kommun i skrivande stund klarat sig relativt lindrigt undan vad
gäller antal smittade och dödsfall så har den påverkat oss alla i
mycket stor utsträckning. Restriktioner och förbud har införts
inom såväl vård, omsorg och skola tillsammans med begränsningar för näringsliv, idrottsverksamhet och för våra interna sätt att
arbeta med distansarbete och web-möten. Rent ekonomiskt har
Hjo kommun inte lidit skada av pandemin. Statsbidragen som
erhållits har snarare överstigit de merkostnader som pandemin
har medfört, vilket för övrigt gäller de allra flesta kommunerna i
Sverige.
Arbetet med att implementera ”heltid som norm” har, trots
pandemin, kunnat intensifierats under året. Kommunstyrelsen har
fattat beslut om en plan för succesivt införande och organisationen förbereder sig genom implementering av nytt schemaläggningssystem och utbildning av medarbetare.
Heltid som norm syftar bland annat till att öka jämställdheten
mellan kvinnor och män genom att det ska vara norm att arbeta
heltid och tjäna ihop till pensionen oavsett kön. Att kunna höja
tjänstgöringsgraden inom vård och omsorg hjälper också till i att
förse kommunen med arbetskraft och kompetens. Svårigheterna
med införandet ligger i att sprida ut arbetsuppgifterna över dygnet/veckan för att undvika toppar där det krävs mycket personal
och dalar där personalbehovet är alltför lågt för att kunna sysselsätta personalen på ett kostnadseffektivt sätt.
Under första halvan av 2021? beräknas införande kunna ske på
någon eller några av våra särskilda boenden. Utvärdering av det
nya arbetssättet ska sedan ske innan nästa etapp i införandet tar
vid.
För Hjo kommun är också uppförandet av en ny skola en väsentlig händelse. Med en budget om 112 mnkr är det den största
investeringen som kommunen gjort på mycket länge. Estrid Ericsonskolan som den heter kommer att inrymma förskoleklass-åk6,
särskola för åk 1-6 samt en idrottshall med måtten 18 x 24
meter. Byggnaden är formad på ett sätt som gör det möjligt att i
framtiden bygga ut med en förskola och/eller ytterligare grundskoleverksamhet. Byggnationen pågår och går enligt plan och
verksamheten beräknas starta upp i den nya skolan till vårterminens start 2022.
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Under 2020 har dessutom arbetet med provtagningar på den
sedan länge avvecklade ”soptippen” på Sannaområdet fortsatt.
Undersökningar och markanalyser sker i samarbete med Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS), vilket är kommunens eget
”miljökontor” samt med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Underhandsrapportering beträffande förekomst och halter av farliga
ämnen har erhållits och arbetet med att ta en åtgärdsplan har
påbörjats. Någon slutsats om erforderliga åtgärder har ännu ej
dragits och därmed inte heller kunnat kostnadsberäknas.
Hjo har historiskt sett haft och har fortfarande få placeringar
familjehem och/eller instutitionsboende jämfört med riket i övrigt,
men under 2019-2020 har antalet placeringar i ökat. Mer budgetmedel har avsatts för detta inför 2021 och samtidigt har arbetet
med att söka egna familjehem intensifierats.
I bolagssfären där Hjo Energi AB är det bolag med störst verksamhet har utbyggnaden av bredband fortsatt. I princip har nu
samtliga hushåll tillgång till fiber om de så önskar. Den intensiva
investeringsperioden som bolaget varit inne i, nu kommer därefter
att klinga av.
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Styrning och uppföljning
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 delårsbokslut och vid årsbokslut för att se om vårt arbete leder i rätt riktning mot vår vision.

En vision och en tydlig målmodell som utgår ifrån
kommunens vision

Rollfördelning mellan politiker och tjänste-		
personer

För att långsiktigt styra Hjo kommun har kommunfullmäktige
fastställt en vision för Hjo kommun “Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” och sex utvecklingsområden som är centrala för att
nå visionen.Varje år fastställer kommunfullmäktige en Budget och
verksamhetsplan. I budgeten finns de prioriterade mål som särskilt ska följas upp för att se om vi är på väg att uppnå visionen.
Dessa följs upp i årsredovisningen.

För att kommunens styrning ska fungera optimalt krävs en tydlig
rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Politikernas
roll är att tydliggöra vad det är man vill uppnå och när i tiden
detta skall vara gjort. Tjänstepersonens roll består av att beskriva
hur uppdraget kommer att utföras och av vem.

En gemensam värdegrund

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan genom olika
styrdokument styra verksamheten. Det finns ”Riktlinjer för Hjo
kommuns styrdokument” som förtydligar vilka olika typer av
styrdokument som finns i Hjo kommun och vilken beslutsnivå
som gäller. Styrdokumenten i Hjo ska vara tillgängliga, enkla och så
få som möjligt för att skapa goda förutsättningar för delaktighet,
styrning och uppföljning.

Hjo kommun styrs också genom värderingar. Genom att leva vår
värdegrund – Det goda mötet - bidrar vi som arbetar i Hjo kommun till att uppfylla visionen.

Medborgarfokus

Styrdokument - gemensam struktur

Kultur och värderingar handlar inte bara om Hjo kommuns interna värdegrund utan är större än så: det handlar om ett samspel
mellan kommuninvånare, förtroendevalda och medarbetare. Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att stötta det representativa
systemet.

Kommunfullmäktige i Hjo har
antagit ett styrsystem som sammanfattar hur Hjo kommun styrs.
Styrsystemet kan ses som en verktygslåda i vilken det ligger sex olika
verktyg. Tillsammans utgör de en
garant för att kommunens verksamheter bygger det samhälle som
vi demokratiskt har beslutat om.
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Budget- och uppföljningsprocessen

Intern kontroll

Kommunens budget- och uppföljningsprocess finns beskriven i
särskild plan antagen av kommunfullmäktige.

I början av året upprättas en plan för intern kontroll som täcker
hela kommunstyrelsens förvaltning. Planen antas av kommunstyrelsen, vanligtvis under februari månad. Det interna kontrollarbetet bedrivs sedan under året. Resultatet avrapporteras till
kommunstyrelsen efter årets slut tillsammans med åtgärder som
antingen redan genomförts eller som kommer att genomföras
för att öka den interna kontrollen. När allvarliga och sannolika
risker uppdagas som skulle få allvarliga konsekvenser så inväntar
inte förvalningen den samlade rapporteringen vid årets slut utan
åtgärder vidtas då direkt för att minska risken.

Processen innebär i korthet att budgetarbetet indelas i en vårprocess och en höstprocess. I vårbudgeten som antas av fullmäktige i juni månad fastställs framförallt investeringsbudget för det
närmaste året samt en investeringsplan för de nästkommande fyra
åren.
Under vårprocessen antas vidare en preliminär driftbudget innehållande ekonomiska ramar för respektive politikområde. Då
kommunen endast består av två nämnder (inkl. byggnadsnämnd),
sker indelning av verksamheten istället i politikområden. Under
hösten uppdateras sedan budgetförutsättningarna med bland
annat nya skatteprognoser från SKR och uppdaterad information
från förvaltningen. Slutliga drifts och investeringsbudgetar antas
sedan av kommunfullmäktige under november månad, då också
skattestasen fastställs.

Till sin hjälp har förvaltningen riktlinjer för intern kontroll och
en rutin med mallar samt en informationsbroschyr som förklarar
syfte med mera. Dessa finns på kommunens intranät.

Uppföljning av det ekonomiska utfallet sker fyra gånger per år
(efter utfallet för mars, maj, augusti och oktober månad).
Uppföljningen efter augusti månad är den mest djupgående och
sker i form av en delårsrapport för årets första åtta månader.
I samband med detta redovisas också arbetet med att uppnå
kommunfullmäktiges prioriterade mål upp och en prognos för
måluppfyllande upprättas. Slutlig uppföljning av såväl verksamhetsmål som finansiella mål sker sedan i årsredovisningen.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
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 delårsbokslut och vid årsbokslut för att se om vårt arbete leder i rätt riktning mot vår vision.
En del av kommunfullmäktiges prioriterade mål är ettåriga men de flesta är långsiktiga – de anger ett önskat resultat i ett längre
perspektiv, ett antal år längre fram i tiden.

God ekonomisk hushållning
Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. I
budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som
är av betydelse för detta krav. För Hjo kommun innebär det att
visionens utvecklingsområden med tillhörande prioriterade mål
är styrande. I budgeten ges de ekonomiska förutsättningarna.
Dessa förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla
visionen. För att våra verksamheter utifrån tillgängliga resurser
ska utvecklas i riktning mot att uppfylla de prioriterade målen i
visionen är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela
organisationen. Decentraliseringen är ändamålsenlig samtidigt som
den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så
att fler dimensioner än kärnverksamhetens behov och intressen
beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar.
Processen ska ge utrymme för dialog, delaktighet och ansvarstagande. För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i
form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens
resultat måste vara positivt vilket är den lägsta godtagbara nivån
för kommunens resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte
ett nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten. Ett
årligt överskott krävs för att kunna finansiera investeringar och
värdesäkra Eget kapital.
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Analys och bedömning av god ekonomisk
hushållning
Nedan följer en redovisning av det arbete som gjorts för att nå
kommunfullmäktiges prioriterade mål för verksamheten. År 2020
har kommunfullmäktige beslutat om totalt 23 mål för den kommunala organisationen. Av dessa är 17 mål riktade till kommunens
verksamheter, tre är finansiella mål för Hjo kommun och tre mål
avser bolagen.
Ambitionen är att det till varje mål ska finnas en indikator som
ger signaler om att vårt arbete leder till önskat resultat. Till flertalet av målen finns en indikator men för tre mål sker bedömning
av måluppfyllelsen helt utifrån genomfört arbete. Det är önskvärt
att indikatorerna utvecklas positivt men i bedömningen av måluppfyllelsen lägger vi stor vikt vid genomfört arbetet och icke mätbara, kvalitativa signaler. Utvärderingen av måluppfyllelsen görs för
vart och ett av de 23 målen.

27

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt

Sammanställning måluppfyllelse
Utvecklingsområde 1: Boende - Lätt och gott att leva
1.

Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med postitiv befolkningstillväxt

2.

Det ska vara lätt att välja hållbara trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik i Hjo kommun.
Hjo kommun fokuserar särskilt på att upprätthålla god kollektivtrafik till Skövde.

3.

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

4.

Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategin för Sverige

5.

Eleverna i Hjo kommun ska nå ökade kunskapsresultat tack vare en skola präglad av lustfyllt lärande,
studiero och trygghet

6.

Hjo kommun stödjer varje individ, utifrån dennes unika resurser, på vägen till en egen försörjning och ett
eget arbete eller studier

7.

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

Utvecklingsområde 2: Tillsammans - Goda möten förverkligar visionen
8.

Hjo kommun ska använda smart teknik och digitaliseringens möjligheter för att underlätta
arbetet och öka servicen för våra kommuninvånare och besökare

9.

I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat

10.

I Hjo kommuns alla verksamheter ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är
enkelt att kontakta kommunen

11.

I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen

Utvecklingsområde 3: Levande Hjo - Händelser året runt
12.

I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet

13.

I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

14.

Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling
Utvecklingsområde 4: Hållbarhet och natur - Resurssnålt med hög livskvalitet

15.

Hjo ska vara fossiloberoende 2030. Detta innebär att hela Hjo ska ha minskat sina
växthusgasutsläpp med 80% jämfört med år 1990
Utvecklingsområde 5: Besökare - Gäster som längtar tillbaka

16.

Hjo ska få fler besökare
Utvecklingsområde 6: Vättern - Liv vid vatten

17.

Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar
Ekonomi

18.

Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr

19.

Investeringarna ska till 70% finansieras med egna medel under mandatperioden 2019-2022

20.

Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras

21.

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

22.

Soliditeten i Hjo Småindustrier AB ska överstiga 30%

23.

Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo energi AB bör ligga under regiongenomsnittet
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Utvecklingsområde 1:
Boende - Lätt och gott att leva
Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge. Det ska vi ta vara på och göra
ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt att få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostäder,
goda kommunikationer och en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar
verksamheter som riktar sig till barn och unga.

1. Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt.
Arbetet under året som gått
Det är många olika faktorer som har betydelse för att Hjo ska
vara en attraktiv boendekommun. Samtliga fullmäktiges mål och
arbetet med att nå dessa bidrar men redovisningen nedan fokuserar på samhällsplanering, fysisk miljö och de insatser som görs
för att skapa förutsättningar för att fler ska kunna bosätta sig här.
Många av våra medborgare pendlar till arbete och studier, främst
till Skövde. Det är därför viktigt att vi stärker vår attraktivitet
som boendeort. En viktig förutsättning för att fler ska välja Hjo
som boendeort är att det finns attraktiva bostäder för människor
i olika skeden av livet. Kommunens främsta uppgift är att skapa
förutsättningar för ny- till och ombyggnad av bostäder genom
samhällsplanering och detaljplanearbete. I nuläget är bedömningen
att det råder viss brist på bostäder. Under året har sju bygglov
för sju permanentbostäder och fem fritidshus beviljats. Bostadsförsörjningsprogrammet som antogs av kommunfullmäktige 2017
sträckte sig fram till 2020 och ska revideras under våren 2021.
Under året har ytterligare 22 tomter i den tredje etappen på
Knäpplanområdet släppts till försäljning.Vid årsskiftet återstår sju
lediga tomter. Det planerade arbetet med ett planprogram för
resterande delar av Knäpplanområdet har inte startat eftersom
tjänsten som planarkitekt har varit vakant under hösten. Samhällsbyggnadsavdelningen har gjort en översyn av de planuppdrag som
är beslutade för att prioritera planer för bostadsändamål. Detajplanen för Sjörydsområdet som gör det möjligt för Wennergrens
att bygga sammanlagt cirka 140 lägenheter vann laga kraft i början juni. Utöver denna plan har fyra detaljplaner för handel och
verksamhetsändamål vunnit laga kraft under året. I början av året
gjordes en inventering av byggbar mark utanför Hjo tätort och
under året har diskussioner förts med ett antal intressenter som
vill bygga bostäder i Gate, Korsberga, Korsgården, Blikstorp och
Grebban.
Den ökande befolkningen gör att behovet av lokaler för våra
kärnverksamheter ökar. Tillgången till förskolor och skolor har
stor betydelse vid valet av bostadsort och just nu sker en utbyggnad av verksamhetslokaler inom Barn och Utbildning för att möta
behoven.
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Byggnationen av den nya skolan på Lundbyområdet, Estrid
Ericsonskolan, startade i juni och skolan ska stå färdig till vårterminen 2022. För att möta behovet av fler platser på förskolan i
Korsberga påbörjades en om- och tillbyggnad av Korsberga skola
under hösten 2020. Byggnationen ska vara klar hösten 2021.Vi har
utvecklat möjligheterna för våra medborgare att följa våra byggprojekt genom att visa hur arbetet framskrider på kommunens
hemsida och Instagram. Om- och tillbyggnaden av Guldkroksskolans kök som omfattade ny ventilation i restaurang Gyllene gaffeln
är avslutad och under hösten fortsatte tillbyggnaden av kökets
lager- och personalutrymmen.
Fågelås skola i Gate har sin idrottsundervisning i en samlingssal
som ligger i anslutning till skolan. Samlingssalen nyttjas även kvällstid som föreningslokal. Projektering och planering av ombyggnad
är påbörjad. Renoveringen av lokalen ska göras under 2021 och
en plan ska tas fram i samarbete med samhällsföreningen i Gate
och skolverksamheten. Elever i Hjo Kommun får på så vis en
högre likvärdighet gällande lokaler.
Utbyggnaden av Sigghusbergs äldreboende avslutades under våren
och i månadsskiftet april/ maj kunde hyresgästerna och verksamheten flytta in i nya bostäder och lokaler för dagverksamhet och
korttidsboende.
Välskötta parker, lekplatser och närhet till Vättern och grönområden bidrar till att Hjo upplevs som en attraktiv boendekommun.
I den senaste medborgarundersökningen ger de som svarat höga
betyg när det gäller tillgänglighet till och skötsel av offentliga platser och grönområden. Arbetet med att ta fram en trädvårdsplan för Stadsparken, där det totalt finns drygt 1 400 träd, pågår
och kommer att slutföras under året. Det är nästan 10 års sedan
badhytterna i Stadsparken renoverades och under året har de
fått en ansiktslyftning i form av ommålning.Vid årsskiftet kom den
efterlängtade belysningen av strandpromenaden på plats vilket
varit mycket uppskattat. Badbryggan på Strandpromenad har bytts
ut och fått räcken. Den sista etappen i renoveringen av Hjo hamn,
reparationen av Vågbrytaren, har projekterats och arbetet kommer att starta i december 2021.
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Bedömning av måluppfyllelse
De senaste åtta åren har antalet invånare i Hjo ökat varje år från
8 807 år 2013 till 9 229 vid utgången av 2020. Många mindre kommuner som ligger långt från storstadsnoder kämpar med att behålla invånare och därför är det positivt att Hjo de senaste åren
inte bara lyckats behålla, utan också ökat antalet invånare.
Resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2020 ger de som
svarat fortsatt höga betyg till Hjo som en plats att leva och bo på.
Jämfört med andra deltagande kommuner i samma storlek som
Hjo får vi höga betyg. 88 procent av de som svarat ger betyget
5 till 10 när de svarar på om de skulle rekommendera vänner
och bekanta att flytta till Hjo. De som svarar är nöjda med möjligheterna att hitta bra boende och är mycket nöjda med hur
trivsam bebyggelsen är. Andra viktiga delar i bedömningen av Hjo
som en plats att leva och bo på är arbets- och utbildningsmöjligheter inom rimligt avstånd. Även här visar undersökningen att
de som svarat är nöjda.
Medborgarundersökningen visar också att våra medborgare är
nöjda med hur tryggt det är vistas utomhus på kvällar och nätter.
De är också relativt trygga när det handlar om utsatthet för hot,
rån och inbrott.
Den sammanfattande bedömningen är att målet är uppnått

Betygsindex för Hjo kommun som en plats att leva och bo på
(NRI)
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2. Det ska vara lätt att välja hållbara trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik i Hjo kommun. Hjo kommun
fokuserar särskilt på att upprätthålla god kollektivtrafik till Skövde.

Arbetet under året som gått

Bedömning av måluppfyllelse

En stark infrastruktur, både när det gäller vägtrafik, kollektivtrafik
och godstransporter, ger förutsättningar för positiv samhällsutveckling. Hjo är en utpräglad pendlingskommun, nästan 2 000
personer, vilket motsvarar 45 % av den förvärvsarbetande befolkningen, pendlar till arbete på annan ort. Hälften av dessa pendlar
till Skövde. Möjligheten att bo i Hjo och pendla till arbete, studier
och rekreation är avgörande för vår möjlighet att vara en attraktiv boendeort. Möjligheterna att resa med kollektivtrafik mellan
Hjo och Skövde är god, men i övrigt är det praktiskt svårt att
resa med kollektivtrafik för att arbeta eller studera på annan ord.
I mitten av augusti meddelade Västtrafik att busslinjen mellan Hjo
och Tibro skulle läggas ner under hösten. Antalet turer mellan Hjo
och Skövde har dock utökats. Under hösten införde Västtrafik en
ny zonindelning vilket innebär att biljettpriset för en resa mellan
Hjo och Skövde nästan halverades.

Medborgarundersökningen 2020 visar att Hjoborna är relativt
nöjda med kommunikationerna. Mest nöjd är man med tillgång
till gång- och cykelvägar samt möjligheterna att transportera sig
med bil inom Hjo och till och från Hjo. Däremot tycker man att
möjligheterna att resa kollektivt är mindre bra. Kollektivtrafiken
mellan Hjo och Skövde är god, men i övrigt är det svårt att resa
med kollektivtrafik för att tex arbeta på annan ort.

Under 2019 gjorde Västra Götalandsregionen en cykelpotentialstudie som visade att förutsättningarna för att cykla till både jobb
och skola är mycket bra i Hjo. Tätorten Hjo är kompakt med korta avstånd till det mesta. Det finns gott om gång- och cykelvägar.
Under 2020 har ingen utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i Hjo
gjorts men förvaltningen undersöker lämplig utbyggnad av nätet
vilket kommer att ske under 2022. Den årliga hastighetsmätningen som genomförs på ett 15-tal platser i staden visar att förändringen av hastighetsgränserna som gjordes 2016 börjar ge resultat. Hastigheten på flertalet av mätpunkterna är lägre än tidigare.
Under 2020 deltog Hjo i Cykelfrämjandets kommunvelometer
som är en enkätundersökning där invånarna svara på frågor kring
hur de upplever möjligheterna att cykla. Resultatet av denna undersökning och tidigare undersökningar kring cykling i Hjo har
legat till grund för arbetet med en cykelstrategi. Strategin, som innehåller konkreta förslag på hur vi kan underlätta och uppmuntra
till ännu mera cykling, kommer att antas av kommunfullmäktige i
april 2021.

För att fler människor ska välja bort bilen vid korta resor är det
viktigt att det upplevs som snabbt säkert och smidigt att promenera eller cykla. Cykelfrämjandets undersökning visar att cyklister
har en relativt hög grad av generell nöjdhet med Hjo som cyklingskommun. Framförallt får cykelvägarna och skötseln av dessa goda
betyg. Det område där Hjo får sämst omdöme är cykelklimatet:
de som svarat upplever att bilen och cykeln kommer i konflikt i
samhällsplaneringen, att det är svårt att ta med cykeln på kollektivtrafikresa och att det är vanligt med stölder av cyklar. Andelen
som svarar att kommunen arbetar aktivt med förbättringar av
cykelklimatet är lägre i Hjo än genomsnittet för de deltagande
kommunerna Det är också en lägre andel i Hjo som anser att
cyklingen ges tillräckligt hög prioritet i infrastrukturplaneringen.
Det fortsatta arbetet med de åtgärder som identifierats i cykelstrategin gör att vi har goda förutsättningar att nå målet. I nuläget
finns potential att förbättra möjligheterna att gå och cykla och
minska användningen av bil på2016
korta sträckor.
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3. Hjoborna ska känna sig trygga med att här erbjuds vård och omsorg samt socialt stöd av god kvalitet i livets
olika faser.

Arbetet under året som gått
Året har till stor del präglats av arbetet med att hantera Corona
pandemin. Mycket av det planerade arbetet har fått stå tillbaka då
förutsättningarna för att bedriva verksamheterna har förändrats.
Vård och Omsorg har dock på ett mycket bra sätt klarat av att
hålla smittan borta från samtliga verksamheter och det var inte
förrän i december som de första positiva fallen konstaterades.
Genom bland annat intensiv smittspårning kunde smittspridningen dock begränsas och brukarna fortsatt skyddas.

Den förebyggande och öppna verksamheten på Rödingen har varit
stängd sedan pandemins start. Arbete har fått ta andra former
genom att tex samordna de frivilliga som stöttat riskgrupper med
inköp och en särskild telefonlinje för den som kände behov av att
prata öppnades. Den ansökan som gjordes till Arvsfonden för att
möjliggöra uppsökande verksamhet avslogs tyvärr. Planering för
att tillgodose behovet av förebyggande insatser på andra sätt har
inletts och kommer att fortsätta under 2021.

Under hela pandemin har ett intensivt arbete bedrivits kring
kunskapsspridning när det gäller basal hygien, hur smittan sprids
och hur den ska förhindras. Personalen inom alla verksamheter
har tagit ett mycket stort ansvar när det kommer till att arbeta
enligt gällande rutiner och riktlinjer för att skydda våra brukare.
Att stanna hemma från arbetet vid minsta symtom har varit en
avgörande åtgärd för att förhindra smittspridningen och personalen inom Vård och Omsorg har tagit detta på fullaste allvar.

Behovet av hemtjänstinsatser har fortsatt att öka under året
och antalet besök har stigit till ca 700 per dag. Detta betyder att
hemvården utför ca 100 fler besök per dag än vid årets början.
Tillsättandet av en ytterligare enhetschef i verksamheten har visat
sig vara positivt. Förutsättningarna för ett mer nära och närvarande ledarskap har ökat betydligt och utvecklingsarbetet med att
optimera arbetssätt och skapa strukturer för en hållbar arbetssituation för medarbetarna har intensifierats.

Samhällsspridningen av Covid-19 i Hjo kommun har varit
förhållandevis begränsad under hela pandemin vilket gjort att
förutsättningarna för att förhindra spridning inom verksamheterna varit relativt goda. Det är dock personalens engagemang, skicklighet och uthållighet som varit den mest avgörande faktorn för
att vi lyckats skydda våra äldre och sköra på ett väldigt bra sätt.

Verksamheten har under året inte kunnat komma tillrätta med
det höga kontinuitetsmåttet som länge varit ett viktigt område att
arbeta med. Under pandemin har sjukfrånvaron varit extra hög
inom verksamheten vilket har gjort bemanningsläget periodvis
mycket ansträngt. När vikarier ständigt måste tillsättas för att
säkra bemanningen försämras kontinuiteten tyvärr ännu mera.

Att resultatet av brukarundersökningen 2020 visar på ett förhållandevis sämre resultat än tidigare år kan troligtvis till viss del
förklaras av effekterna av pandemin. En ökad isolering med
ensamhet som följd, oro inför att smittas samt hög sjukfrånvaro
bland personalen kan vara bidragande orsaker.

I slutet av året inleddes dock arbetet med att förändra arbetssättet i planeringsverktyget Kompanion vilket gör att ett
bättre systemstöd skapas som gynnar kontinuiteten i planeringen.
I början av 2021 görs också en genomlysning av planerad tid i
förhållande till utförd tid vilket syftar till att ge en tydligare bild
över hur personalen optimalt kan planeras ut. Förhoppningen är
att dessa åtgärder tillsammans ska ge en tydligare bild över hur
verksamheten ska kunna förbättra sin kontinuitet.

Anledningen till att verksamheterna inom Funktionsnedsättningsområdet inte använt sig av Pictostat är upplevelsen av att det är
ett verktyg som brukarna har svårt att hantera. Frågorna upplevs
inte tillräckligt tydliga för att de ska vara användbara. Istället har
verksamheten tagit fram ett nytt format samt eget material för
brukarundersökning vilket ska användas under 2021.
Flytten av dagverksamheten Smedjan till Sjöryd genomfördes men
verksamheten kunde aldrig öppna då situationen i samhället inte
tillåtit detta. Behovet av social aktivering har istället tillgodosetts
genom individuella lösningar som utförts av verksamhetens personal i deltagarnas hem.

Under våren 2020 stängdes 10 platser inom somatiskt SÄBO
och samtidigt öppnade två nybyggda avdelningar på Sigghusbergs
demensboende, en boendeavdelning och en korttidsavdelning. De
nio permanent platserna fylldes omgående och beläggningen på
korttidsplatserna har varit hög.
Under året har kösituationen gentemot demensplatser varit ansträngd medan den mot somatiska platser varit mycket låg. Under
slutet av året är kösituationen totalt nere på en mer normaliserad
nivå där verksamheterna bedömer att man kommer kunna verkställa beslut inom en 3 månaders period.
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Vård och omsorg har i slutet av året inrättat ett Kvalitetsråd där
enhetscheferna gemensamt och systematiskt ska utveckla och
förbättra vård- och omsorgsverksamheten. Arbetet ska leda till
att all personal engageras och bidrar till kvalitetsutvecklingen och
uppföljningen.

Arbetet i skolnärvaroteamet med elever med problematisk
skolnärvaro har utvecklats och förändrats under året. Gruppen
arbetar i mindre team närmare eleven och vårdnadshavare. Förhoppningen är att arbetssättet ska bli mer effektivt och ge möjlighet till större delaktighet och öka elevens lärande.

Alla chefer inom vård- och omsorgsverksamheten har gått en
utbildning kring bemanningsplanering och schemaläggning. Arbetet
med att förbereda för Heltid som norm har pågått med hjälp
av konsultföretag. Genomlysningar av verksamheternas behov i
förhållande till budget har påbörjats och kommer fortsätta under
2021. Syftet är att säkerställa att alla verksamheter inom vård- och
omsorg har tillgång till rätt antal personal med rätt kompetens på
rätt tider med bästa hänsyn till ekonomiska förutsättningar.

Under året har en motivationsgrupp som vänder sig till personer som är ambivalenta inför förändring av sin livssituation med
koppling till en beroendeproblematik. Två olika omgångar har
genomförts.Verksamheten har varit mycket omtyckt och uppskattad, men har fått sättas på paus med anledning av pandemin men
kommer att återupptas så snart det är möjligt.

Under 2020 har Arbete och socialtjänst sett positiva effekter av
samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten. Det arbete som medarbetare och deltagare på arbetsmarknadsenheten (AME) och Promise Hjo gör tillsammans
för att stödja och stärka människors självkänsla och tro på sig
själva ger resultat. Det samlade behovet av försörjningsstöd för
augusti månad var det lägsta sedan december 2018, trenden med
ett minskat behov av försörjningsstöd höll även i sig i september
till november, trots att pandemin inneburit en ökning av arbetslösheten och försvårat möjligheterna för både kommun och
näringsliv att ta emot praktikanter och tillfälliga anställningar samt
arbetsmarknadsinsatser.
För att erbjuda en socialtjänst av god kvalitet är det centralt att
verksamheten tillser att lagstiftningen följs och att de bedömningar som görs är rättssäkra så att människor i behov av insatser
får det stöd och den hjälp de behöver och har rätt till. För att
säkerställa detta följer enhetscheferna upp alla överklagade beslut
som skickas vidare till Förvaltningsrätten. Under 2020 bedömde
Förvaltningsrätten att kommunen fattat korrekta beslut i samtliga överklagade ärenden. God kvalitet kännetecknas också av
tillgänglighet, ett respektfullt bemötande och delaktighet. Ett mål
under året har varit att se över brukarundersökningarna för att
på så sätt mäta upplevd kvalitet.
När det gäller uppföljning och utvärdering av insatser finns fortfarande en del utvecklingspotential. Den enhet där arbetet kommit längst är arbetsmarknadsenheten. Där har ett evidensbaserat
och systematiskt uppföljningsverktyg implementerats för att rätt
insatser ska kunna sättas in utifrån den enskildes behov.
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Socialtjänsten har inte något generellt ansvar att tillhandahålla
bostäder för bostadslösa, men däremot ett ansvar för att bedriva uppsökande verksamhet och ge stöd till hemlösa personer.
Bristen på bostäder, bostadslöshet samt utestängning från bostadsmarknaden är inte bara ett storstadsproblem utan finns även
i Hjo. Under året har rutiner för arbetet kring bostadslöshet tagits
fram för att ärenden som rör bostadslöshet ska handläggas på ett
korrekt sätt.
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Bedömning av måluppfyllelse
Under året har brukarna på Särskilt boende och i Hemvården
fått möjligheten att svara på Socialstyrelsens brukarundersökning.
83% av de boende på Hjo kommuns äldreboende svarar att de
är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. Det kan jämföras med 81% för hela riket. De känner ett gott förtroende för
personalen och 89% upplever ett gott bemötande. De svarande i
Hjo upplever i högre grad än i riket god trivsel både inomhus med
sina lägenheter och framförallt utomhus med omgivningarna runt
boendet.
Resultatet från brukarundersökningen för Hemvården i Hjo visar
att 86% av brukarna sammantaget är nöjda eller mycket nöjda
med den hemtjänst de har. Det är 94% som svarar positivt på
frågan om de får ett gott bemötande.
Årets brukarundersökning distribuerades samma vecka som
Folkhälsomyndigheten konstaterade att det fanns tecken på en
samhällsspridning av virussjukdomen covid-19 i de två största
regionerna i Sverige. Folkhälsomyndigheten rådde alla att undvika
att träffa andra människor, framförallt riskgrupper och personer
70 år och äldre. De boendes vardag var därmed mycket präglad av
pandemin under hela svarstiden.
Det genomförs årligen en enkät kring hur nöjda de medborgare
som kommer i kontakt med Arbete och socialtjänsten är med de
insatser som verksamheten erbjuder. Frågorna i enkäten för 2020
har gjorts om så att de numera motsvarar de frågor som ställs i
den nationella brukarundersökningen för att det ska vara möjligt
att jämföra resultatet mot riket och mot andra kommuner. Frågorna syftar till att fånga kommunikation, bemötande, delaktighet,
resultat och innefattar även en fråga om sammantagen nöjdhet,
vilket tidigare saknats. Årets enkät visar att de flesta är nöjda eller
mycket nöjda med insatserna och att verksamheten ligger i paritet
med den genomsnittliga nöjdheten i riket. På frågor om delaktighet
upplever 83% av de svarande att handläggare ofta eller ibland
frågar om klientens synpunkter kring hur dennes situation skulle
kunna förbättras. Detta ligger i linje med rikets resultat och visar
på en god nivå av möjlighet till inflytande över sin situation. 88%
upplever att de får ett gott eller mycket gott bemötande och 87%
upplever att de sammantaget är nöjda eller mycket nöjda med det
stöd de får från socialtjänsten. Siffrorna är något högre än rikets.
På AME mäts numera också månadsvis hur många som tar sig
vidare ut i egenförsörjning. För 2020 blev resultatet 32%, vilket får
anses vara ett mycket gott resultat givet de förutsättningar som
varit under pandemiåret.
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Den sammanfattande bedömningen är att målet är uppnått.
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4. Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategin för Sverige
Bedömning av måluppfyllelse
Målet för regeringens bredbandstrategi är att 95% av alla hushåll
och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020. Enligt den senaste rapporten från Post och telestyrelsen
som avser läget vid utgången av 2019, har 93% av hushållen och
76% av företagen i Hjo tillgång till bredband om minst 100Mbit/
sekund (eller har det i sin absoluta närhet). Under 2020 har Hjo
energi anslutit 337 nya kunder och det totala antalet anslutna
kunder är 2 523 vid årets slut. Under 2021 fortsätter Hjo Energi
sitt arbete. Post och telestyrelsen publicerar sin statistik över
täckningsgrader i mars 2021 och det är högst troligt att den visar
att Hjo kommun nått målet i bredbandsstrategin.
Bedömningen är att målet är uppnått
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Indikator:
Post och telestyrelsen
Andel av befolkningen i Hjo kommun
som har tillgång till bredband om
minst 100Mbit/s
Antal nätanslutna kunder

2018

2019

2020

87%

93%

inväntar

-

2 186

2 523
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5. Eleverna i Hjo kommun ska nå ökade kunskapsresultat tack vare en skola präglad av lustfyllt lärande, studiero
och trygghet
Arbetet under året som gått
Covid 19 pandemin har påverkat skolverksamheten under stora
delar av året. Initialt hade verksamheten en något högre andel
frånvarande personal, barn och elever på grund av myndigheternas rekommendationer att stanna hemma vid symptom. Tidigt
förberedde sig skolorna på eventuell distansundervisning, vilket
innebar en högre arbetsbelastning än normalt för medarbetarna. Ny teknik och nya arbetssätt implementerades. Oro bland
medarbetare, barn, elever och vårdnadshavare har varit hög och
verksamheten har försökt att skyndsamt besvara frågor och lösa
nya situationer, vilket också har inneburit att den dagligen behövt
hålla sig uppdaterad på de riktlinjer och rekommendationer som
kommit.
Innan jullovet provade samtliga skolformer, förutom särskolan
på, att undervisa på distans, vilket gjorde att utvecklingsområden
upptäcktes och kunde åtgärdas.

Ett av verksamhetens fokusområden för läsåret 2019/2020 har
varit ökad likvärdighet i betyg och bedömning utifrån att betygsresultaten i svenska, matematik och engelska skiljt sig åt mellan
våra grundskolor. Analysen är att det bland annat beror på elevernas upplevelse av studiero. Det finns även ett behov av att skapa
samsyn i betyg och bedömning och möjlighet till sambedömning
för verksamhetens lärare inom och mellan skolor.
En gemensam projektansökan har skickats in till Västra Götalandsregionen. Bidraget skall användas till verksamhetsutveckling för
att främja barns och ungas utveckling och hälsa med fokus på att
gå ur grundskolan med godkända betyg.

Indikator:
Öppna jämförelser grundskolan,
kommunala skolor, Kolada

2018

2019

2020

Elever med problematisk skolfrånvaro är fortsatt flera och verksamheten ser över olika sätt att få tillbaka dessa elever i lärande
inte minst genom ett skolnärvaroteamt, som är ett samarbete
mellan skola, socialtjänst och folkhälssostrateg. Detta för att
stärka arbetet med tidiga insatser. Under hösten 2020 erbjöds
vårdnadshavare till elever med problematisk skolfrånvaro att delta
i samtalsgrupp. Intresset för att delta i samtalsgrupp fanns och
det gick att genomföra ett par tillfällen trots pandemin. Elevhälsan tror att behovet av att utbyta erfarenheter i form av samtal
med andra vårdnadshavare kommer vara värdefullt även efter
pandemin. Elevhälsan har också en nära samverkan med socialtjänsten med bland annat en handläggare knuten till respektive
skola. Elevhälsan har också samverkansmöten med Närhälsan för
att kunna hjälpa och stötta elever som inte når målen samt med
psykisk ohälsa.

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E
i svenska

95,0%

90,2%

91,7%

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E
i engelska

87,7%

86,7%

89%

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E
i matematik

86,4%

93,3%

92,3%

Andel elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram

81,7%

83,2%

91,5%

Jag har studiero på lektionerna, andel
positiva svar åk 5

71,8%

**

71%

Jag har studiero på lektionerna, andel
positiva svar åk 9

67,8%

**

*

Jag känner mig trygg i skolan, andel
positiva svar åk 5

91,8%

**

87%

Jag känner mig trygg i skolan, andel
positiva svar åk 9

85,6%

**

81%

YAM (Youth Aware of Mental health) påbörjades 2020 med att
utbilda instruktörer, vilka sedan genomfört övningar med elever i
åk 8. Arbetet kommer fortsätta under höstterminen 2021.YAM är
ett skolbaserat program där ungdomar i åldrarna 13–17 samtalar
och lär sig om psykisk hälsa i vardagen. I forskningsprojekt har
YAM visat sig ha en positiv effekt på ungas psykiska hälsa och att
arbetet kan främja solidaritet och medkänsla mellan ungdomar.
Övningarna genomförs i form av samtal och rollspel där ungdomarna ska lära sig att stötta varandra men också hur och var
de kan hitta professionell hjälp. Samtalen och rollspelen leds av
YAM-instruktörerna som utgörs av personal från elevhälsan.

*Det redovisade värdet i skolinspektionens rapport är inte fullständigt eftersom antalet elever
som svarat i vissa svarsalternativ understiger 9 och därför är värdet i procent maskat. Som
ett alternativ redovisas även resultatet i form av ett indexvärde mellan 1–10. Här ligger värdet för Hjo på 5,3 vilket kan jämföras med det genomsnittliga värdet för samtliga deltagande
skolor i Sverige som ligger på 5,1.
** Undersökningen genomförs vartannat år
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Bedömning av måluppfyllelse
Läsåret 2019/2020 visar på hög måluppfyllelse när det gäller andelen elever i årskurs 9 som blir behöriga till yrkesprogram. Det
genomsnittliga meritvärdet för eleverna som slutade grundskolan
vårterminen 2020 var högre än år 2019 och låg över genomsnittet i riket. Det finns dock skillnader i meritvärden mellan flickor
och pojkar. Det genomsnittliga meritvärdet för pojkar i Hjo ligger
6 poäng under värdet för riket samtidigt som flickornas ligger
nästan 27 poäng över. 104 av de elever som lämnade årskurs 9
var behöriga att söka nationella gymnasieprogram. Det visade sig
att 80% av dessa elever kom in på sina förstahandsval, vilket kan
anses vara en hög andel och en framgångsfaktor för att lyckas med
sina gymnasiestudier. Andelen elever som inte blir behöriga till
gymnasieskolans nationella program är låg. Det finns flera tänkbara
anledningar till att våra elever lyckats bra. En skulle kunna vara att
vi i Hjo skolor har en hög andel behöriga lärare med lärarlegitimation. Detta gäller såväl förskola som skola.Ytterligare en anledning
skulle kunna vara de stödfunktioner vi har runt våra elever i form
av elevhälsa, skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor, specialpedagoger, samt speciallärare, inkluderingspedagoger och olika
typer av stödgrupper.

Eleverna i Hjo skolor upplever i hög grad trygghet, vilket kan vara
en annan framgångsfaktor för hög måluppfyllelse. Gemensamma
fokusområden ur ett 0–20-perspektiv, så som värdegrundsarbete
och kollegialt lärande, skulle delvis kunna förklara den högre graden av trygghet som eleverna upplever. Målet med gemensamma
fokusområden är även att få en högre likvärdighet inom och mellan skolor.Elevernas upplevelse av studiero är däremot låg. För att
öka studiero har verksamhetens lärare under höstterminen 2020
genomgått kompetensutveckling i frågor som ledarskap i klassrummet och nolltolerans, där fokus har legat på att hitta gemensamt förhållningssätt för att skapa en lugnare lärandemiljö. Detta
arbete kommer att fortgå under kommande läsår.
Verksamheten kommer fortsätta lägga stort fokus på att öka
likvärdigheten i betyg och bedömning utifrån att betygsresultaten i svenska, matematik och engelska skiljt sig åt mellan våra
grundskolor. En av anledningarna till dessa skillnader är elevernas
upplevelse av att studieron är låg, men det finns också ett behov
av att skapa samsyn i betyg och bedömning och möjlighet till
sambedömning för verksamhetens lärare inom och mellan skolor.
Arbetet med att minska skillnader i skolresultat mellan flickor och
pojkar är ytterligare ett fokusområde i verksamhetens fortsatta
arbete.
Bedömningen är att målet delvis är uppnått.
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6. Hjo kommun stödjer varje individ, utifrån dennes unika resurser, på vägen till en egen försörjning och ett eget
arbete eller studier och trygghet
Arbetet under året som gått
Under året har Arbete och socialtjänst sett positiva effekter av
nytt arbetssätt inom AME och Försörjningsstödsenheten. Försörjningsstödet för augusti månad var det lägsta sedan december
2018. Trenden med minskat försörjningsstöd höll i sig även i september, oktober och november, trots ökade kostnader i utbetalt
försörjningsstöd kopplat till Covid-19 samt ett högre inflöde av
nybesök än normalt. Antal avslutade ärenden på AME uppgick vid
delårsuppföljningen till 44% för att mot slutet av året minska något
till 32%, vilket ändå är ett gott resultat.Verksamheten har under
året tillsammans med Arbetsförmedlingen och med andra delar av
kommunen arbetat aktivt med att tillsätta fler extratjänster, vilket
bidragit till det goda resultatet. Upplevelsen av stödet på AME är
också gott, vilket utvärderas och mäts genom avslutningsenkäter.
Enkäten består av flera frågor och avslutas med frågan om den
totala upplevelsen under inskrivningen. Den totala upplevelsen
under inskrivningen på AME mäts genom att deltagaren anger en
siffra mellan 0 - 10 där 10 är högsta betyg. Medelvärdet av den
totala upplevelsen är 7,5.
Under våren har kurser i personlig utveckling genomförts på
arbetsmarknadsenheten, AME. Den genomförda utvärderingen
visar att samtliga deltagare tycker att utbildningen i sin helhet varit
mycket bra. Deltagarna tycker att deras syn på sig själva, deras syn
på framtiden, deras sätt att se andra och deras sätt att kommunicera har påverkats positivt.
Projektet Promise Hjo, som är ett prerehabiliterande projekt
med syfte att få de inskrivna deltagarna att stegförflyttas närmare
arbetsmarknaden, har löpt på bra under året trots pandemin
och trots att all AME-verksamhet fick stängas strax för jul efter
regeringens rekommendationer. Arton personer varit inskrivna i
projektet och tre står i kö till att skrivas in. Både Försäkringskassan och AME har remitterat in deltagare och det har varit jämnt
fördelat mellan de olika myndigheterna. Sju deltagare har avslutats varav tre personer har gått vidare till att bli självförsörjande
genom studier, vilket är ett bättre resultat än förväntat. Genom
friskvårdsaktiviteter, meditationsövningar och samtal har deltagarna fått en stärkt psykisk och fysisk hälsa.
Cresco Creare – att växa och att utvecklas, är ett Skaraborgsgemensamt ESF-projekt som Samordningsförbundet står bakom och
som beviljades av ESF under slutet av året. Projektet kommer att
starta upp under början av 2021. Projektet kommer att arbeta
med individer med någon form av psykisk ohälsa som är i behov
av stöd för att nå en egen försörjning med hjälp av en samordnad
Skaraborgsmodell/metod.

Arbetet kring lokala jobbspår har fått sättas på paus under året.
Syftet med lokala jobbspår är att genom ett fördjupat arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen effektivisera vägarna till arbete
för nyanlända och unga. Sedan tidigare finns förberedande lokalt
jobbspår framtaget medan det planerade lokala jobbspåret inom
vård och omsorg har fått skjutas på framtiden med anledning av
den pågående pandemin.
Samarbetet mellan skola, socialtjänst och folkhälsostrateg kring
elever som har problematisk skolnärvaro fortsätter genom skolnärvaroteamet och som också utökats till att omfatta även rektorer för yngre åldrar. En gemensam projektansökan mellan socialtjänst, skola och primärvård avseende sociala investeringsmedel
i syfte att arbeta förebyggande med föräldrastöd gjordes under
hösten. Ansökan fick avslag, men arbetet med utökat föräldraskapsstöd i form av föräldrastödsutbildning i syfte att nå fler målgrupper, som inte självmant söker detta stöd, har ändå påbörjats.
Bedömning av måluppfyllelse
Godkända betyg i grundskolan och en avslutad gymnasieutbildning
är den bästa grunden för att ungdomar ska kunna komma vidare
ut i arbetslivet och bli självförsörjande. Åren 2017 till 2019 var
andelen elever i Hjo som tog gymnasieexamen inom fyra år
osedvanligt mycket högre än siffrorna för riket. År 2020 låg andelen fortfarande över genomsnittet i riket och uppgick till 72% men
det är en lägre andel jämfört med 2019 då motsvarande andel var
76%.Variationen mellan åren kan bland annat bero på vilka meritvärden eleverna haft med sig när de påbörjade sina gymnasiestudier och om de i kommit in på sina förstahandsval eller inte.
Ett tjugotal ungdomar befinner sig under kommunens aktivitetsansvar. Målet är att åter få dem i studier eller arbete. Flera av
ungdomarna har under året haft praktik.
Inom Skaraborgs Kommunalförbund har samtliga kommuner
upplevt ett högre tryck på vuxenutbildningar och analysen är att
det till viss del beror på pandemin. Det har främst handlat om
intresse för olika yrkesutbildningar. De flesta av ansökningarna har
blivit beviljade tack vare det samarbete som finns inom samverkansområdet och utifrån de statsbidrag som beviljats vuxenutbildningen.
Deltagarna i verksamheten på Arbetsmarknadsenheten ger goda
betyg till det stöd de får. Under året har relativt många inskrivna
som gått vidare till annan sysselsättning varit relativt högt tack
vare ett väl fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen och
övriga delar av den kommunala organisationen.
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Trots att behovet av försörjningsstöd minskade under några
månader efter sommaren, har de sammanlagda kostnaderna för
försörjningsstöd under året varit något högre 2020 jämfört med
året innan. Det ska dock beaktas att verksamheten haft kostnader
för försörjningsstöd som varit direkt relaterade till Covid 19 pandemin samt att arbetslösheten under året har ökat. I december
månad var arbetslösheten i Hjo 6,6%, en ökning med 0.4 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Även om
arbetslösheten i Hjo har ökat under året så ligger den fortfarande
under snittet både för Västra Götaland och riket där siffrorna
ligger på 8,3% samt 8,8% för december månad. Ungdomsarbetslösheten (18–24 år) har däremot ökat betydligt och låg under
december månad på 12%, en ökning med 1,6 procentenheter
jämfört med samma månad tidigare år. Här ligger Hjo betydligt
högre än både länet och riket, där siffrorna är 10, 6% samt 11,8%.
Andelen unga vuxna mellan 18–24 år som söker försörjningsstöd
har dock minskat under 2020 jämfört med 2019.
Andelen elever som tar examen inom fyra år är högre i Hjo än
genomsnittet för riket. Mot bakgrund av att det bedrivs ett målinriktat och i stora delar framgångsrikt arbete för att stödja enskilda
individer till att bli självförsörjande är bedömningen att målet är
uppnått.
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Indikator:
Öppna jämförelser gymnasieskola och
IFO. Kolada

2018

2019

2020

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
andel (%) Hjo

83,7

76,3

72,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
andel (%) Riket

71,5

71,2

71,3

Invånare 17–24 år som varken arbetar
eller studerar, andel (%) (KAA)

6,8

**

**

Unga vuxna (18-24år) med ekonomiskt
bistånd, andel (%)

3,1

4,6

3,7

6,2*

6.6*

Total arbetslöshet 18–64 år, andel (%)
av bef. *
*Arbetsförmedlingen dec 2020

** Åren 2019 och 2020 finns inga värden inrapporterade från Hjo kommun.
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7. Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo kommun
Arbetet under året som gått
En god tillgänglighet i förskolan är viktigt för Hjo ska vara en
attraktiv kommun. Att snabbt kunna erbjuda plats på förskolan
kan vara avgörande för att nya invånare ska välja Hjo som boendeort. Hjo kommuns platsgaranti innebär att vi ska erbjuda en
plats inom tre månader från ansökan och vi har en målsättning
om att barngrupperna inte ska överstiga 18 barn per avdelning.
Hur många barn som är i behov av en förskoleplats varierar över
året beroende på årskullarnas storlek men också beroende på
hur stor andel av barnen i kommunen som skrivs in på förskolan.
De prognoser som togs fram under året visade att verksamheten
eventuellt skulle vara i behov av ytterligare en avdelning runt årsskiftet 20/21. Förvaltningen utredde möjligheterna till att öppna
en uteavdelning i anslutning till någon av förskolorna i Hjo tätort
då det främst var i tätorten som behovet såg ut att öka.Vid årets
slut kunde vi konstatera att verksamheten kunnat erbjuda plats
utan att ytterligare avdelningar behövde startas.
Hösten 2020 påbörjades tillbyggnaden av Korsberga skola som
under 2021 kommer färdigställas med både om- och tillbyggnad
av skolans lokaler. Förskolan Björkdungen i Korsberga kommer
under hösten 2021 att flytta in i nyrenoverade, ändamålsenliga
lokaler i en och samma byggnad som skola och fritids. Förskolan
kommer bestå av tre avdelningar vilket motsvara behovet för
barnomsorgen i Korsberga.

Bedömning av måluppfyllelse
Förskoleverksamheten klarade likt tidigare år att erbjuda plats
på förskolan inom den kommunala platsgarantin som i Hjo är tre
månader. Andelen barn som har fått plats på önskat placeringsdatum har minskat jämfört med åren 2018 och 2019 men väntetiden
för de som inte fått plats på önskat datum var dock bara sex dagar
under 2020 vilket är ett mycket bra resultat.
Bedömningen är att målet är uppnått.

Indikator:
Egen indikator

2018

2019

2020

Andel barn som fått plats enligt Hjo
kommuns platsgarantin på 3 månader.

96 %

94 %

94%

Andel barn som har fått plats före
eller på önskat placeringsdatum, KKIK
U11401

92 %

90 %

69%

Väntetid i antal dagar för de barn som
inte fått plats på förskolan på önskat
placeringsdatum, medelvärde U11402

4
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Utvecklingsområde 2:
Tillsammans – Goda möten förverkligar visionen
I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och göra vår vision verklig. Vi satsar medvetet på goda möten mellan
människor, gott samarbete i näringslivet och god samverkan mellan Hjo och andra kommuner. Vi är kända som det
enkla, lättillgängliga och välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med.

Mål 8 Hjo kommun ska använda smart teknik och digitaliseringens möjligheter för att underlätta arbetet och öka
servicen för våra kommuninvånare och besökare
Arbetet under året som gått

Bedömning av måluppfyllelse

2020 har hela organisationen, såväl medarbetare som politiker,
tagit ett stort steg när det handlar om att använda digitaliseringens möjligheter. Covid 19 pandemin har inneburit att vi både
arbetat och mötts digitalt. Skolverksamheten förberedde sig tidigt
för eventuell distansundervisning för både äldre och yngre elever.

Digitalisering och nytänkande är viktiga ingredienser för att förenkla och arbeta resurseffektivt. Under den senaste tioårsperioden har IT enheten arbetat med att skapa tekniska förutsättningar för digitalisering.Vi har kommit en bit på väg med att införa
nya digitala lösningar men inom samtliga verksamhetsområden
återstår många möjligheter men också utmaningar i det fortsatta
arbetet. För att ta tillvara digitaliseringens möjligheter ännu mer
behöver vi kartlägga fler arbetssätt och processer. Mot bakgrund
av detta är bedömningen att målet är delvis uppnått

Inom Samhällsbyggnad pågår arbetet med att byta karthanteringsprogram. Det nya systemet, som också används i några av
våra grannkommuner, kommer att underlätta samarbetet över
kommungränserna.Vi får möjlighet att använda vårt kartmaterial
på ett enklare och mer effektivt sätt och kommer också kunna
presentera kartor på vår webbplats. För att effektivisera arbetet
har gata-/parkenheten infört självgående gräsklippare på Knäpplans förskola och Guldkroksbadet. Det har fungerat bra och
förhoppningen är att fler ytor ska kunna klippas med självgående
gräsklippare.
Kultur, turism och fritid har inlett arbetet med ett nytt digitalt
system för bokning av lokaler, ansökan om föreningsbidrag och
föreningsregister.Vård- och omsorg arbetar vidare med att införa
digitala medicinskåp. Hjo kommun ingår i samarbetet kring ”Framtidens vårdinformationsmiljö” tillsammans med Västra Götalandsregionen, privata vårdgivare och samtliga kommuner i regionen.
Syftet med arbetet är bättre informationsöverföring av hälso- och
sjukvårdsinformation mellan såväl olika vårdgivare som mellan
patienter och vårdgivare.

ÅRSBOKSLUT 2020

41

9. I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat
Arbetet under året som gått

Bedömning av måluppfyllelse

Näringslivsenheten har fortsatt att agera lots, stötta och skapa
möjligheter för befintliga och nya företag. Näringslivsgalan genomfördes i januari och den var mycket uppskattad och på Skaraborgs
dagen i slutet av samma månad deltog flera företag från Hjo. I
början av mars deltog för första gången en av våra skolor, Korsberga skola, på mässan för Ung Företagande vilket var viktigt för
det pågående arbetet med att stärka kontakten mellan skola och
näringsliv.

Kommunens rådighet i frågor som rör näringslivet är begränsad
har vi många uppgifter som påverkar företagens förutsättningar
och möjligheter till utveckling.Vårt näringslivsarbete sker i alla
delar av den kommunala organisationen. En samordnad och väl
fungerande service har stor betydelse för företagsklimatet. Kommunen har också en myndighetsroll, tex. när det gäller tillstånd
och tillsyn. Myndighetsutövningen ska utföras professionellt och
rättssäkert, men det står inte i motsatsställning till en god service.

Den pågående pandemin har inneburit stora påfrestningar för
näringslivet. För att underlätta och stötta har kommunen gjort
flera åtgärder; Under sommarsäsongen uppläts ytterligare mark
för uteserveringar och avgiften för markupplåtelsen slopades.
I den mån det var möjligt genomfördes hyreslättnader för de
näringsidkare som hyr lokaler av Hjo kommun.Vi har vinnlagt oss
om att betala fakturor skyndsamt och beviljat förlängd betalningstid för våra utställda fakturor. För att främja handeln i Hjo fick alla
anställda i kommunen en julklapp i form av presentkort som kan
lösas in hos våra lokala butiker, restauranger och caféer.

Hjo kommun deltar inte fullt ut i SKR:s servicemätning löpande
insikt. Miljösamverkan Skaraborg deltar och när det gäller miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll får vi relativt goda
betyg. Trenden var positiv mellan åren 2018/ 2019 och resultaten
för 2020 är ännu inte tillgängliga. I svenskt näringslivs ranking av
service till företagarna placerar sig Hjo på plats 176 i riket när
det gäller företagsklimatet i sin helhet och på plats 142 när det
gäller kommunens service till företagen. Det var relativt få företag
som sökte bygglov under åren men samtliga tycker att de fått ett
bra eller mycket bra bemötande. I slutet av året har vi genomfört
dialoger med representanter från näringslivet. Dialogerna har visat
att det finns möjligheter att förstärka Hjo kommuns samarbete
med näringslivet. Bedömningen är att målet är delvis uppnått.

Under året har fyra detaljplaner som syftat till att ge
förutsättningar för företagande och näringsliv vunnit laga kraft.
I hamnområdet har planen för kvarteret Vågen ändrats så att
uteserveringen på Hamnkrogen kunnat få permanent bygglov. I
kvarteret Åran har en planändring gjorts för att skapa möjlighet
för centrumändamål i den före detta Konsumfastigheten där det
öppnas ett Gym under våren 2021.
Samhällsbyggnad och Näringslivsenheten har i samarbetet med
Business Region Skaraborg arbetat med ett material där Hjo
kommun marknadsför lediga tomter för industri och verksamheter. Under året har vi fått många förfrågningar om industrimark.
Det har främst varit ensamföretagare som sökt lämplig mark för
sin verksamhet. Det finns planlagd mark och några avstyckade
industritomter men i närtid bör kommunen planlägga ytterligare
mark för industri- och verksamhet på de områden som är utpekade för detta i översiktsplanen. Arbetet med att bygga nya vägar
till lediga industritomter på Norra Industriområdet pågår och
kommer vara klart under våren 2021

Indikator:
SKR:s servicemätning ”Löpande insikt”
och Svenskt Näringslivs kommunranking
Insikt- Miljö- och Hälsoskydd
Insikt- Livsmedelskontroll

2018

2019

2020

59

71

Inväntar*

70

79

Inväntar*

Sv. Näringslivsranking avseende kommunens service till företagare

127

160

142

Egen enkät avseende bygglovhantering
för företag: Bemötande: Andelen bra
eller mycket bra

**

**

100

*Indikatorer Insikt publiceras v.14 2021
** Genomfördes första gången 2020

Padel är en växande sport. Hela tio intressenter har varit kontakt
med kommunen kring en eventuell etablering i Hjo. Under sommaren sålde kommunen en tomt på norra industriområdet till
Hjo Padel AB.
I slutet av gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att
ta fram en plan för kommunens framtida samarbete med näringslivet. Arbetet fortsätter i nära samarbete med näringslivet under
2021.

ÅRSBOKSLUT 2020

42

10. I Hjo kommuns alla verksamheter ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta
kommunen
Arbetet under året som gått
2019 antogs en kommunikationsstrategi där det tydligt framgår
vilket ansvar samtliga anställda för att vår kommunikation ska
vara enkel och tillgänglig. Digitaliseringen för med sig många nya
möjligheter och kanaler för kommunikation. Under året har vi
bland annat startat upp ett nytt Instagramkonto för Hjo kommun.
Vårt sätt att kommunicera ska bidra till att visionen hålls levande
och förverkligas. I Visionen ”Tillsammans skapar vi framtidens
Hjo” och vår värdegrund ”Det goda mötet” är bemötande, enkla
kontaktytor och möjligheten att påverka viktiga hörnstenar.
Under stora delar av året har Covid19 pandemin gjort det svårt
att mötas i verkliga livet och de medarbetare som haft möjlighet
har rekommenderats att arbeta hemifrån. Detta har inneburit att
fysisk tillgänglighet och möten i verkliga livet har fått ersättas av
möten via telefon eller andra digitala kanaler.Vårt kontaktcenter
har varit bemannat under hela året och har fortsatt att utveckla
sin roll med målet att erbjuda bästa möjliga service till såväl den
kommunala organisationen som medborgare och besökare.
Vår digitala synpunktshantering ” Synpunkten” är en del av vår
medborgardialog. Där kan alla som vill på enkelt sätt kommunicera med oss kring vår verksamhet. Det kan handla om både ris
och ros och förslag till förbättringar. Under året har vi fått in 380
inspel, att jämföra med 2019 då vi fick 238 synpunkter. Samhällsbyggnad är det verksamhetsområde som får flest synpunkter och
en stor andel av dessa handlar om hur den fysiska miljön är utformad. Sju av tio synpunktslämnare har fått svar inom garantitiden
som är tio dagar.
Verksamheterna arbetar kontinuerligt med frågor som handlar
om kommunikation och bemötande. Inom samtliga kärnverksamheter som vård- och omsorg, barn och utbildning och arbete och
socialtjänst ska mötet mellan våra medarbetare och de vi finns
till för präglas av vår värdegrund ”det goda mötet”. Detta arbete
finns beskrivet under redovisningen av mål 3,5 och 6.
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Bedömning av måluppfyllelse
I medborgarundersökningen 2020 får Hjo kommun goda resultat
när gäller bemötande och tillgänglighet. De som svarat på undersökningen uppger att det är lätt att komma i kontakt med både
tjänstepersoner och chefer och att de får gott bemötande och
bra service.Vi står oss också väl i jämförelse med genomsnittsbetyget för de deltagande kommunerna i samma storlek. Den
årliga enkäten om vår service vid bygglovsärenden visar att 90 %
av de som sökt bygglov svarar att de är fått ett gott bemötande
och 98% är nöjda med handläggningstiden. I socialstyrelsens
brukarundersökning svarar89% av de som bor på våra särskilda
boende och 94% de som har hemtjänst att bemötandet från våra
medarbetare är gott.
Den samlade bedömningen är att målet är uppnått.
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11. I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen
Arbetet under året som gått
Under stora delar av året har Covid19 pandemin gjort det svårt
att mötas i verkliga livet och medborgardialoger, kvarterskvällar
mm som varit planerade har fått ställas in. Detta har framförallt
påverkat arbetet med den pågående visionsöversynen.
I slutet av april gav kommunfullmäktige vår nya Kommundirektör
i uppdrag att göra en översyn av Hjo kommuns vision och mål.
Arbetet ska, precis som när visionen togs fram för åtta år sen,
göras tillsammans med alla som vill vara med och påverka och
utveckla Hjo. När arbetet är klart ska Hjo kommuns mål ha en tydligare koppling till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.
Startskottet för arbetet var invigningen av utställningen We Have
a Dream den 17 juni. Under våren lanserades Hjo kommuns
nyhetsbrev Hjo 2030 där vi löpande berättar om arbetet med
visionsuppdateringen och kommunens arbete för att bidra till
FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. I september fick kommunens alla chefer och politiker en utbildning om Agenda 2030.
En nano-utbildning om Agenda 2030 har erbjudits samtliga medarbetare. Utifrån denna kunskapsgrund var tanken att genomföra
en omfattande medborgardialog, i både digital och fysisk form,
under hösten 2020-där Hjoborna gavs möjlighet att gemensamt
reflektera utifrån frågeställningen “Hur ska vi tillsammans bygga
framtidens Hållbara Hjo”?
Ett par dialogkvällar har kunnat genomföras, i Grevbäck och i
Gate, men återstående träffar fick ställas in p g a smittskyddsrestriktioner. Medborgarna har istället haft möjlighet att lämna
sina tankar via vår hemsida och ett utskick har gjorts till samtliga
hushåll inför jul med en uppmaning att ta denna chans. Planen är
att återuppta dialogen så snart pandemin inte längre utgör ett
hinder för att mötas i mindre eller större grupper.
Pandemin fick även konsekvenser för det politiska arbetet.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering allmänt och rekommendationer om att medborgare över
70 år helt skulle avhålla sig från onödiga kontakter gjorde att de
politiska sammankomsterna fick genomföras på annat vis. Möten
ställdes in, ärendelistor bantades och informationer som kunde
avvakta sköts på framtiden. Efter en frivillig överenskommelse
mellan partierna begränsades antalet närvarande ledamöter till
minsta möjliga antal utan att beslutsmässigheten och majoritetsförhållandena påverkades.

Då restriktionerna såg ut att behöva ligga kvar även under andra
halvåret bereddes ett antal ärenden som gjorde det möjligt att genomföra sammanträden helt digitalt med ledamöter och ersättare
på distans. Mot slutet av året kunde de förtroendevalda återgå till
det vanliga politiska tempot avseende såväl ärenden som debatter.
För att våra medborgare och andra intresserade ska kunna ta del
av kommunfullmäktiges digitalt började fullmäktiges möten att
webbsändas från och med december månad
Under våren och sommaren kom återigen kommit synpunkter och klagomål från boende, besökare och näringsidkare om
störande nattrafik och hög ljudnivå i de centrala delarna av Hjo.
Förbudet mot obehörig nattrafik i centrum mellan kl. 00:00 och
05:00 respekterades inte. I mitten av juni fattades beslut om att
flytta fram förbudet mot motortrafik i centrum till att gälla från
och med klockan 22:00 och att fysiskt stänga infarten till hamnområdet. Gemensamma möten där Hjo kommun, föreningen
Lake Town Cruisers, föräldrar och ägare till “musikbilar” deltog
hölls för att gemensamt hitta lösningar och komma till rätta med
störningarna. Möten hölls även med ansvariga inom polisen. Dialogerna gav resultat och under juli och augusti var det lugnare i
centrum.
Bedömning av måluppfyllelse
I kommunens vision Tillsammans skapar vi framtidens Hjo är bemötande, enkla kontaktytor och möjligheten att påverka viktiga
hörnstenar. Under året har medborgarundersökningen skickats ut
till 800 personer. Drygt 50 % har valt att besvara undersökningen
vilket är en hög svarsfrekvens jämfört med andra deltagande kommuner och det är en signal om att våra medborgare känner att
deras åsikter är viktiga och att de kan göra skillnad. En del av undersökningen handlar om hur medborgarna ser på sitt inflytande i
kommunen. Frågorna handlar om information, kontakt, förtroende
och påverkan och detta vägs samman till ett samlat betygsindex.
Hjo kommun får ett högt index jämfört med genomsnittet bland
såväl samtliga deltagande kommuner som kommuner i samma
storlek.
Den höga svarsfrekvensen i kombination med goda resultatet i
medborgarundersökningen kring hur medborgarna ser på sitt
inflytande i kommunen gör att vi bedömer att målet är uppnått.

För kommunfullmäktiges del innebar detta att demokraticaféet
ställdes in under resterande del av året. En konsekvens av att
tempot i det politiska livet sjönk kan ha varit att antalet frågor
från allmänheten minskade jämfört med föregående år.
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Utvecklingsområde 3:
Levande Hjo- Händelser året runt
Framtidens Hjo är en levande stad. För alla åldrar och året runt. Här finns de funktioner som gör en plats till en egen
stad. Ett levande centrum. Och ett brett utbud av idrotts- och kulturaktiviteter som gör livet gott att leva. I Hjo kan
människor mötas, växa, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet.

12. I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet
Arbetet under året som gått
För att förenkla för föreningarna har nya riktlinjer för föreningsbidrag tagits fram. I samband med fördelningen av föreningsbidrag
kommer dialog ske i större utsträckning än tidigare.
Under året inleddes ett tätare samarbete med folkhälsostrategen
eftersom kopplingen mellan föreningslivet och folkhälsoarbetet
är både naturligt och viktigt. En del i detta har varit planering och
förberedelser inför uppstarten av Senior sport school. Det är ett
samarbete med RF-SISU Västra Götaland där människor som är
60 år eller äldre erbjuds att prova på olika fysiska aktiviteter hos
våra lokala idrottsföreningar, delta i tematräffar med fokus på hälsa, laga hälsosam mat, få utbildning i hjärt- och lungräddning och
ta del av intressanta föreläsningar. Covid 19 pandemin innebar att
stora delar Senior Sport School fick ställas in våren 2020, men vi
genomförde en mindre variant med bara fysiska pass hösten 2020,
med stor framgång. Så fort pandemin tillåter det kommer Senior
Sport School bli en ordinarie del i verksamheten.
Hälsoslingan som introducerades i maj 2020 får anses vara en
framgång med ett hundratal som gått slingan varje månad. I december gjorde vi en egen tipsrunda på Hälsoslingan och det var
också den bästa månaden med nästan 350 deltagare.
Våra utredningar kring Guldkroksområdet och Högaliden har
påverkats av pandemin. Utredningen kring Guldkroksområdet
har framför allt haft fokus på omvärldsbevakning men i december
2020 introducerade vi intresserade föreningar i arbetet och detta
arbete kommer fortsätta våren 2021. Återrapportering till politiken genomfördes i januari/februari 2021.
I utredningen kring friluftsområdet Högaliden har vi haft ett antal
fysiska möten med de föreningar som är berörda, vilket mynnat
ut i ett antal förslag att jobba vidare med under våren 2021.Vi har
under året haft dialoger kring planerad avverkning av skog i området. Resultatet blev att vi beslutade skjuta upp avverkningen för
att lyssna in fler synpunkter och genomföra ytterligare dialoger
med berörda parter.
Simskolan som genomfördes med vissa restriktioner på grund av
pandemin får anses vara en stor framgång och lockade drygt 360
deltagare.Vi lyckades även hålla Guldkroksbadet öppet, om än
med en försenad start och med avsevärt färre besökare, men allt
förlöpte väl, mycket tack vare väldigt duktig personal. Den 13 juli
slog vi upp portarna med en begränsning i antalet besökare på
250 personer.
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En viktig del är vårt nära samarbete med RFSISU Västra Götaland
som under året haft ett starkt fokus på pandemins påverkan på
föreningslivet vilket gjort att det mesta av utvecklingsarbetet gått
i stå. Pandemin har haft en stor negativ påverkan på föreningslivet
både vad gäller utövande och ekonomi.
Fritidsgården hade under 2020 ett ökat antal besökare till sin
verksamhet, innan pandemin slog till.Vi hade under året stängt
under stora delar och fick tänka nytt. Det innebar ett ökat fokus
på uteaktiviteter men även att träffa våra besökare i digitala kanaler. Att arbeta med digitala aktiviteter var en nyttig erfarenhet för
personalen, vi fick vara kreativa och nyskapande och det är något
vi lärde oss mycket av.Vi kommer fortsätta med digitala aktiviteter även efter pandemin.
Bedömning av måluppfyllelse
Under hösten 2020 genomfördes LUPP-enkäten på högstadiet
med en svarsfrekvens på 83 %.Vi kan konstatera att den överväldigande majoriteten är aktiva på fritiden. Det som sticker ut i Hjo
jämfört med nationella siffror är att det är fler tjejer än killar som
är aktiva i idrottsföreningar. Samtidigt tycker många att det saknas
annorlunda aktiviteter och ungdomarna vill gärna ha mer att säga
till om när det gäller fritidsutbudet.Vi har en förbättringsmöjlighet
när det gäller att involvera ungdomarna och ta tillvara deras
åsikter kring fritidsutbudet. Under våren 2021 kommer vi därför
påbörja ett arbete tillsammans med intresserade ungdomar kring
delaktighet och medskapande av kultur- och fritidsutbudet. Det
är viktigt att vi fortsätter vara lyhörda och är öppna för idéer och
tankar som kommer från allmänheten kring fritidsutbudet.
Hjoborna uttryckte i medborgarundersökningen 2018 att de är
mycket nöjda med både fritids- och kulturutbudet i Hjo. Det är
många kommuner av de deltagande kommunerna i motsvarande
storlek som Hjo som tappar i nöjdhet och det är därför positivt
att Hjo får fortsatt goda betyg trots en viss minskning jämfört
med 2018.Vi har goda möjligheter till både organiserad föreningsidrott men även spontanidrott. Samtidigt dyker det upp privata
initiativ och föreningsinitiativ, såsom padelhall och boulehall, som
bör innebära att vi fortsatt kan ligga högt i framtida medborgarundersökningar.
Bedömningen är att målet är uppnått
Indikator:
SCB:s medborgarundersökning

2016

2018

2020

Kommunmedborgarnas betygsättning
av möjligheterna till att kunna utöva
fritidsintressen i Hjo

59

64

61

Kommunmedborgarnas betygsättning
av möjligheterna till att kunna utöva
fritidsintressen i Riket

55

57

52
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13. I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

Arbetet under året som gått
Kulturkvarteret var stängt för besökare under perioden 19 mars
till 22 juli samt från 29 oktober och året ut på grund av pandemin
och under denna period hittade personalen flexibla lösningar för
att ändå tillgodose många av de behov som fanns. Det har varit
både en utmaning och en läroperiod att bedriva verksamhet med
dessa nya förutsättningar. Förhoppningsvis kan personalen ta med
sig nya erfarenheter i det fortsatta arbetet med att vidareutveckla
verksamheten efter pandemin.

Hjo Kulturveckor genomfördes med ett brett och varierat program under september - med många samarbetande aktörer där
kommunens största roll har varit samordning och stöttning.Vi har
även under pandemins föränderliga tid utökat vår omvärldsbevakning och förmedlat dagsaktuell information till föreningar och
aktörer inom kulturlivet. Beslutet att ställa in Hjo Skördefest togs
så sent som möjligt - mycket av det som planerats kommer att
flyttas med till 2021.

Fyra av årets tillfälliga utställningar har påverkats av pandemin, två
har blivit helt inställda och två har fått stänga under pågående utställningsperiod. Både Erkki Rautios och Anna Gärbergs utställningar flyttas till våren 2021.Under våren har det varit sparsamt
med evenemang för barn och unga. Under hösten har vi erbjudit
anpassade föreställningar och aktiviteter för skola och förskola.

Vi fortsätter att arbeta med en mer sammanhållen marknadsföring och i början av året blev Kulturkvarterethjo.se en integrerad del av vår websida visithjo.se. I samband med övergången fick
sidan ett nytt och mer lätthanterligt utseende. Under pandemin
har vi utökat vår aktivitet på sociala medier genom, för oss, nya
uttryck som korta filmklipp; intervjuer, föremålspresentationer,
boktips med mera. Ett par inställda evenemang såsom Nationaldagsfirande har ersatts med digitala lösningar.

Utvärderingen av satsningen på Kulturkvarteret har fortlöpt under året och skulle ha presenterats för politiken under hösten
2020. En av de viktigaste frågorna är hur satsningen på Kulturkvarteret har kommit invånarna till del och hur de ser på den
verksamhet som erbjud i kvarteret. Pandemin har dessvärre inneburit svårigheter att genomföra dialoger med medborgare och
besökare och arbetet fortsätter in i år 2021. Under våren ska
en enkätundersökning kring vad medborgarna tycker om verksamheten i Kulturkvarteret genomföras. De delar i utredningen
som visar på ekonomiska utmaningar kring drift, underhåll och
att upprätthålla kvaliteten för verksamheten de kommande åren
lyftes i budgetprocessen under våren 2020 men kommer att kompletteras ytterligare i samband med att utredningen färdigställs.

Kulturskolans verksamhet riktar sig till alla barn och unga i kommunen från 5 år. Musik och dansundervisning finns i olika genrer
och 2020 var ca 260 elever inskrivna i Kulturskolans verksamheter. Utmaningen under 2021 blir att hitta nya former för att nå
de elever som deltar i gruppundervisningar samt att få fler barn
och vuxna att hitta till kulturskolans verksamheter.
Bedömning av måluppfyllelse
Under hösten genomfördes en ny omgång av medborgarundersökningen och den visar att Hjoborna är fortsatt nöjda
med utbudet av såväl fritidsaktiviteter som kultur. Noterbart är att
betygsindex för kulturen i Hjo kommun ökat sedan 2018. Kommuner av liknande storlek fick generellt sett betydligt lägre betyg
2020 jämfört med 2018. Bedömningen är att målet är uppnått.
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14. Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling

Arbetet under året som gått

Bedömning av måluppfyllelse

Under året har möjligheterna att arbeta med insatser för levande centrum har varit begränsade som ett direkt resultat av
den pågående Covid 19 pandemin. Många av de arrangemang
som varit planerade har ställts in. Under sommaren lättades en
del restriktioner och handelsutvecklaren samarbetade med turistverksamheten och våra hotell, butiker och restauranger för att
ge våra medborgare och besökare god service. Samhällsbyggnadsavdelningen och näringslivsenheten hade många förfrågningar
från intressenter som ville ställa upp Foodtrucks. Genom ett
politiskt beslut uppläts mark för uteserveringar utan kostnad för
att underlätta för caféer och restauranger. Någon utvärdering av
hur Covid19 pandemin påverkat handeln har inte gjorts men det
kommer signaler om att antalet besökare i Hjo under sommaren
har varit mycket stort och flera butiker och restauranger är nöjda
med försäljningen under sommaren.

Försäljningsindex är ett mått på flöden av handel över kommungränserna. Ett index på 100 innebär att handeln omsätter lika
mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Ett index
större än hundra innebär ett inflöde av handel och ett index lägre
än 100 innebär ett utflöde. För Hjo kommuns del visar både index för sällanköp- och dagligvaror på att vi har en lägre nivå på
handeln i Hjo än vad som vore möjligt med hänsyn till vår befolkningsmängd. Detta kan delvis bero på att vi har många invånare
som pendlar till andra orter för att arbeta och gör sina inköp där.
Det kommer signaler från företagare i centrum om att det finns
utmaningar i lönsamheten.Våra nya köpmönster där allt fler väljer
att handla via internet får konsekvenser.Vi behöver alla som bor
och verkar i Hjo ta detta på allvar och tillsammans värna det utbud av handel och service som finns i Hjo.

Under hösten gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att
göra en detaljplan som medger en mindre utbyggnad av Hotell
Bellevue. Ambitionen är att utveckla verksamheten med ett SPA
vilket är en välkommen satsning som kommer både boende och
besökare till del.

Indikator:
Handeln i Sverige, SCB*s Medborgarundersökning

Den samlade bedömningen är att målet inte nås.

2018

2019

2020

Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln

47

47

Inväntar*

Försäljningsindex i dagligvaruhandeln

73

68

Inväntar*

Betygsindex för kommersiellt utbud, Hjo

57

-

61

Betygsindex för kommersiellt utbud, Riket

57

-

56

*Statistik från HUI avseende 2020 publiceras under hösten 2021
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I årets medborgarundersökning har betygsindex för kommersiellt
utbud ökat jämfört med den senaste undersökningen 2018 och de
som svarat uppger att de är nöjda med utbudet av livsmedelsbutiker, restauranger och caféer inom rimligt avstånd men inte lika
nöjda med utbudet av andra affärer och service.
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Utvecklingsområde 4:
Hållbarhet och natur- Resurssnålt med hög livskvalitet
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.

15. Hjo ska vara fossiloberoende 2030. Detta innebär att hela Hjo ska ha minskat sina växthusgasutsläpp med 80%
jämfört med år 1990
Arbetet under året som gått
I december 2020 skrev Kommunstyrelsen i Hjo kommun under
på Kommunernas Klimatlöften, som är en gemensam satsning i
hela Västsverige för att öka takten i omställningen till ett fossiloberoende samhälle.
Hjo kommuns insatser för ett mer hållbart samhälle har under
2020 fokuserat på:
Hållbara resor: Fossila transporter måste minska inom kommunens gränser om vi ska uppnå klimatmålen och bli en fossiloberoende kommun. Under våren 2020 har Hjo Energi uppfört 12 ladd
punkter på sex olika platser i centrala Hjo, som möjliggör för
boende och besökare att ladda sin elbil på ett enkelt sätt. Insatsen
har uppmärksammats i sociala medier och i lokalpressen för att
öka medvetenheten bland befolkningen. I och med detta har Hjo
kommun en väl utbyggd infrastruktur i tätorten för publik elbilsladdning.
Under året har förvaltningen arbetat med den kommande cykelstrategin som nu är färdig att antas av kommunfullmäktige. I maj
genomförde vi i samarbete med Hållbart resande i Väst en uppmuntringskampanj där vi delade ut information och godsaker till
förbipasserande cyklister.
Att arbeta internt med kommunens resepolicy har varit svårt
under pandemin. De allra flesta resor har ställts in och kollektivtrafiken har inte varit ett alternativ för de resor som ändå
måste genomföras. I det stora hela har pandemin dock fått till
konsekvens att både politiker och tjänstepersoner blivit tvungna
att ta till sig den teknik som möjliggör resfria möten (via Teams,
Zoom med mera). Hållbart Resande Väst har erbjudit all personal
möjlighet att vidareutbilda sig i de digitala verktygen. Att hålla fast
vid de resfria mötena även efter pandemin är ett viktigt steg mot
ett mer hållbart resande.

Under 2020 har kommunens representanter deltagit i arbetet
med en ny Avfallsplan för Hjo och de andra medlemskommunerna i AÖS. Avfallsplanen lägger grunden för hur kommunen både
ska förebygga och hantera avfall och är därför ett viktigt styrdokument för kommunen.
Under året har förvaltningen arbetat med att utveckla rutiner för
cirkulära möbelflöden. Ett principbeslut har fattats om att nyinköp
av möbler inte ska ske förrän vi uteslutit möjligheten att återanvända redan befintliga möbler i verksamheten. För närvarande
utvecklas rutiner och arbetssätt samt digitala verktyg för att möjliggöra en mer cirkulär möbelhantering i kommunen och därmed
en mer hållbar konsumtion.
En glad nyhet kopplat till kretslopp och hållbar konsumtion var
att Fågelås skola tog hem första pris i hela Sveriges skräpplockartävling under våren 2020!
Hållbara måltider: Måltidsenheten är mitt uppe i sin omställning
till mer klimatvänliga måltider. Mer grönt på tallriken, mindre
transporter, mer säsongsanpassat och mindre matsvinn. Måltidsenheten har inlett ett samarbete med Jordbruksverket och Refarm Linne där man under hösten genomfört utbildningsdagar om
hållbara måltider för all måltidspersonal. För att också inspirera
måltidsenhetens kunder inbjöds politiker, skolpersonal med flera
till en dialogträff om utvecklingen av hållbara måltider.
För att inspirera allmänheten till mer hållbara och klimatsmarta
val har vi under 2020 fortsatt att publicera Månadens Miljötips på
hemsida och i sociala medier. I januari deltog kommunen i ekumeniska rådets bönevecka då temat var klimatet. I mars ställdes
tyvärr Earth Hour in med anledning av att pandemin precis brutit
ut.

Hållbar konsumtion/Kretslopp: Under 2020 har samtliga äldreboenden deltagit i Resurssmart äldreboende. Personal på varje
äldreboende har utbildat sig och tagit fram konkreta åtgärdsplaner på hur man kan undvika engångsmaterial och ersätta dem med
produkter som kan återanvändas. I stora delar har arbetet kunnat
genomföras, men i en tid då basala hygienrutiner och smittskydd
är viktigare än någonsin har det varit svårt att uppvisa konkreta
resultat i form av minskade avfallsmängder. Förhoppningen är
dock att kunskapen finns kvar och att vi kan uppnå både minskat
matsvinn och en mer hållbar konsumtion av engångsartiklar på
lång sikt. På Sigghusbergs äldreboende har satsningen lett till en
utökad källsortering och att matavfall numera blir till biogas istället för restavfall.
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Bedömning av måluppfyllelse
Av de växthusgasutsläpp som sker inom kommunens gränser
härstammar merparten från jordbruket (3,9 av 6,3 ton). En betydande del beror också på transporter (1,4 av 6,3 ton). Hjoborna
orsakar också betydande utsläpp av växthusgaser runtom i världen
där varor och tjänster produceras för vår konsumtion, men detta framgår inte i tabellen ovan. Sedan tidigare vet vi att klimatet
framförallt påverkas av våra måltider, transporter och vår konsumtion. För att klara 1,5 graders målet i Parisavtalet så behöver
svenskarnas totala utsläpp (inkl. konsumtion) minska till 1 ton per
år och invånare och för att klara målet i tid brukar man förenklat
säga att utsläppen behöver minska med 16% årligen. Under 2020
har inte utsläppen minskat i den takt som behövs för att leva upp
till målsättningen och bedömningen är därför att målet inte är
uppnått.
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Indikator:
RUS samt Nationella emissionsdatabasen
(Kolada N00401)

2016

2017

2018

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton
CO2-ekv/inv.

6,59

6,57

6,33

Utsläpp, arbetsmaskiner, ton CO2e/inv.

0,43

0,45

0,42

Utsläpp, egen uppvärmning, ton CO2e/inv.

0,14

0,14

0,13

Utsläpp, el och fjärrvärme, ton CO2e/inv.

0,03

0,03

0,03

Utsläpp, industri, ton CO2e/inv.

0,30

0,22

0,19

Utsläpp, jordbruk, ton CO2e/inv.

3,93

4,05

3,93

Utsläpp, transporter, ton CO2e/inv.

1,56

1,50

1,44

49

Utvecklingsområde 5:
Besökare- Gäster som längtar tillbaka
Hjo har en stark attraktionskraft. I framtidens Hjo tar vi vara på vår potential och är ett välbesökt resmål. Besöksnäringen är till nytta för alla Hjobor eftersom den skapar arbeten och en levande stad och landsbygd. Ett gott bemötande
och en välkomnande atmosfär får gäster att längta tillbaka hit.

16. Hjo ska få fler besökare
Arbetet under året som gått

Bedömning av måluppfyllelse

Turistverksamheten jobbar med utgångspunkt från den politiskt
tagna turism- och besöksnäringsstrategin. Strategin pekar ut sex
prioriterade områden som verksamheten skall jobba med fram till
2020: ”marknadsföring & förankring”, ”utbud”, ”samverkan”, ”utbildning”, ”värdskap” och ”attraktivitet”. Arbetet pågår kontinuerligt med samtliga områden, men under 2020 har vi lagt särskild
vikt vid värdskap och utbud.

Högsäsongen 2021 har avlöpt väl och över förväntan, med tanke
på Covid 19 pandemin. Många av Hjos besöksmål har ökat sin
besöksstatistik. Turistverksamheten har under högsäsongen funnits tillgängliga i Hjos offentliga miljö via den mobila lådcykeln.Vi
förstärker vårt värdskap med Stories på Instagram som innehöll
aktivitetstips hos olika aktörer.
Bedömningen är att målet är uppnått.

Marknadsföringen har genomförts enligt plan; sommarens hemesterkampanj på sociala media hade 800 000 visningar och en
räckvidd på 170 000 och Tre Trästäders “Trästadsklassiker” har
ökat i antal genomförda besök.Vi har jobbat vidare med att lyfta
trästaden och vår lokala näring i vår marknadsföring. I vår digitala
kanal har portaler uppdaterats på teman trästaden, lokal mat och
vistas i naturen. Ny portal som lyfter gröna oaser kommer att
publiceras under vintern 2020/2021.
Inom utbildning har workshops på temat “Så blir du bättre på
social marknadsföring” genomförts. De har genomförts inom
nätverket Outdoor Hökensås och erbjudits till företag inom
näringen. Workshopserien fortsätter våren 2021.
För att utöka utbudet har vi påbörjat ett digitaliseringsarbete som
skall vara klart till högsäsongen 2021. Digitala upplevelsesvandringar ska tas fram inom nätverket Tre Trästäder, vandrings- och
cykelleder ska digitaliseras och arbete med att tillgängliggöra biljettförsäljning online har påbörjats under hösten och ska lanseras
våren 2021. En QR-kodsvandring i trästaden lanserades under
sommaren 2020. Ett samarbete med Trädgårdsresan har inletts, i
syfte att lyfta Hjo Stadspark och Hjoåns dalgång.
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Utvecklingsområde 6:
Vättern- Liv vid vatten
I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid Vättern. Vi använder det för att berika livet för alla.

17. Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar
Arbetet under året som gått
Arbetet enligt VA-planen för Hjo kommun fortlöper. Det strategiska VA-planeringsarbetet är ett bidrag till kommunens arbete
för att Sverige ska nå de nationella miljömålen samt uppsatta miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Pumpstationen i Grebban har kompletterats med ett reservkraftsuttag så att
risken för bräddning av avloppsvatten till Hjoån vid strömavbrott
minskar.

Med finansiering från Naturvårdsverket har kommunen också
gjort en utredning av föroreningar på området vid före detta
Hjo Mekaniskas fabriker vid Strömsdalsvägen. Resultatet, som
var bättre än väntat, visar dock att det finns föroreningar som
bör saneras. Under 2020 ansökte Hjo kommun om ytterligare
finansiering för åtgärder och beviljades ytterligare medel för fördjupade undersökningar under 2021.

Egna mätningar på det renade vattnet i avloppsreningsverket visar
att halterna av ogynnsamma ämnen är fortsatt låga (reningen av
avloppsvatten är som sämst när vattnet är som kallast, dvs på
våren). I tabellen nedan redovisas utvecklingen av utsläppsnivåerna
under perioden 2014 till 2020.

Bedömning av måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att målet är uppnått

Kalkningen av Hjällöbäcken och Björsjön fortsätter. Hjo kommun
administrerar arbetet och Länsstyrelsen bekostar det. Genom
kalkningen är vi med och bidrar till att nå det nationella miljömålet “Levande sjöar och vattendrag”.
Sedan några år tillbaka pågår en utredning av föroreningar på
Sanna friluftsområde som tidigare varit en deponi för såväl
hushållssopor som industriavfall. Nu finns en färdig rapport över
föroreningssituationen i området. Den har presenterats för Hjo
kommun och Miljösamverkan Skaraborg under hösten och ska
ligga till grund för riskanalyser och åtgärdsprogram. Det står klart
att deponin innehåller föroreningar och att dessa också finns i ett
område strax utanför deponin. Det återstår en del arbetet innan
en plan för åtgärder kan vara färdig.

Uppmätt mängd, mg/l, i renat vatten i avloppsreningsverket
(Egen mätning))

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kväve

25,2

19,6

11,4

11,3

7,5

8,1

8,0

Fosfor

0,11

0,10

0,10

0,07

0,08

0,05

0,04

Biologiskt syreförbrukande ämnen

24,2

12,7

4,4

3,4

3,1

1,7

1,7
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Ekonomi
En viktig förutsättning för god ekonomi är en god kostnadskontroll, vilket innebär att det ska råda balans mellan löpande intäkter och kostnader.
Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens samlade resultat, exklusive den avkastning på pensionmedel som återinvesterats,
ska utgöra 2% av de samlade skatteintäkterna och generella statsbidrag.

18. Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr

Årets resultat

Resultatmålet syftar bland annat till att värdesäkra det egna kapitalet och att skapa utrymme för investeringar. Generellt brukar
ett resultat om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning. Detta anses ge utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av normal investeringsvolym i en kommun.
Hjo kommuns mål om 8 mnkr är något lägre än 2 procent av
kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet
för 2020 uppgick till 11,6 mnkr och målet 8,0 mnkr är därför
uppnått.
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19. Investeringarna ska till 70% finansieras med egna medel under mandatperioden 2019-2022
Hjo kommun har som långsiktig målsättning att alla investeringar
ska finansieras med egna medel. Kommunen är dock inne i en period med stora investeringar, vilket för en liten kommun är svårt
att finansiera utan att behöva låna pengar. Av denna anledning är
målsättningen att investeringarna under mandatperioden 20192022 ska till 70% finansieras med egna medel och resterande 30%,
får finansieras genom att uppta lån.

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden är definierad som årets resultat plus årets
avskrivningar i relation till årets nettoinvesteringar (exklusive
exploateringsinvesteringar)

Utfall
2019

Utfall
2020

Budget
2021

Budget
2022

Prognos
mandat
perioden

Årets resultat

8,5

11,6

11,0

11,0

42,1

Årets avskrivningar

23,0

25,5

24,0

28,5

101,0

Resultat inkl.
avskrivningar

31,5

37,1

35,0

39,5

143,1

Investeringar
(exkl. exploatering)

33,7

71,2

87,0

19,2

211,1

Självfinansieringsgrad (%)

93%

52%

40%

206%

68%

I tabellen till höger framgår att, under förutsättning att såväl
resultat- som investeringsbudgetarna framöver infrias kommer
självfinansieringsgraden att uppgå till 68%, vilket innebär att kommunstyrelsen bedömer att målet inte kommer att nås.

20. Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras.
Soliditeten inkl. pensionsåtagandena uppgick 2020-12-31 till 23
procent, vilket är samma värde som föregående år. Målet att soliditeten ska förbättras eller bibehållas har således uppnåtts.
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21. Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1 % per år från och med år
2015 och senast år 2025 uppgå till minst 25 %.
Soliditetsmålet i koncernen Hjo Stadshus AB sattes 2012 och
soliditeten har sedan dess ökat och uppgår per 2020-12-31 till
drygt 36 %.

22. Soliditeten i Hjo Småindustrier AB ska uppgå till minst 30%
Soliditeten för AB Hjo Småindustrier uppgår per 2020-12-31 till
ca 88 %.

23. Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo energi AB bör ligga under regiongenomsnittet.
Hjo Energi AB:s taxor för elnät och fjärrvärme ligger, i jämförelse
med övriga företag i regionen i den nedre kvartilen.

Slutsats avseende god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har antagit 17 mål för verksamheten inom
de sex prioriterade utvecklingsområden. I redovisningen ovan
framgår att arbetet under året i kombination med utfallet av
indikatorerna innebär att 11 av dessa bedöms vara uppnådda, 4
bedöms vara delvis uppnådda och 2 bedöms som ej uppnådda.
Många av indikatorerna till kommunfullmäktiges 17 prioriterade
mål för verksamheten kommer från Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. 2020-års undersökning visar på ett fortsatt
gott resultat med höga index jämfört med såväl genomsnittet för
samtliga deltagande kommuner som kommuner i motsvarande
storlek.
Det första målet som hör till utvecklingsområdet Boende; ”Hjo
ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningsutveckling” är ett övergripande mål och det arbete som görs för att
nå alla övriga mål bidrar till att vi kan behålla och attrahera nya
medborgare. De senaste åtta åren har antalet invånare i Hjo ökat
varje år från 8 807 år 2013 till 9 229 vid utgången av 2020. En

positiv befolkningsutveckling är en indikation på att Hjo kommun
är på rätt väg mot den vision som vi tagit fram tillsammans med
dem som lever och verkar i Hjo.
Utöver verksamhetsmålen har kommunen dessutom tre finansiella mål av vilka två bedöms vara uppnådda och ett av målen
bedöms i nuläget att inte kunna nås.
Bolagen har dessutom tre mål i form av ägardirektiv vilka samtliga
bedöms som uppnådda.
Den samlade slutsatsen av redovisningen kring målen ovan är att
Hjo kommun har fortsatt att röra sig i riktning mot att uppnå visionen och dess utvecklingsområden. Kommunstyrelsens
bedömning är att Hjo kommun uppnått god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges mål.
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Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning
Då Hjo kommun inte har något allmännyttigt bostadsbolag är
bolagssfärens bidrag till koncernens omsättning och balansomslutning är förhållandevis låg. Av denna anledning sker utvärderingen
av Hjo kommuns finansiella i de flesta fallen på kommunnivå. Koncernperspektivet kommenteras där det är relevant. Utvärderingen
utgår från områdena:

Resultatet under de senaste fem åren har legat på en relativt jämn
nivå och det genomsnittliga resultatet uppgår till 11,8 mnkr, vilket
motsvarar ca 2,3 procent av värdet av skatter och generella statsbidrag under perioden. Nivån är något lägre än såväl rikssnittet
som snittet för Västra Götalands kommuner, men Hjos resultat
har som sagt varit jämnare. En väsentlig förklaring till detta är att
Hjo kommun fick relativt få nyanlända under 2015–2016, vilket
medförde att de särskilda bidragen som utgick för detta var låga
och resulterade inte i de extremt höga resultaten som vissa kommuner uppvisade under 2016–2017. I gengäld blev dock ”rekylen”
under 2018 betydligt mildare än för genomsnittskommunen.

• Intäkter, kostnader och resultat
• Budgetföljsamhet
• Investeringar och deras finansiering

Verksamhetens intäkter har, som framgår ovan, fluktuerat under
perioden. Detta kan tillskrivas ovan nämnda utveckling under
flyktingkrisen. Ökningen under 2020 jämfört 2019 är dock huvudsakligen hänförlig till de stöd och riktade bidrag som utgått med
anledning av Covid-19 pandemin.

• Pensionsskuldens utveckling
• Soliditet

Vid en jämförelse mellan utvecklingen i verksamhetens nettokostnader, och utvecklingen i skatter och generella statsbidrag framkommer att kostnadsökningen sedan 2016 har varit 15,4 procent
medan intäkterna har ökat med 14,7 procent.
Finansnettot har trots ökad upplåning, legat konstant under perioden, vilket beror på att det allmänna, redan låga ränteläget har
sjunkit ytterligare under perioden.

Intäkter, kostnader och resultat - kommunen
Verksamheten intäkter

2016

166,9

127,5

125,9

134,3

-1,3%

6,7%

-614,6

-610,2

-628,5

-649,4

-0,1%

-0,7%

3,0%

3,3%

-19,7

-21,0

-22,6

-23,0

-25,5

6,6%

7,6%

1,8%

10,9%

-468,3

-492,3

-505,3

-525,6

-540,6

5,1%

2,6%

4,0%

2,9%

482,0

505,1

519,4

534,7

552,8

4,8%

2,8%

2,9%

3,4%

-615,5

- Förändring i %
Skatteintäkter och generella statsbidrag
- Förändring i %
Finansnetto

-0,3

- Förändring i %
Årets resultat

13,4

- Förändring i %
Biologiskt syreförbrukande ämnen
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2020

-11,0%

- Förändring i %
Verksamhetens nettokostnad

2019

143,3

- Förändring i %
Avskrivningar

2018

-14,1%

- Förändring i %
Verksamhetens kostnader

2017

3,4

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

12,2

13,5

8,5

11,6

-9,0%

10,7%

-37,0%

36,5%

3,1

1,7

1,7
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Budgetföljsamhet
Mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Investerings- och finansieringsverksamhet
Budget
2020

Utfall
2020

Avvikelse

108,6

134,3

25,7

-620,2

-649,4

-29,2

-23,2

-25,5

-2,3
-5,8

-534,8

-540,6

Skatteintäkter

416,3

408,8

-7,5

Generella statsbidrag och utjämning

127,7

144,0

16,3

Finansnetto

-1,2

-0,6

0,6

Årets resultat

8,0

11,6

3,6

Verksamhetens intäkter utgörs till stor del av riktade statsbidrag
vilka, inte sällan, är förknippade med ett ansökningsförfarande
och krav på återrapportering av vad dessa medel används till.
Dessutom utlyses de sent, och kan av naturliga skäl inte tas in i
budgetprocessen. Detta är anledningen till att kommunens budgeterade verksamhetsintäkter ofta överträffas av utfallet. Motsvarande avvikelse återfinns dock inom verksamhetens kostnader, då
inte de särskilda satsningarna som dessa bidrag kräver, inte heller
kan budgeteras. Under 2020 har denna effekt förstärkts ytterligare genom de särskilda statsbidrag som erhållits på grund av
Covid19-pandemin. Enbart dessa bidrag uppgår till ca 9 mnkr
Således är analys av budgetavvikelser i verksamhetens nettokostnader mer relevant att göra. Som framgår ovan utgörs den bland
annat av ökade avskrivningar med 2,3 mnkr vilket bland annat
beror på av kostnader för finansiell leasing vilka budgeteras som
verksamhetens kostnader men i årsredovisningen omklassificeras
till avskrivnings- och räntekostnader. I avvikelsen ingår också
avskrivningar på VA-anläggningar vilka överskridit budget.
Övriga avvikelser inom verksamhetens nettokostnader utgörs av
kostnader för placeringar inom Individ- och familjeomsorg vilka
överstigit budget med ca 5 mnkr.
Beträffande personalkostnader i form av lönekostnader, arbetsgivaravgifter, pensioner etc har dessa ökat med ca 4,9% procent
jämfört med 2019, vilket är ca 2,4 procentenheter, eller 10 mnkr
högre än budget. Detta beror framförallt på merkostnader till
följd av Covid-19 pandemin. Kompensation för detta har dock
erhållits och redovisas som intäkt ovan.
Beträffande skatteintäkterna visade SKRs decemberprognos (vilken är den som bokslutet vilar på) på 7,5 mnkr lägre skatteintäkter
än budgeterat, detta har dock kompenserats mer än väl genom
extra generella statsbidrag under året med 16,3 mnkr.

Kommunens investeringar 2020 uppgick till 71,2 mnkr (33,7). De
senaste fem årens investeringar uppgår till ca 247 mnkr medan
självfinansieringen under samma period uppgår till 171 mnkr. Mellanskillnaden har således finansierats av befintliga likvida medel
och ökad upplåning. Kommunens räntebärande skulder har under
femårsperioden ökat med ca 103 mnkr.
Självfinansieringsgrad

2016

2017

2018

2019

2020

Årets resultat (mnkr)

13,4

12,2

13,5

8,5

11,6

Årets avskrivningar (mnkr)

19,7

21,0

22,6

23,0

25,5

Internt tillförda medel*)

33,1

33,2

36,1

31,5

37,1

Investeringar (exkl exploatering)

48,7

53,4

39,8

33,7

71,2

Självfinansieringsgrad
(%)

68%

62%

91%

93%

52%

Räntebärande skulder
vid årets slut (mnkr)

94,4

120,0

118,3

116,2

153,4

*) exklusive förändring av
rörelsekapital

Trots upplåningen de senaste åren ligger Hjo kommuns skuldnivå
per invånare lågt i jämförelse med Sveriges kommuners ovägda
medeltal.

Soliditet
Trots relativt stora investeringar under de senaste åren har årsresultat tillsammans med avskrivningarna ökat mer än ökningen i
balansomslutning. Detta tillsammans med att pensionsåtagandet
inom linjen minskar successivt gör att såväl kommunens som
koncernens soliditet (inklusive pensionsåtaganden) har förbättrats årligen. Om hänsyn ej tas till pensionsåtagandena har dock
soliditeten sjunkit tillbaka. Statistik för genomsnittskommunen
finns inte framme för 2020 ännu men Hjo kommuns soliditet
(inkl. pensionsåtagande) för 2019 var ca 4 procentenheter högre
än Sveriges kommuners ovägda medelvärde.Vid en jämförelse av
koncernens soliditet (inkl. pensionsåtagande) för 2019 var detta
6 procentenheter högre än Sveriges kommunkoncerners ovägda
medelvärde.
Soliditet per balansdagen, %

2016

2017

2018

2019

2020

Kommunen (inkl. pensionsåtaganden)

18

19

22

23

23

Koncernen (inkl. pensionsåtaganden)

21

22

25

26

27

Kommunen (exkl. pensionsåtaganden)

55

52

53

52

48

Koncernen (exkl. pensionsåtaganden)

49

47

48

48

46
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Känslighetsanalys
Känsligheten för Hjo kommuns beroende av omvärlden kan
beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. Av sammanställningen nedan framgår hur olika intäkts- och kostnadsposter påverkar
koncernens resultat om de förändras.
Förändring

Effekt i miljoner

Prisförändring

1%

2,4

Ränteförändring (långfristiga
lån, ej checkkredit)

1%

1,5

Ränteförändring (pensionsskulden)

1%

2,0

10 öre

2,0

1%

4,0

Nyckeltal

Justering av skattesatsen
Löneökning

Pensionsskuld
I bokslutet 2020 uppgår det totala pensionsåtagandet i Hjo kommun till ca 207 mnkr, vilket är i samma nivå som 2019.
Pensionsförpliktelse

2019

2020

Total pensionförpliktelse i balansräkningen
Avsättning inkl. särskild löneskatt

9,7

12,2

154,7

150,3

42,3

44,2

206,7

206,7

Total pensionsförsäkringskapital

55,6

58,6

Varav överskottsmedel

0,5

0,5

55,6

58,6

Återlånade medel

151,1

148,1

Konsolideringsgrad

27%

28%

Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring
Summa pensionförpliktelse
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde

Summa förvaltade pensionmedel
Finansiering
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Slutsatser avseende resultat och
ekonomisk ställning
Resultatet för såväl kommunen som koncernen som helhet var
under 2020 tillfredsställande, men bedöms preliminärt att vara
lägre än genomsnittet för landets kommuner. Politikområdena Barn
och utbildning och Arbete och socialtjänst redovisar underskott
vilket är oroande. Detta har dock under året har kompenserats
med såväl generella som riktade statsbidrag samt överskott inom
andra politikområde, och samtidigt har åtgärder satts in och medel
tillskjutits för att få bukt med detta.
Investeringsnivån är sedan några år tillbaka hög, och för närvarande
pågår byggnationen av en ny skola vilket är den största investeringen på mycket länge. Detta har föranlett att de räntebärande skulderna ökat och kommer att fortsätta att öka under 2021. Investeringsbudgeten visar dock på en period av återhållsamhet under
2022 och framåt och belåningen per invånare ligger alltjämt under
genomsnittskommunen. Dessutom är kommunens soliditet något
högre än det ovägda medelvärdet för Sveriges kommuner. Det
sammanfattande bedömningen är att Hjo kommuns ekonomiska
ställning är tillfredsställande.
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Balanskravsresultat

Förväntad utveckling

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk
balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större
än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som
ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser
kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Att under rådande pandemi, förutspå framtiden är svårare än
vanligt. Hjo kommuns planering bygger dock på ett antagande
om att vaccinerna skyddar oss mot såväl kända virusformer som
kommande mutationer att hela befolkningen har vaccinerats under 2021 och att pandemin klingar av under året. Organisationen
har dock under 2020 dragit mycket lärdom av året som gått och
vi anser oss vara relativt väl rustade för fler vågor av pandemin
med utmaningar inom framförallt vård och omsorg av våra äldre
men också inom barn och utbildning

Hjo kommun har de senaste 10 åren en relativt jämn resultatutveckling och uppfyllt balanskravet varje år. Det finns således inte
något underskott att återställa. Årets balanskravsresultat med
jämförelse två år tillbaka redovisas nedan. Hjo kommun har inte
antagit några riktlinjer för resultatutjämningsfond, varför någon
justering för detta inte är tillämpligt.
Balanskravsutredning

2018

2019

2020

Årets resultat enligt resultaträkningen

13,5

8,5

11.6

- Samtliga realisationsvinster

0,0

0,0

0,0

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i
värdepapper

0,0

0,0

0,0

+/- Återföring av orealiserade vinster och
förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

13,5

8,5

11,6

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserven
= Årets balanskravsresultat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,5

8,5

11,6

Vad gäller utvecklingen av världsekonomi, svensk BNP-utveckling,
förväntade skatteintäkter etc följer Hjo kommun SKRs skatteunderlagsprognoser.
Budgeten för 2021 – 2023 bygger på SKRs skatteunderlagsprognos från oktober 2020, med oförändrad skattesats om 21:57 samt
en årlig ökning av antalet invånare om 60 personer.
Resultaträkning Mnkr

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Verksamhetens intäkter

125,6

128,1

130,6

Verksamhetens kostnader

-653,5

-664,0

-680,0

-24,0

-28,5

-28,0

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

-551,9

-564,4

-577,4

Skatteintäkter

411,6

424,3

438,2

Generella statsbidrag och utjämning

152,5

152,5

151,8

Finansiella intäkter

0,7

0,6

0,6

Finansiella kostnader

-1,9

-2,0

-2,2

Årets resultat

11,0

11,0

11,0

Skatteprognos nr 1 för 2021 som SKR publicerade den 18 februari indikerar att Hjo kommuns intäkter från skatter och generella
statsbidrag kommer att överstiga budgeterade intäkter, vilket gör
att vi i nuläget bedömer att det budgeterade resultatet för 2021
kommer att uppnås. Detta trots viss osäkerhet beträffande kostnadsutvecklingen för placeringar inom individ och familjeomsorg
Verksamhetens intäkter budgeteras att stiga med i genomsnitt 2%
årligen och kommunen får en extra utmaning under 2022 då vår
nya Estrid Ericson skolan står färdig för inflyttning. Detta kommer
att medföra ökade kostnader för framförallt avskrivningar men
också övriga driftskostnader.
Vidare förbereder vi organisationen för heltid som norm i form
av att schema- och bemanningsprocesser ses över. Implementering av heltid som norm kommer att ske etappvis med erfarenhetsåterföring och utvärdering mellan etapperna.Verksamheten i
bolagen förväntas bedrivas utan några större förändringar under
de närmaste åren. Utbygganden av fibernätet har kommit långt
och investeringarna förväntas klinga av successivt framöver.
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Väsentliga personalförhållanden
Hjo kommuns huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster som äldreomsorg, barnomsorg och skola men också service till dem som bor
i kommunen och till besökande. 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 och personalhandläggare. En del av de tjänster vi utför sker i samverkan med andra kommuner. Med denna fantastiska mångfald av
yrken och erfarenheter har vi alla en sak gemensamt, vi skall alla arbeta för att uppfylla vår vision: Tillsammans skapar vi framtidens Hjo.

Medarbetarna och kommunens arbete med personalfrågor är
kritiska framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i den kommunala
servicen. Förväntningarna på den kommunala verksamheten från
kommuninvånarna, avseende tillgänglighet, tekniska lösningar och
individanpassade lösningar har ökat och kommer att öka. Detta
ställer krav på såväl arbetsmiljö och kompetensförsörjning.
Medelantalet medarbetare i kommunen (beräknade som totalt
arbetade timmar i förhållande till en årsarbetstid) uppgick 2020
till 684 (684). Antalet medarbetare som hade en tillsvidareanställning ökade med 10 till 781. Antalet tillsvidare har ökat men att den
totala arbetstiden är samma som förra året beror på att vi tillsvidareanställt tex. behöriga lärare.

Den totala medelåldern i Hjo kommun för 2020 är 45,8 . Åldersfördelningen är 12 procent 29 år och yngre, 48 procent mellan 30
och 49 år samt 40 procent över 50 år. Pensionsavgångar kommer
att äga rum den närmaste 5 till 10-årsperioden. Därför finns ett
betydande rekryteringsbehov i vissa personalgrupper, framförallt
undersköterskor, förskollärare och lärare i grundskolan. Personalomsättningen (medarbetare som har avslutat sin anställning
av totalt antal medarbetare) under 2020 uppgick till 9,8 (13,2)
procent i kommun vilket var lägre jämfört med föregående år.
Vid jämförelse av personalomsättningen med övriga kommuner i
Skaraborg ligger vi i mitten av skalan.
2019

2020

Andelen heltidsanställda 2020 uppgick till 61 procent, vilket är en
ökning med 3 procent jämfört med föregående år (58%)

Medelålder
29 år och yngre

14%

12%

De anställda i Hjo kommun fördelar sig på 82 procent kvinnor
och 18 procent män. Inom vård, omsorg och skola finns en kraftig
överrepresentation av kvinnor, medan det motsatta gäller inom
områdena teknik och fastighet. Antalet chefer var 39 st. och arbetsledare 5 st. Av kommunens chefer var 66 procent kvinnor. Tre
av fem verksamhetschefer var kvinnor vid årsskiftet. Minskningen
är inom Arbete och socialtjänst samt inom KS-förvaltning.

30-49 år

52%

48%

50 år eller mer

34%

40%

2019

2020

Antal tillsvidareanställda

771

781

Heltidsanställda

58%

61%

Andel kvinnor

83%

83%

Andel män

17%

18%

Antal Chefer

49

46

Kvinnliga chefer

69%

67%

Manliga chefer

31%

33%
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45,8 år

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning
Hjo kommun har särskilt i vård- och omsorgsverksamheten stora rekryteringsbehov. I takt med ökade krav i kombination med
stora pensionsavgångar och att andelen äldre kommuninvånare
ökar kommer många nya medarbetare att behöva rekryteras de
kommande åren. Särskilt utmanande är det att rekrytera undersköterskor och sjuksköterskor till omsorgsverksamheten, som
generellt sett är bristyrken. Även inom skola och teknik är det
svårt att rekrytera lärare och ingenjörer. Under 2020 togs en
kompetensförsörjningsstrategi fram. I denna strategi har åtgärder
föreslagits för att dels attrahera kompetenta medarbetare, dels
introducera, utveckla och behålla medarbetare.
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Personalpolitik

Sjukfrånvaro

En attraktiv arbetsmiljö är viktig för att kunna behålla och rekrytera kompetent personal och reducera sjukfrånvaron. En attraktiv
arbetsmiljö är en miljö som enligt den arbetsmiljöpolicy som
gäller, att hela kommunen kännetecknas av trivsel, ansvarstagande,
delaktighet, kreativitet och utveckling. Medarbetarna ska få möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt arbete och arbetsrelaterad stress ska reduceras. En konkret åtgärd som kommunen
arbetar med är att alla tillsvidareanställda ska ges möjlighet till
heltid. Deltid är dock en möjlighet för den som önskar.

2020 var ett annorlunda år med en pandemi som härjade större
delen av året. Sjukskrivningarna i kommunen minskade de två
första månaderna med 1,6 procent.

En annan viktig del av personalpolitiken är arbetet med likabehandling och jämställdhet. Kvinnor och män ska behandlas lika
såväl som arbetstagare som användare av kommunal service.
Arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen ska vara
en naturlig del i medarbetarsamtal, APT, samverkan och som en
del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet ska förebygga
och motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och
möjligheter i kommunen. En viktig del är att arbeta för att kvinnor
och män ska ha lika lön för lika arbete och att båda könen ska ha
lika förutsättningar till chefskap.

Korttidssjukfrånvaron har varit hög vilket beror på att alla har
följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tagit sitt
ansvar för att minska smittspridningen av Covid -19. Den totala
sjukfrånvaron ökade med 1,1 procent under 2020.
2019

2020

Tota sjukfrånvaro i procent av de anställdas
sammanlagda ordinarie arbetstid

6,29%

7,68%

Andel av sjukfrånvaron som avseer frånvaro
under en sammanhängande tid av 60 dagar
eller mer

43,35%

31,36%

Sjukfrånvaron för kvinnor

6,83%

8,25%

Sjukfrånvaron för män

3,94%

5,25%

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre

4,88%

6,74%

Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år

5,25%

7,61%

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre

7,66%

8,67%
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Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Hjo kommun följer kommunal redovisningslagstiftning och Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. Beträffande
schablonersättning gällande personer med uppehållstillstånd se dock under rubriken ”verksamhetens intäkter” nedan. Årsredovisning
innehåller en resultaträkning, kassaflödesanalys samt en balansräkning. För kommunens interna redovisning tillkommer även driftoch 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.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar. Investeringar som har
ett betydande och väsentligt belopp aktiveras i balansräkningen.
Som vägledning används en gräns på ett basbelopp (47 300 för år
2020) 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 kalendermånaden efter det
att tillgången tagits i bruk.
Sedan 2015 tillämpar Hjo kommun s.k. komponentindelning och
följer en uppställning av de komponenter Hjo kommun valt att
indela investeringarna i och vilken nyttjande period som til�lämpas.

Avskrivningstider komponenter

År

Fastighet
Råmark
Stomme och grundläggning

0
80

Markanläggning

20

Stomkomplettering

40

Ytskikt

15

Snickerier invändigt

30

Installationer

40

Teknik

10

Avskrivningstider komponenter

År

Vägar
Underbyggnad/förslitningslager +
Överbyggnad
Beläggning asfaltsgrund

0
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
Maskiner och bilar

5-10

Inventarier t.ex. teknisk utrustning, möbler

3-10

Immateriella tillgångar
(programvaror)
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Anslutningsavgifter samt ersättningar

Exploateringsmark

RKRs rekommendation R4 – Intäkter, som reglerar redovisningen av bland annat anslutningsavgifter och ersättningar har under
året omarbetats. De nya reglerna ska tillämpas senast 2020.
I enlighet med rekommendationen har i anslutningsavgifter
som avser att täcka investeringsutgifter för vatten och avlopp
avräknats mot investeringsbeloppet. Från och med 2020 kommer gatukostnadsersättningar att redovisas som intäkt redan
vid faktureringstillfället. Någon retroaktiv rättelse av tidigare
erhållna gatukostnadsersättningar har dock ej skett.

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.

Bidrag till statlig infrastruktur
Hjo kommun undertecknade tillsammans med de övriga Skaraborgskommunerna under 2013 en avsiktsförklaring med Trafikverket om medfinansiering av utbyggnaden av vissa sträckor
av E20. Utbyggnaden bedöms medföra såväl nationella, regionala
och lokala nyttor.
Detta redovisades i 2014 års bokslut som en kostnad (jämförelsestörande post) och en avsättning med 5,0 mnkr. Avsättningen
har sedan dess indexuppräknats. Beloppet kommer att utbetalas successivt under byggperioden. En delutbetalning har skett
under året. Avsättningen uppgår till 5,0 mnkr vid bokslutet.

Avsättning för återställande av deponier
Inom Hjo kommun finns ett område som tidigare använts som
deponi, kallat Sanna. Området är klassat som förorenad mark
och provtagning har pågått sedan 2018. Eventuella beslut om
återställande fattas av Länsstyrelsen, vilket inte har skett ännu.
Kommunen erhåller 30 kr per invånare och år (ca 270 tkr) från
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) för att i framtiden
återställa områden som detta. Denna inkomst redovisas som
avsättning från vilken periodens utgifter för provtagning och
andra åtgärder avräknas.

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 lokalhyresavtal har redovisats som
operationella.

Lånekostnader
Lånekostnader i form av räntor och avgifter periodiseras och
belastar resultatet det år då de uppstår. I större byggprojekt,
med lång produktionstid aktiveras räntekostnader under byggtiden. Under 2020 har inga räntekostnader aktiverats.

Löneskatt
Löneskatten redovisas då pensionsförpliktelsen uppkommer
vilket innebär att löneskatten har periodiserats och redovisats
som en kostnad i resultaträkningen
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Pensionsskuld

Semesterlöneskuld

Pensionsskulder redovisas enligt den så kallade blandmodellen.
Den delen av pensionsskulden som intjänats före 1998 redovisas
som en ansvarsförbindelse, d.v.s. inom linjen. Det som intjänats
efter 1998 redovisas som en avsättning alternativt kortfristig
skuld. Avsättningens storlek baseras på KPA Pensions beräkning, gjord enligt RIPS17.

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

Förtroendevalda
Till och med år 2014 redovisades alla pensionsskulder till förtroendevalda som en ansvarsförbindelse. Från och med år 2015
sker en uppdelning mellan avsättning och ansvarsförbindelse
enligt KPAs beräkning.
Avsättning har gjorts efter KPAs beräkning 2021-01-25. Årets
förändring av avsättningen har belastat 2020 års resultat med
2 263 tkr inkl. löneskatt. Teoretiskt värde av förtroendevaldas
pensionsförmåner beräknas och redovisas 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 pensionsförmånen är relaterad till förändringar i basbeloppet görs ingen
nuvärdesberäkning.
Kommunen har antagit att OPF-KL ska gälla för de politiskt förtroendevalda som tidigare inte omfattades av PBF. För år 2018
avser detta 15 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 allmänna
ränteläget påverkar kommunens räntekostnader i negativ riktning. För att begränsa ränterisken i kommunen ska lånestocken
utformas så att den viktade genomsnittliga räntebindningstiden
bör vara minst tre månader och högst tre år och att räntebindningstiden för enskilda lån inte överstiger 10 år.
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Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av de preliminära
månatliga inbetalningarna, prognosen för slutavräkningen 2019
samt skillnaden mellan den slutliga taxeringen och prognosen
för 2018. Avräkning av skatteintäkterna har gjorts efter Sveriges
Kommuner och Landstings beräkningar från december 2019,
samt med hänsyn till kap. 9§§3-4 LKBR.

Skulder
Kommunens skulder klassificeras som kortfristig när den förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen.
Övriga skulder ska klassificeras som långfristiga. Den del av
långfristiga lån som förfaller till återbetalning och eller amortering inom 12 månader redovisas som kortfristig skuld.

Taxefinansierade verksamheter
Resultatregleringsfonden för renhållning är redovisad under Avsättningar och uppgår till 4,1 mnkr. Se vidare under ”Avsättning
för återställning av deponier” på föregående sida.
VA-enheten har belastats med centrala overheadkostnader
(grundat på verkliga kostnader för vissa centrala funktioner vilka
fördelats efter antalet anställda). Ränta har beräknats på interna
lån för investeringar. VA-enhetens över- eller underuttag redovisas som en kortfristig skuld respektive fordran och kommer
att användas till nästkommande år.
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Verksamhetens intäkter

Övriga intäkter och kostnader

Nedan redovisas kommunens huvudsakliga inkomstgrupper och
dess grund för intäktsföring.

Finansiella kostnader och intäkter har periodiserats fullt ut.
Övriga intäkter och kostnader har periodiserats till väsentliga
belopp. Med väsentlig avses belopp överstigande 25 tkr.

Barnomsorgsavgifter

Inkomsten intäktsförs i samband med fakturering. Fakturering
sker i slutet av innevarande månad vilket innebär att normalt
behöver ingen periodisering ske i 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.
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 självkostnaden, minskas
intäkten. Ett eventuellt överuttag av VA-taxan bokförs som
kortfristig skuld. Anslutningsavgifter, gatukostnadsersättningar
samt övriga investeringsbidrag se ovan under rubrik ”Anslutningsavgifter och ersättningar”.

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 resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. Dessa bidrag
kräver i regel någon form av motprestation och återrapportering. De periodiseras i normalfallet till den period som bidraget
avser enligt förekommande underlag.
Schablonersättning för personer med uppehållstillstånd har till
och med 2018-12-31 bokförts enligt kontantmetoden. Eventuellt
överskott varje år fördes över till nästkommande år och vid årsskiftet 2019/20 uppgick överskottet till 4,0 mnkr. Dessa medel
har under året intäktsförts i sin helhet.

Den sammanställda redovisningen
Syftet med sammanställd redovisning är att ge en helhetssyn
på kommunens verksamhet och ekonomi och ge en organisationsneutral redovisning som möjliggör jämförbarhet mellan
kommunerna. Den sammanställda redovisningen upprättas
enligt förvärvsmetoden med den s.k. alternativa metoden där
underkoncernens (Hjo Stadshus AB) bokslut konsoliderats.
Bolagens redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen (1995:1554), samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden.
Med undantag för redovisning av pensionskostnader tillämpar
bolagen samma redovisningsprinciper som kommunen.
Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden mellan kommunen och respektive dotterkoncern och dotterbolag. 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. kapitalandelsmetoden.

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 koncernbalansräkningen i eget kapital del (78 %) och uppskjuten skattskuld (22
%). Den uppskjutna skatten redovisas som en avsättning.
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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.

Resultaträkning
Mnkr
Verksamhetens intäkter

Kommunen
Not

2019

2020

Budget 2020

Avvikelse 2020

2019

2020

1

125,9

134,3

108,6

25,7

204,7

208,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-628,5

-649,4

-620,2

-29,2

-688,9

-705,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-23,0

-25,5

-23,2

-2,3

-37,0

-39,8

-525,6

-540,6

-534,8

-5,8

-521,2

-536,5

- varav jämförelsestörande intäkter

Verksamhetens kostnader

2

- varav jämförelsestörande kostnader

Avskrivningar

Sammanställd redovisning

3

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

410,7

408,8

416,3

-7,5

410,7

408,8

Generella statsbidrag och
utjämning

5

124,0

144,0

127,7

16,3

124,0

144,0
16,3

Verksamhetens resultat

9,1

12,2

9,2

3,0

13,5

Finansiella intäkter

6

1,0

0,9

0,9

0,0

1,0

1,0

Finansiella kostnader

7

-1,6

-1,5

-2,1

0,6

-2,2

-1,9

Resultat efter finansiella poster

8,5

11,6

8,0

3,6

12,3

15,4

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader
Årets resultat

8

Kassaflödesanalys
Mnkr

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,5

11,6

8,0

3,6

12,3

15,4

Kommunen
Not

2019

2020

Årets justerade resultat

8

8,5

11,6

8,0

12,3

15,4

Justering för av- och nedskrivningar

3

23,0

25,5

23,2

37,0

39,8

Förändring avsättningar

21

-2,5

1,5

-0,2

-2,4

2,2

Justering övriga ej likvid. påverkande poster

9

0,0

0,0

0,0

0,1

Medel från verksamheter före förändring av
rörelsekapital

2019

Sammanställd redovisning
Utfall 2020

Budget 2020

29,0

38,6

31,0

46,9

57,5

16-17

0,4

0,9

-1,0

0,2

1,2

+/- Minskn./ökn kortfristiga fordringar

18

12,2

-10,7

0,0

8,9

-8,4

+/- Ökn/minskn. övr. kortfristiga skulder

23

-0,5

15,8

0,0

-10,7

13,2

41,1

44,6

30,0

45,3

63,5

+/- Minskn./ökn lager och exploateringsfastigheter

Kassaflöde från löpande verksamhet
10

-0,6

-0,1

0,0

-0,6

-0,1

- Investering materiella tillgångar

- Investering immateriella tillgångar

11-13

-43,9

-77,2

-73,2

-56,6

-91,1

+ Försäljn. materiella tillgångar

11-13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,1

1,8

0,0

0,1

1,5

-44,4

-75,5

-73,2

-57,1

-89,7

+Invest finansiella tillgångar
+ Försäljn. finansiella tillgångar
Kassaflöde från invest. verksamheten
+/- Minskn/ökn långfristig fordran

15

-0,1

-0,2

0,0

-0,4

-0,6

+/- Ökn/minskn långfristiga skulder

22

-0,5

35,6

38,0

9,0

35,6

- Minskning pensioner intjänade före -98

24

0,0

0,0

-0,6

35,4

38,0

8,6

35,0

Kassaflöde från finan. verksamhet

-3,9

4,5

-5,2

-3,2

8,8

Likvida medel vid årets början

Årets kassaflöde

15,3

11,4

29,6

37,0

33,8

Likvida medel vid årets slut

11,4

15,9

24,4

33,8

42,6
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Balansräkning
Balansräkningen visar i sammandrag kommunens och kommunkoncernens samtliga tillgångar,
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för årets utgång.

Balansräkning
Mnkr

Kommunen
Not

Sammanställd redovisning

2019

2020

2019

2020

2,1

1,6

2,1

1,6

2,1

1,6

2,1

1,6

461,4

513,6

585,2

637,1

TILLGÅNGAR
•

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
-Programvarulicenser m.m.

10

Materiella anläggningstillgångar
-Mark, byggnader, tekniska anläggningar

11

418,2

412,8

431,5

425,6

-Maskiner och inventarier

12

23,8

22,9

131,8

129,5

-Pågående investeringar

13

19,4

77,9

21,9

82,0

11,3

9,8

15,0

14,1
10,8

Finansiella anläggningstillgångar
-Värdepapper

14

10,4

8,6

12,3

-Långfristiga fordringar

15

1,0

1,2

2,7

3,3

474,8

525,0

602,3

652,8
5,0

Summa anläggningstillgångar
•

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd mm

16

0,3

0,2

5,4

Exploateringsfastigheter

17

6,6

5,8

6,6

5,8

Fordringar

18

42,8

53,5

60,8

69,2

Kassa och Bank

19

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

11,4

15,9

33,8

42,6

61,2

75,4

106,7

122,7

536,0

600,4

709,0

775,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
- Ingående eget kapital

271,0

279,5

329,2

341,5

- Årets resultat

8,5

11,6

12,3

15,4

- Förändring övrigt eget kapital

0,0

0,0

0,0

0,1

20

279,5

291,1

341,5

357,0

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser

21

9,7

12,2

26,0

29,2

Avsättningar till statlig infrastruktur

21

5,6

5,0

5,6

5,0

Avsättningar till deponier

21

4,5

4,1

4,5

4,1

19,8

21,3

36,1

38,3
210,7

Summa Eget kapital
AVSÄTTNINGAR

Summa avsättningar
SKULDER
Långfristiga skulder

22

97,1

132,7

175,1

Kortfristiga skulder

23

139,5

155,2

156,3

169,5

Summa skulder

236,6

287,9

331,4

380,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

536,0

600,4

709,0

775,5

359,7

348,0

259,7

265,0

150,3

147,6

150,3

147,6

4,4

2,7

4,4

2,7
114,7

POSTER INOM LINJEN
Pensionsförmåner intjänade före 1998
Pensionsförmåner förtroendevalda (som inte ingår
i ovan)
Borgensförbindelser mm.

25

205,0

197,2

105,0

-Borgensförbindelser kommunala bolag

100,5

83,5

0,5

0,5

-Borgensförbindelser övrigt

104,5

114,2

104,5

114,2

Outnyttjad checkkredit

40,0

40,0

45,0

45,0

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 kommuner som per 2020-12-31 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 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 501 230 mnkr och totala tillgångar till 525 483 mnkr. Hjo kommuns andel av de totalt förpliktelserna uppgick till 297
mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 319 mnkr.
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Nothänvisningar
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.

Nothänvisningar
Not 1 Verksamhetens intäkter

Kommunen

Sammanställd redovisning

2019

2020

2019

2020

125,9

134,3

204,7

208,7

Driftbidrag

65,2

71,5

65,2

71,5

Försäljningsmedel

14,5

12,9

14,5

12,9

Taxor och avgifter

30,4

33,3

104,7

107,4

Hyror och arrenden

11,5

11,9

11,5

11,9

4,3

4,7

8,8

5,0

628,50

649,40

688,90

705,40

419,0

439,4

437,3

456,5

Köp av verksamheter

77,2

80,7

77,2

80,7

Lämnade bidrag

20,0

19,9

20,0

19,9

0,1

0,1

0,3

0,3

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader

39,9

39,4

50,5

48,5

Inköp av material och övrigt

72,3

69,9

102,6

98,5

0,0

0,0

1,0

1,0

23,0

25,5

37,0

39,8

0,9

0,6

0,9

0,6

18,8

20,9

32,2

35,1

Maskiner o inventarier

2,8

3,3

3,4

3,4

Leasingavtal

0,5

0,7

0,5

0,7

Not 4 Skatteintäkter

410,7

408,8

410,7

408,8

Årets preliminära skatteintäkter

414,4

417,6

414,4

417,6

Slutavräkning 2017 års skatteintäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Slutavräkning 2019 års skatteintäkter

0,2

-2,2

0,2

-2,2

Slutavräkning 2020 års skatteintäkter

-3,9

-6,6

-3,9

-6,6

Övrigt

Not 2 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

Revisionskostnader för granskning av delår- o årsbokslut

Skatt på årets resultat

Not 3 Av- och nedskrivningar
Planenliga avskrivningar

Immateriella tillgångar
Byggnader o tekniska anläggningar

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

124,0

144,0

124,0

144,0

Fastighetsskatt, årets preliminära

20,3

19,7

20,3

19,7

Fastighetsskatt, prognos slutavräkning föregående år

-0,1

1,5

-0,1

1,5

Inkomstutjämningsbidrag

98,7

102,1

98,7

102,1

Avgift till LSS-utjämning

-1,0

-1,7

-1,0

-1,7

6,4

9,4

6,4

9,4

Regleringsavgift
Generella bidrag från staten
Kostnadsutjämningsavgift/bidrag
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar
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0,0

17,3

0,0

17,3

-3,2

-5,9

-3,2

-5,9

2,9

1,6

2,9

1,6
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Nothänvisningar

Kommunen

Sammanställd redovisning

2019

2020

2019

2020

Not 6 Finansiella intäkter

1,0

0,9

1,0

1,0

Avkastning räntebärande papper

0,4

0,1

0,4

0,1

Borgensavgifter

0,5

0,5

0,3

0,4

Övriga finansiella intäkter

0,1

0,3

0,3

0,5

Not 7 Finansiella kostnader

1,6

1,5

2,2

1,9

Räntekostnader lån

1,0

1,1

1,6

1,4

Räntekostnad pensionsskuld, inkl diskonteringsränta

0,3

0,3

0,3

0,3

Övriga finansiella kostnader

0,3

0,1

0,3

0,2

Not 8 Årets Resultat enligt resultaträkning

8,5

11,6

12,3

15,4

Arets resultat enligt resultaträkningen

8,5

11,6

12,3

15,4

Not 9 Övriga ej likviditetspåverkande poster

0,0

0,0

0,0

0,1

Årets förändring VA- och renhållningsfond

0,0

0,0

0,0

0,0

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde vid årets början
Årets investeringar
Årets försäljningar
Ackumulerade avskrivningar

Not 11 Mark, Byggnader o tekniska anläggningar

2,1

1,6

2,1

1,6

10,4

11,0

10,4

11,0

0,6

0,1

0,6

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-8,9

-9,5

-8,9

-9,5

418,2

412,8

431,5

425,6

Allmän markreserv

14,7

15,3

14,7

15,3

Anskaffningsvärde vid årets början

14,9

14,9

14,9

14,9

Årets investeringar

0,0

0,6

0,0

0,6

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Verksamhetsfastigheter

222,3

213,1

235,6

225,9

Anskaffningsvärde vid årets början

Ackumulerade avskrivningar

330,6

381,6

356,8

407,9

Årets investeringar

51,0

3,1

51,0

3,6

Årets försäljningar

0,0

0,0

0,0

0,0

-159,3

-171,6

-172,2

-185,6

Ackumulerade avskrivningar
Affärsverksamhetsfastigheter
Anskaffningsvärde vid årets början
Årets investeringar
Årets utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar

91,0

92,8

91,0

92,8

131,2

139,7

131,2

139,7

8,5

5,8

8,5

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-48,7

-52,7

-48,7

-52,7
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Nothänvisningar

Kommunen

Sammanställd redovisning

2019

2020

2019

Publika fastigheter

86,6

88,2

86,6

88,2

Anskaffningsvärde vid årets början

110,9

122,5

110,9

122,5

Årets investeringar

2020

11,7

6,0

11,7

6,0

-36,0

-40,3

-36,0

-40,3

Annan verksamhet

3,6

3,4

3,6

3,4

Anskaffningsvärde vid årets början

5,8

6,2

5,8

6,2

Årets investeringar

0,4

0,0

0,4

0,0

Ackumulerade avskrivningar

-2,6

-2,8

-2,6

-2,8

Övriga fastigheter

0,0

0,0

0,0

0,0

Anskaffningsvärde vid årets början

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

23,8

22,9

131,8

129,5

3,0

2,6

109,4

108,8

10,2

10,3

243,2

262,4

Årets investeringar

0,1

0,3

12,3

12,2

Årets försäljningar

0,0

0,0

0,0

0,0

-7,3

-8,0

-146,1

-165,8

Inventarier och bilar

17,2

17,0

18,8

17,4

Anskaffningsvärde vid årets början

53,3

57,5

61,0

58,7

Årets investeringar

4,1

2,4

4,4

2,4

Årets försäljningar

0,0

0,0

0,0

0,0

-40,2

-42,9

-46,6

-43,7

Finansiell leasing

3,2

2,9

3,2

2,9

Anskaffningsvärde vid årets början

3,1

4,3

3,1

4,3

Under året nytecknade finansiella leasingavtal

2,8

0,4

2,8

0,4

Under året avslutade finansiella leasingavtal

-1,6

0,0

-1,6

0,0

Ackumulerade avskrivningar

-1,1

-1,8

-1,1

-1,8

Fordon som förfaller inom 1 år

0,2

1,0

0,2

1,0

Fordon som faller mellan 2 och 5 år

4,1

3,7

4,1

3,7

Konst

0,4

0,4

0,4

0,4

Anskaffningsvärde vid årets början

0,4

0,4

0,4

0,4

Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar

Not 12 Maskiner och Inventarier
Maskiner
Anskaffningsvärde vid årets början

Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar

Not 13 Pågående anläggningstillgångar

19,4

77,9

21,9

82,0

Verksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde

4,8

58,7

4,8

58,7

Affärsverksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde

0,1

0,4

0,1

0,4

Publika fastigheter - anskaffningsvärde

0,4

0,5

0,4

0,5

Exploateringsmark - anskaffningsvärde

14,1

18,3

14,1

18,3

0,0

0,0

2,5

4,1

Inventarier - anskaffningsvärde

Not 14 Värdepapper

10,4

8,6

12,3

10,8

Hjo Stadshus AB 499 aktier

0,5

0,5

0,0

0,0

Långfristiga placeringar i värdepapper

1,8

0,0

1,8

0,2

Andelar i intresseföretag

0,0

0,0

2,4

2,5

Kommuninvest 9 201 andelar*

1,7

1,7

1,7

1,7

Kommuninvest, särskild medlemsinsats

6,4

6,4

6,4

6,4

*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 2020-12-31 till 8 084 700 kr.

Not 15 Långfristiga fordringar

1,0

1,2

2,7

3,3

IFK Hjo

0,0

0,0

0,0

0,0

Korsberga bygdegårdsförening

0,1

0,1

0,1

0,1

Skandia överskottsfond

0,0

0,0

1,7

2,1

Va-anslutn. avgifter

0,9

1,1

0,9

1,1
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Nothänvisningar

Kommunen

Sammanställd redovisning

2019

2020

2019

2020

Not 16 Förråd mm

0,3

0,2

5,4

5,0

Lager turistbyrå

0,3

0,2

0,3

0,2

Råvarulager i Hjo Energi AB

0,0

0,0

5,1

4,8

Not 17 Exploateringsfastigheter
Område –

6,6

5,8

6,6

5,8

Hjo Norr 3:59

1,2

1,0

1,3

1,0

Hjo Söder 8:3

0,3

0,3

0,3

0,3

Hjo Söder 13:1

0,0

0,0

0,0

0,0

Knäpplan 1:15

1,0

0,4

1,0

0,4

Hjo Norr 3:59 del av 2:1 och 4:2

2,0

2,0

2,0

2,0

Söder 3:43 Knäpplan

2,1

2,1

2,1

2,1

Samtliga tomter är värderade till anskaffningsvärde

Not 18 Kortfristiga fordringar

42,8

53,5

60,8

69,2

Kundfordringar

7,7

6,2

23,1

17,9

Kortfristig fordran leverantörer o intressebolag

0,1

0,0

0,8

1,2

Upplupna intäkter kunder

2,3

1,9

3,4

2,4

Upplupna skatteintäkter

15,4

16,8

15,4

16,8

Fordran mervärdesskatt

4,2

11,2

4,2

11,9

Övriga fordringar staten

0,1

0,0

0,1

0,0

Övriga kortfristiga fordringar

0,4

3,1

0,4

3,3

Förutbetalda leverantörsfakturor

3,0

2,4

3,8

3,0

Övriga interimsfordringar

9,6

11,9

9,6

12,7

Not 19 Likvida medel och kortfristiga placeringar

11,4

15,9

33,8

42,6

Bank

11,3

15,8

33,7

42,5

0,1

0,1

0,1

0,1

Not 20 Eget Kapital

279,5

291,1

341,5

357,0

IB Eget Kapital

271,0

279,5

329,2

341,6

8,5

11,6

12,3

15,4

279,5

291,1

341,5

357,0

Handkassor

Årets resultat
Fördelning Eget Kapital
- Kommunens/koncernens Eget Kapital
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Nothänvisningar
Not 21 Avsättningar

Kommunen

Sammanställd redovisning

2019

2020

2019

2020

19,8

21,3

36,1

38,3

Övriga avsättningar pensioner

2,0

2,2

2,0

2,2

Avsatt till särskild avtals- och visstidspension förtroendevalda

5,8

7,6

5,8

7,6

Löneskatt på pensionsavsättningen

1,9

2,4

1,9

2,4

Uppskjuten skatteskuld – obeskattade reserver

0,0

0,0

16,3

17,0

Bidrag till statlig infrastruktur, E20

5,6

5,0

5,6

5,0

Avsättning tillåterställning deponier

4,5

4,1

4,5

4,1

Spec. avsatt till pensioner anställda, tkr
Ingående avsättningar

4 062,1

2 041,0

4 062,1

2 041,0

-2 021,1

204,0

-2 021,1

204,0

- Nyintjänad pension tjänstemän

0,0

702,0

0,0

702,0

- Ränte- o basbeloppsuppräkning

68,0

56,0

68,0

56,0

-1 909,1*

0,0

-1 909,1*

0,0

-25,0

-340,0

-25,0

-340,0

Nya förpliktelser under året
varav:

- Beräknad skuld på förändring upplupna löner o sem.skuld
- Övrig post
Årets utbetalningar
Summa utgående avsättningar till pensioner
Löneskatt
Utgående avsättning pensioner
Aktualiseringsgrad

-155,0

-214,0

-155,0

-214,0

2 041,0

2 245,0

2 041,0

2 245,0

495,1

544,6

495,1

544,6

2 536,1

2 789,6

2 536,1

2 789,6

1,0

1,0

1,0

1,0

533,4

560,4

533,4

560,4

5 523,0

5 732,0

5 523,0

5 732,0

209,0

1 821,0

209,0

1 821,0

-31,0

1 557,0

-31,0

1 557,0

34,0

67,0

34,0

67,0

- Ränte- o basbeloppsuppräkning

206,0

197,0

206,0

197,0

Summa avsatt till pensioner

Överskottsfonden hos KPA
Spec. avsatt till pensioner förtroendevalda, tkr
Ingående avsättningar
Nya förpliktelser under året
varav:
- Nyintjänad pension förtroendevalda, PBF
- Nyintjänad pension förtroendevalda, OPF-KL

5 732,0

7 553,0

5 732,0

7 553,0

Löneskatt

1 390,6

1 832,4

1 390,6

1 832,4

Utgående avsättningar pensioner

7 122,6

9 385,4

7 122,6

9 385,4

*) Avsättning till pensioner baserad på upplupna lönekostnader har omklassificerats till övriga kortfristiga skulder

Not 22 Långfristiga skulder

97,1

132,7

175,1

210,7

Anläggningslån

73,5

109,7

151,5

187,7

Checkräkningskredit

0,0

0,0

0,0

0,0

Leasingavtal

2,5

2,2

2,5

2,2

21,1

20,8

21,1

20,8

73,5

109,7

151,5

187,7

2,5

2,5

2,5

2,5

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Kreditgivare
Kommuninvest
Finansbolag (bilar)
Spec. Förutbetalda intäkter
Anslutningsavgifter VA
Återstående antal år
Gatukostnadsersättningar
Återstående antal år
Investeringsbidrag statliga
Återstående antal år
Investeringsbidrag privata
Återstående antal år
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3,8

4,5

3,8

4,5

27 år

27 år

27 år

27 år

2,0

1,9

2,0

1,9

27 år

26 år

27 år

26 år

14,9

14,2

14,9

14,2

19 år

18 år

19 år

18 år

0,4

0,3

0,4

0,3

7 år

6 år

7 år

6 år
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Nothänvisningar
Not 23 Kortfristiga skulder
Kortfr.skulder till kreditinstitut o kunder
Skulder intressebolag

Kommunen

Sammanställd redovisning

139,5

155,2

156,3

169,5

42,7

43,7

42,7

43,7

0,0

0,0

1,7

1,5

Leverantörsskulder

21,3

23,2

21,6

22,9

Skuld till VA-kollektivet

-0,2

-0,6

-0,2

-0,6

Moms och skatteskulder

0,6

0,6

0,6

0,9

Personalens skatter och avgifter

6,0

7,2

7,7

7,2

Övriga kortfristiga skulder

1,3

1,9

11,2

11,9

Upplupna kostnader/förutbet. intäkter

67,8

79,2

71,0

82,0

Varav

Upplupen semesterlön

16,3

17,8

17,1

18,7

Upplupna sociala avgifter

13,8

15,6

14,4

16,0

Upplupen ordinarie lön

4,0

4,3

4,3

5,1

Upplupna räntekostnader

0,1

0,1

0,1

0,1

Förutbetalda hyresintäkter

0,0

0,0

0,2

0,1

17,7

17,2

17,7

17,2

Avgiftsbestämd ålderspension
Upplupna kostnader elcertifikat

0,0

0,0

0,8

0,4

11,6

11,4

12,1

11,7

4,3

12,8

4,3

12,8

Not 24 Försäkringslösning för pensioner
intjänade före 1998

0,0

0,0

0,0

0,0

Partiell inlösen

0,0

0,0

0,0

0,0

Särskild löneskatt på ovan

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga interimsskulder
Förutbetalda skatteintäkter

Not 25 Borgensförbindelser och övriga
ansvarsförbindelser

359,7

348,0

259,7

265,0

Hjo Stadshus AB

40,0

40,0

0,0

0,0

Hjo Energi AB

60,0

43,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

150,3

147,6

150,3

147,6

Pensionsförmån förtroendevalda inkl. löneskatt
(som inte ingår i ovan)

4,4

2,7

4,4

2,7

Kooperativa hyresrättsförening äldrehem i Hjo,
ekonomisk förening

104,5

114,2

104,5

114,2

Bredband Östra Skaraborg
Pensionsförmån intjänad före 1998 (inkl löneskatt)

Spec. pensionsförmån intjänad före 1998-anställda
Ingående ansvarsförbindelse

125,2

121,0

125,2

121,0

Ränteuppräkning

0,8

0,8

0,8

0,8

Basbeloppsuppräkning

3,1

3,0

3,1

3,0

Utbetalningar

-7,1

-7,1

-7,1

-7,1

Övrigt

-1,0

1,1

-1,0

1,1

121,0

118,8

121,0

118,8

29,3

28,8

29,3

28,8

150,3

147,6

150,3

147,6

Summa pensionsförpliktelser
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse
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Driftsredovisning
Driftsredovisning visar avvikelser i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad
budget för den löpande verksamheten inklusive eventuella tilläggsanslag.

Politikområde (mnkr)

Utfall
2019

Buget
2020

Utfall
2020

Budget
avvikelse

Helårsprognos
vid delår

Demokrati

7,0

6,9

6,9

0,0

0,0

Kommunledningskontoret

48,6

49,7

51,1

-1,4

0,0

Kultur, turism och fritid

25,2

23,6

23,9

-0,3

0,1

Teknisk service

13,0

18,9

18,5

0,4

0,9

Plan och bygg

3,3

4,4

3,7

0,7

0,5

Renhållningsenheten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Vård och omsorg

172,7

185,2

180,0

5,2

-1,9

Barn och utbildning

238,0

235,7

235,7

-1,4

-2.0

Arbete och socialtjänst

29,5

26,9

32,2

-5,3

-5,4

Finansförvaltning (exkl. skatter o. fin.)

-11,2

-16,4

-12,6

-3,8

5,2

Summa löpande verksamhet

526,1

534,9

540,8

-5,9

-2,9

Verksamheternas samlade budgetavvikelse

Demokrati

Kommunens verksamheter redovisade för 2020 redovisar en
negativ budgetavvikelse om 5,6 mnkr, vilket kan jämföras med
den prognos som upprättades i samband med delårsbokslutet
per den 31 augusti, som indikerade en negativ avvikelse med
-2,9 mnkr.

Till följd av coronapandemin så har vissa politiska sammanträden
ställts in eller kortats ner och vissa sammanträden har genomförts med färre antal deltagare, vilket medför ett plusresultat på
arvoden för hela politikområdet om 0,4 mnkr. För kommunfullmäktige drygt 0,1 mnkr och kommunstyrelsen med utskotten
cirka 0,2 mnkr. Politikområdet har under 2020 haft extra kostnader till följd av att demokratin firade 100 år med besök av Gunnar
Wetterberg under våren samt för uppstart av digitala möten under hösten samt installation av teknisk utrustning för att förbättra
de politiska sammanträdena.Vidare redovisar överförmyndarverksamheten högre kostnader för gode män, vilket medför en negativ
avvikelse. Förklaringen till det senare beror på höjda arvoden,
fler ärenden där kommunen får betala och fler slutredovisningar
2020.

Det försämrade utfallet jämfört med prognosen beror i huvudsak på att kommunen utifrån prognoserna under hösten valde
att tidigarelägga vissa aktiviteter för att skapa bättre förutsättningar inför 2021. För mer detaljer om detta se nedanstående
redovisning inom respektive politikområde.
Finansförvaltningen redovisar ett underskott om -3,8 mnkr,
vilket framförallt beror på dels höga pensionskostader samt
outtagen semester. Den outtagna semester beror i sin tur på att
personalen inom Vård och omsorg inte kunnat ta ut sin semester fullt ut pga. Covid-19.
För djupare analyser och kommentarer till de övriga områdena
hänvisas till verksamhetsberättelserna för vart och ett av politikområdena på följande sidor.
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Prognosen i delårsbokslutet visade på ett resultat enligt budget
och utfallet 2020 blev enligt budget.
Avvikelsen för arvoden gav ett större plusresultat än vad prognosen visade vilket i stort beror på fortsatta restriktioner till
följd av pandemin även under hösten 2020. Den prognostiserade
avvikelsen på överförmyndarverksamheten blev inte så stor som
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prognostiserades i delårsbokslutet. I prognosen var inte extra
kostnader för digitalisering av sammanträden och installation av
teknisk utrustning för att förbättra de politiska sammanträdena
känt. I övrigt så blev utfallet i stort enligt prognosen.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret redovisar ett negativt resultat om 1,4
mnkr 2020. I resultatet ingår drygt 0,2 mnkr för bidrag för sjuklönekostnader till följd av coronapandemin. Exklusive bidraget blev
resultatet -1,6 mnkr.
Kommunledning redovisar en negativ avvikelse om 0,6 mnkr
2020. Avvikelsen beror dels på personalförändringar och vakanser under 2019–2020 och under 2020 så har dessa tjänster blivit
tillsatta. Extra personalkostnader till följd av pandemin är också
bidragande till det högre utfallet.Vidare finns kostnader hänförliga
till arbetet med att uppdatera kommunens vision och Agenda
2030 genom bland annat utställningen We have a dream och en
medborgarundersökning vilket inte var budgeterat.
KS Samverkan redovisar ett plusresultat om drygt 0,6 mnkr 2020
och är till stor del hänförligt till kollektivtrafik. Minskat resande
på grund av rådande pandemi har medfört ett plusresultat inom
färdtjänst. En delvis outnyttjad tjänst på kollektivtrafikkontoret
medför även plus på administration.
Staben redovisar en negativ avvikelse om 0,5 mnkr och inom
staben finns både positiva och negativa avvikelser. Personalförändringar inom olika delar av staben medför ett plus under 2020.
Vidare redovisar staben plusresultat för facklig tid och gratifikationer men en negativ avvikelse för kommunövergripande personalvård till följd av rehabiliteringskostnader samt högre kostnad än
budgeterat för julgåva till anställda under pandemin. En kartläggning över personalsystemets funktioner för ett mer optimalt
och effektivt användande av systemet medförde extra kostnader
under 2020. Staben redovisar även högre kostnader till följd av
att ny kommunikationsstrateg började sin anställning tidigare än
vad som var budgeterat samt på grund av ökade kostnader för att
kunna tillgänglighetsanpassa webben enligt nya lagkrav. Samtidigt
redovisas ett plus på sponsring då många planerade aktiviteter
blev inställda under året. Ökade kostnader för IT-drift till följd
av fler antal IT-användare samt inköp av IT-utrustning medför ett
negativt resultat mot budget Vidare blev utfallet för kommunens
posthantering högre än budgeterat som en följd av organisationsförändringar inom verksamheten då Postnord aviserade om
kostnadsökningar i början av 2020. Som ett led i införandet av
heltid som norm så har det under 2020 medfört extra kostnader
på staben i form av nytt systemstöd. I slutet av året påbörjades
rekryteringen av ny säkerhetsstrateg vilket medförde en kostnad
som inte var budgeterad.
I kommunledningskontoret ingår också näringslivsverksamheten.
Inom detta område har arbetet med att upprätta en näringslivsstrategi påbörjats, och i samband med detta har överenskommelse med den tidigare näringslivschefen träffats och hen lämnade
sin tjänst i december 2020. Överenskommelsen har belastat årets
resultat med 0,9 mnkr. I övrigt redovisar näringslivsenheten ett
resultat enligt budget.

Utfallet för kommunledningen blev 0,4 mnkr högre än prognostiserat och beror på högre utfall än prognostiserat för personal
på kommunledning samt för kostnader hänförliga till arbetet
med kommunens vision och Agenda 2030. Under hösten 2020
utfördes utbildningsinsatser inom heltid som norm vilket inte var
prognostiserat för i delårsbokslutet och bidrar till avvikelsen mot
prognosen.
Resultatet för KS Samverkan blev 0,3 mnkr bättre än prognosen
i delårsbokslutet och beror på att det minskade resandet med
färdtjänst även fortsatte under hösten samt att utfallet för administration blev bättre än prognostiserat.
Staben redovisade ett negativt resultat om 0,1 mnkr i delårsprognosen och utfallet blev -0,5 mnkr. Utfallet för IT blev något högre
än prognosen på grund av fler antal användare och inköp av IT-utrustning. Personal redovisade ett plusresultat i delårsbokslutet
men extra kostnader för kommunövergripande rehabilitering,
kartläggning av lönesystemet samt högre kostnader för julgåva till
anställda under 2020 medförde en negativ avvikelse mot budget
och prognos. Under hösten så utfördes utbildningar med koppling
till heltid som norm och dessa kostnader var inte prognostiserade för i delårsbokslutet. Kostnad för rekrytering av ny säkerhetsstrateg var inte prognostiserat i delårsbokslutet och bidrar
till avvikelsen.Vidare beviljades mer sponsringsbidrag under 2020,
trots pandemin, än vad som prognostiserats.
Bortsett från kostnaden för ovan nämnda uppgörelse med
näringslivschefen redovisar näringslivsenheten ett resultat enligt
prognosen i delårsprognosen.

Kultur, turism och fritid
Kultur, turism och fritid redovisar en negativ avvikelse mot budget
om 0,3 mnkr år 2020. I resultatet ingår cirka 0,1 mnkr för bidrag
sjuklönekostnader till följd av coronapandemin.
Den övergripande gemensamma verksamheten för politikområdet
redovisar ett överskott om cirka 0,3 mnkr 2020. Resultatet om
0,3 mnkr beror på att tjänsten som fritidssamordnare har varit
vakant under året.
Fritidsverksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget
om drygt 0,3 mnkr 2020. Resultatet beror på ett flertal faktorer.
Till följd av pandemin så har verksamheten varit tvungna att stänga idrottsanläggningar och kulturkvarteret under delar av 2020
och därmed inte nått upp till budgeterad nivå av hyresintäkter,
vilket totalt medfört cirka 0,3 mnkr i negativ avvikelse mot budget 2020.Vidare har fritidsgården haft något högre kostnader
för personal under året och kommunens träningsplaner har haft
ett större behov av underhållsarbete 2020 vilket medfört något
högre kostnader än budgeterat. Utfallet på Guldkroksbadet och
simskolan blev bättre än budgeterat. Förklaringen beror på lägre
personalkostnader än budgeterat då Guldkroksbadet var stängt
del av sommaren samt högre intäkter på simskolan jämfört med
budget då deltagarantalet var stort.

Prognosen för Kommunledningskontoret i delårsbokslutet visade
på ett resultat enligt budget och utfallet 2020 blev -1,4 mnkr.
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Kulturverksamheten redovisar ett minusresultat om drygt 0,3
mnkr 2020. Större delen av resultatet är hänförligt till utställningsverksamheten och består av inköp av inventarier, larm och
bevakning samt konsultinsatser för framtagandet av nya Estrid
Ericson utställningen. Biblioteket redovisar ett minusresultat på
grund av oförutsedda kostnader för arbetsmiljöinsatser och högre
kostnader för transporter.
Turistverksamheten redovisar ett mindre överskott då personalkostnaderna blev lägre än budgeterat till följd av pandemin. Det
har även medfört att utfallet för övriga kostnader blev lägre men
även intäkterna vilket medför att överskottet inte blir så stort.
Resultatet för politikområdet blev ca 0,4 mnkr sämre än prognosen i delårsbokslutet. Avvikelsen beror till stor del på högre
kostnader än prognostiserat inom kulturverksamheten enligt ovan
förklaring till avvikelsen då extra kostnader kopplade till utställningsverksamheten var okända eller osäkra i delårsbokslutet. Även
den negativa avvikelsen inom fritidsverksamheten gällande intäkter för lokalhyra blev högre än prognostiserat då verksamheten
i delårsbokslutet inte hade räknat med att behöva stänga ner
idrottsanläggningarna och kulturkvarteret under hösten 2020.
Turistverksamheten redovisar ett bättre resultat då personalkostnaderna blev lägre än prognostiserat till följd av färre personal
under hösten men samtidigt så blev utfallet av intäkterna enligt
prognostiserat.

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadsverksamheten, som består av Teknisk Service
och Plan o Bygg, redovisar för året ett positivt resultat om 1,1
mnkr. Den största delen av överskottet har uppkommit inom Plan
o Bygg och beror på att avsatt budget för detaljplanering inte
utnyttjats i den omfattningen som planerats. Det stora arbetet
med en fördjupad översiktsplan för Hjo tätort kommer istället att
påbörjats under kommande år. Bygglovshandläggningen har också
genererat ett överskott, främst till följd av högre intäkter för bygglov än budgeterat.
Inom den tekniska enheten, som gemensamt redovisar ett resultat
+0,4 mnkr, visar gatu/parkenheten ett överskott om 0,2 mnkr.
Medel för vinterväghållningen har inte behövt användas fullt ut
då väderleken under året varit mild och skonsam mot budgeten.
Däremot har andra verksamheter såsom renhållning och underhåll varit kostsammare.Vissa åtgärder har tidigarelagts och
därmed har prognosen vid delårsbokslutet inte uppnåtts fullt ut
(+0,3). Inom Måltids-verksamheten redovisar man ett överskott
om 0,8 mnkr. Faktorer som minskad personalkostnad och lägre
kostnader för livsmedel har bidragit till överskottet. Detta är
följder av Coronapandemin, då färre portioner under vissa delar
av året producerats, liksom även ett lägre behov av vikarier inom
köken. Mark o Exploateringsverksamheten (-0,8) förutsatte i budgeten att 5 st tomter skulle försäljas inom Knäpplan Västra, men
vid årsslutet hade endast 2 st försålts. Däremot har 5 st handpenningar erlagts varvid dessa kommer att försäljas i sin helhet troligen under 2021. Fastighetsenheten redovisar ett positivt resultat,
+0,1 mnkr, även här har åtgärder tidigarelagts så det prognostiserade resultatet om+ 0,6 mnkr uppnåddes inte. Gemensam teknisk
service redovisas i stort sett enligt budget.
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Vård och omsorg
Per 31/12 2020 redovisar Vård och omsorg ett resultat som är 5,2
mnkr bättre än budget. Resultatet per verksamhetsområde är +7
mnkr för Gemensamt vård och omsorg, -2,4 mnkr för Äldreomsorg och +0,6 mnkr för Funktionsnedsättning.
Resultatet har påverkats av statsbidrag för att täcka extrakostnader för Covid-19 med 2,9 mnkr och för sjuklönekostnader med 2,9
mnkr och dessa intäkter redovisas under verksamhetsområdet
Gemensamt vård och omsorg. Utan dessa bidrag hade det totala
resultatet varit -0,6 mnkr och för Gemensamt vård och omsorg
+1,3 mnkr.
Avvikelsen från budget påverkas av många olika faktorer men
bland de största kan nämnas att nettokostnaderna för boendestöd, biståndshandläggare, verksamhetssystem, ledning och
verksamhetsresurser, Gjutaren, dagcenter Klammern, Kortebo,
särskilt boende Sjöryd, köp av extern boendeplats, dagverksamhet
Sjökanten och resor till denna och bostadsanpassning blivit lägre.
För personlig assistans, hemvården, samt de särskilda boendena
Villa Rosell och Sigghusberg, personliga hjälpmedel har nettokostnaden istället blivit högre än budgeterat.
Vård och omsorgs verksamhet är mycket personalintensiv, av
redovisade kostnader i bokslutet är 79% personalkostnader. Personalkostnaderna totalt blev 2 mnkr högre än budget och en del
av detta beror på sjuklönekostnader som kommunen fått statsbidrag för att täcka, men olika verksamheters resultat varierar.
Lite större differenser av personalkostnader mot budget finns på
dagverksamheten Sjökanten som varit stängd, verksamhetsresurser, boendestöd, dagcenter Klammern och biståndshandläggare där
kostnaderna blivit lägre. För hemvård, särskilt boende Sigghusberg
och personlig assistans har lönerna istället blivit högre än budgeterat.
Avvikelser mot budget när det gäller intäkter är bl a statsbidrag
som inte budgeterats och lägre intäkt för personlig assistans.
Större avvikelser av övriga kostnader som blev högre än budgeterat är kostnad för inköp av maskiner och inventarier, skydds- och
förbrukningsmaterial och arbetskläder. En stor del av dessa kostnader är hänförliga till Covid-19 och ingår i de belopp som kommunen ansökt och fått ersättning för. Kostnader som istället blev
lägre är bl a bostadsanpassning och kursavgifter.
Vid delårsbokslutet förväntades Vård och omsorg redovisa ett
underskott om 2 mnkr vid årets slut och resultatet i december
blev ett överskott med 5 mnkr. Skillnaden mellan prognosen och
utfallet beror på många förändringar men några större differenser
kan nämnas. Under året har statsbidragen för att täcka sjuklönekostnader och merkostnader pga Covid-19 inte redovisats på
verksamheterna utan centralt. Den prognos som upprättades för
vård och omsorg i augusti tog därför inte hänsyn till dessa intäkter.Vid bokslutet har bidragen fördelats ut till verksamheterna och
påverkar därför Vård och omsorgs resultat.
Kostnaderna för i första hand löner på Sjöryd, dagcenter Klammern, Kortebo, dagverksamheten Sjökanten och administration
resurs och bistånd har blivit lägre än prognostiserats vid delårsbokslutet. För hemvården, Sigghusberg och Villa Rosell har lönekostnaderna istället blivit högre än prognostiserat. För personlig
assistans blev både lönekostnader och intäkter högre än prognostiserat.
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Andra avvikelser är kostnader för verksamhetssystem äldreomsorg, externt boende som upphört och bostadsanpassning som
blev lägre än prognosen. För skydds- och förbrukningsmaterial
och personliga hjälpmedel blev istället kostnaden högre än prognostiserat.

Barn och utbildning
Resultatet för Barn och utbildning är ett underskott om 3,2 mnkr,
men till följd av fördelning av den statliga ersättningen kommunen
erhållit för Covid har Barn och utbildningsresultat förbättrats med
1,7 mnkr till ett underskott om -1,4 mnkr.
Barn och utbildning i indelat i fyra olika verksamhetsområden
Barn och utbildning gemensamt, Barnomsorg, Grundskola inkl. särskola samt Gymnasie- och vuxenutbildning. För Barn och utbildning gemensamt är resultatet +3,1 mnkr, vilket är inklusive Covid
ersättningen om 1,7 mnkr. Bortser man från denna ersättning är
resultatet ändå en positiv avvikelse om 1,4 mnkr, vilket främst
förklaras av att posten för oförutsedda avgifter intecknats samt
att verksamheten under hösten haft vakanser inom ledningsorganisationen. Utöver detta beslutades utifrån det ekonomiska läget i
våras att Barn och utbildnings kompetensutvecklingsanslag skulle
läggas centralt och halveras. Äskande ur denna centrala kompetensutvecklingspott har fördelats på rektorsgruppen utifrån områdena kollegialt lärande, värdegrund samt betyg och bedömning.
En sambedömning har gjorts utifrån verksamheternas behov, vilket
har skapat en likvärdighet och återhållsamhet.
Resultatet för Barnomsorgen som innefattar förskola samt fritidsverksamhet är i balans. Däremot återfinns avvikelser mellan
respektive enheter.
Inom verksamhetsområdet grundskola ingår förskoleklass, särskola samt kommunens kulturskola. För detta område är resultatet
ett underskott om 7,0 mnkr och beror till största del på att verksamheten haft mer personal än budget medger.Verksamheten har
under våren arbetat med anpassningar för att komma i ram, bland
annat har samtliga visstidsanställningar setts över. I samband med
höstens start har elever i behov av särskilt stöd fått detta genom så kallade ”flex- och fokusgrupper” där elever får stöttning/
handledning av speciallärare/NPF inkluderingspedagog eller elevassistent i de fall då eleven har behov av individuellt stöd till följd
av funktionsnedsättning. Kostnaderna för förberedelseklass och
modersmålsundervisning visar också ett underskott till följd av
fler elever med rätt till modersmålsundervisning samt fler nationaliteter och språk bland eleverna. Idag har vi sammanlagt 90
elever som har modersmålsundervisning i Hjo kommun. Utöver
detta har verksamheten fått flera interkommunala elever, både
inom grund- och särskolan.

Vid delårsbokslutet gjordes en prognos på -2,0 mnkr, denna reviderades vid uppföljningen i oktober till -2,8 mnkr för att slutligen
exklusive Covid ersättning om 1,7 mnkr redovisat ett underskott om -3,2 mnkr.Verksamheten har under året arbetat utifrån
framtagen åtgärdsplan och bedömningen är att detta minskat
underskottet. Bland annat har visstidsanställningar generellt setts
över och verksamheten har så gott som anpassats efter nya
förutsättningar. Däremot har förutsättningarna ändrats under året
bland annat på grund av att vi fått fler interkommunala elever
under hösten. (Elever som är folkbokförda i Hjo kommun, men
valt skolgång på annan ort, varvid Hjo kommun är vi skyldiga att
betala elevpengen till ny utbildningsanordnare). Slutavräkningen
från Västtrafik innebar ökade kostnader samt att kommunals nya
avtal om engångsersättning inneburit ökade kostnader som vi inte
hade vetskap om vid framtagandet av delårsbokslutet.

Arbete och socialtjänst
Resultatet för Arbete och socialtjänst är ett underskott om
5,3 mnkr, då har verksamheten kompenserats med 0,1 mnkr i
ersättning för Covidstöd. Största avvikelsen återfinns inom verksamhetsområdet Individ och familjeomsorg med -6,3 mnkr och
förklaras av ökade kostnader för institutions- och familjehemsplaceringar av barn och unga samt ökade kostnader för institution och öppenvård vuxna.Verksamheten arbetar aktivt med att
utveckla hur man framöver kan få till fler ”egna” familjehem, detta
för att få billigare placeringsalternativ än placering via externa
företag som idag nyttjas i stor utsträckning. Ekonomiskt bistånd
uppvisar ett negativ resultat, där delar av kostnadsökningen kan
hänföras till merkostnader pga. Covid -19, då fler hushåll varit i
behov av ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsenheten redovisar
ett positivt resultat om 1,1 mnkr bland annat pga att kommunen
beviljats statlig ersättning för ferieplatser från Arbetsförmedlingen. Utöver detta har även antalet extratjänster ökats under året
vilket genererat ökade intäkter. Kostnader för personal inom Arbetsmarknadsenheten uppvisar ett överskott då del av tjänst varit
vakant under delar av 2020. Integrationsenheten uppvisar ett underskott om 0,1 mnkr då schablonersättning från Migrationsverket minskat till följd av uteblivna anvisningar. Att kommunen under
2020 mottagit färre nyanlända än planerat beror på Covid-19.
Prognosen som togs fram i samband med delårsbokslutet visade
på ett underskott om 5,4 mnkr. Att resultatet förbättrats med 0,1
mnkr förklaras av fördelning av den kommunövergripande Covid
ersättningen.

Resultatet inom Gymnasie- och vuxenutbildningen är en positiv
avvikelse om 2,5 mnkr och förklaras i första hand av att beslut
tagits inom Samverkansområdet Skaraborg gällande vuxenutbildning att tidigare beslutad medfinansieringen uteblir. Även de
interkommunala kostnaderna för gymnasiet avviker positivt utifrån
höstens programval. Utöver detta har pensionsavgångar inom
vuxenutbildningen inte återbesatts i budgeterad omfattning.
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Investeringar
Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar per den 31
december 2020.

2020 års investeringsverksamhet
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 37,1
mkr, vilken utgörs av årets resultat om 11,6 mnkr samt avskrivningar om ca 25,5 mnkr. Självfinansieringsgraden varierar mellan
åren beroende på storleken på årets resultat och årets avskrivningar.
Under 2020 har 107,1 mnkr avsatts till investeringar. Av dessa
är 74,2 mnkr nya medel och 32,9 mnkr är ombudgeterade från
år 2019. Den nedlagda kostnaden i de projekt som pågår och de
som avslutats under året uppgår till 94,8 mnkr varav 75,4 mnkr
har belastat 2020 och 19,4 mnkr tidigare år. Under året har
projekt till ett belopp om 17,0 mnkr avslutats. Pågående projekt
med återstående bruttokostnad om 77,8 mnkr (inkl expl) föreslås ombudgeteras till 2021

Samtliga investeringar 2020
Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar per den 31 december 2020.
Belopp i mnkr

KF-anslag

Tilläggsanslag

Omdisponeringar

Ombudget

Total budget

Kostnad
sedan start

Varav under
2020

Avvikelse

Tekniska övergripande

1,0

0,0

0,0

Fastigheter övergripande

2,0

0,0

0,4

0,0

1,0

0,6

0,6

0,4

7,6

10,0

8,7

8,4

50,2

0,0

1,3

0,0

10,0

60,2

51,3

46,8

Barnomsorgsfastigheter

5,0

8,9

0,0

0,0

0,0

5,0

1,5

1,5

3,5

Kultur- och fritidsfastigheter
Gator, vägar, infrastruktir mm

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,0

5,9

0,0

0,2

6,8

12,9

6,5

6,1

6,4

Hamnen

4,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,4

0,3

3,6

Markinköp

1,0

0,0

0,0

1,6

2,6

0,0

0,0

2,6

KS inventarier

1,8

0,0

-0,6

2,5

3,7

2,2

2,2

1,5

Skolfastigheter

Taxefinansierat Vatten och avlopp
Summa investeringar exkl.
exploatering
Exploateringsverksamhet
Summa inkl. exploatering
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3,0

0,0

0,0

0,0

3,0

5,0

5,0

-2,0

74,2

0,0

0,0

28,5

102,7

76,5

71,2

26,2

0,0

0,0

0,0

4,4

4,4

18,3

4,2

-13,9

74,2

0,0

0,0

32,9

107,1

94,8

75,4

12,3
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De största investeringsprojekten 2020

Belopp i mnkr

Projekt
budget

Kostnad
sedan start

Varav
kostnad 2020

Avvikelse

Prognos
totalavvikelse

Ny F-6 skola

112,0

50,6

46,1

61,4

0,0

Inflytt 2022

10,0

1,5

1,5

8,5

0,0

Färdigställt hösten 2021

C-skolan omb kök

6,5

5,8

5,7

0,7

0,0

Klart våren 2021

Hamnen – Vågbrytare

4,0

0,4

0,3

3,6

0,0

Utföres hösten 2021

Exploatering Knäpplan Västra

8,3

12,5

3,4

-4,2

0,0

Kostnad fördelning ej utförd

Exploatering Ind omr Metallvägen

1,5

2,6

0,2

-1,1

0,0

Alla tomter ej sålda

Korsberga skola – ombyggnad

Under året har flera större projekt varit under utförande. Det i
särklass största projektet är arbetet med den ny Estrid Ericsonskolan som ska stå klar till vårterminen 2022. Även ombyggnaden av Korsberga skola för att inrymma förskoleverksamheten
har påbörjats och beräknas vara färdigställt under hösten 2021.
Ombyggnaden av Guldkroksskolans Centralkök pågår, där bl a
nya frysrum och energibesparande åtgärder utförs.Utöver dessa
har en del mindre projekt genomförts, samt asfaltering, trafikbelysning mm inom de årliga potterna.

Kommentar

Exploateringsarbeten inom Knäpplan Västra är i slutskedet och
2 tomter har sålts under 2020. Finansieringen sker i form av
tomtförsäljningar, gatuersättningar samt budgeterade medel.
Även industriområdet vid Metallvägen har tomtindelats och ledningar samt gatuutbyggnad pågår. Expl omr Norra Knäpplan är i
stort sett klart, återstår ett par tomter som beräknas försäljas
under våren 2021.
Vatten- och avloppsverksamheten har investerat för 5,0 mnkr.
Den milda vintern medförde att vi kunnat utföra mycket åtgärder på ledningsnätet, bl a har vi relinat avloppsledningar på
Sandhemsvägen, utbyte av serviser på Strömsdalsvägen, anslutit
28 nya VA-kunder i Fridene, mm.

Översikt nettoinv. 2015-2024, mnkr (exkl. exploatering)
94,1 *

100
90
80
70

60
50
40

71,2

67,9
48,2

53,4

39,8

33,7

30
20

13,0

13,0

13,0

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

10
0

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015
2016
2017
2018
2019 * 2020

Plan
2021

*) inkl prognos ombudgeteringar från 2020 (14,5 mnkr)
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Exploateringar
Exploatering avser åtgärder för att anskaffa och iordningställa mark för att kunna bygga bostäder och industrier samt
gemensamma nyttigheter som gator, grönområden, vatten- och avloppsledningar samt elförsörjning.

Exploatering avser åtgärder för att anskaffa och iordningställa
mark för att kunna bygga bostäder och industrier samt gemensamma nyttigheter som gator, grönområden, vatten och
avloppsledningar samt elförsörjning. Exploateringar sträcker sig
ofta över flera år och ambitionen är att områdena avslutas när
anläggningsarbetena samt sista asfalteringen har utförts

I nedanstående belopp ingår även budgetmedel och nedlagda
kostnader avseende va-nätet samt mark som utgör allmän plats.
Mark som ska vara kvar i kommunens 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.

Pågående exploateringar 2020
Total nettokostnad
sedan projektstart

Norra Knäpplan

Västra Knäpplan

Metallvägen ind omr

TOTALT
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2016

2017

2018

2019

2020
0,0

Inkomster

-1,6

-0,2

-0,5

-0,5

-0,4

Utgifter

4,8

0,2

4,6

0,0

0,0

0,0

Netto

3,2

0,0

4,1

-0,5

-0,4

0,0

Inkomster

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgifter

12,5

0,0

0,6

0,4

7,5

4,0

Netto

12,5

0,0

0,6

0,4

7,5

4,0

Inkomster

-0,4

0,0

0,0

0,0

-0,4

0,0

Utgifter

2,9

0,0

0,0

1,6

1,1

0,2

Netto

2,5

0,0

0,0

1,6

0,7

0,2

Netto

18,2

0,8

4,7

1,5

7.8

4,2

Budget

4,4

1,0

1,5

0,0

1,9

0,0
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Lediga tomter
Under 2015 öppnades ytterligare ett område med nio tomter på
norra Knäpplan. Förrättningen med tomtindelningen slutfördes i
början av januari 2016 och tomtpriset är beslutat till 133 kr per
kvadratmeter.Vid utgången av 2020 är alla tomter sålda.
Området Västra Knäpplan är i det närmaste färdigställt. 2 tomter
har sålts, 7 st har erlagt handpenning och 6 tomter är preliminärt tingade. I samband med exploateringen har en första etapp
färdigställts på huvudvägen som i framtiden ska bindas ihop med
Falköpingsvägen.
På Borrbäcksområdet finns 3 byggklara tomter, varav 1 är osåld.

På kommunens hemsida hittar du information om bygglov och diverse annat som kan vara bra för dig som går i byggtankar.
https://hjo.se/bostad--miljo/bygglov-och-anmalan/
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VA-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 företag som är anslutna till vatten- och avloppsnätet finansierar verksamheten genom avgifter för vatten och avlopp.
Vid utgången år 2020 har verksamheten ca 2 430 abonnenter.

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling
Under året har ett antal underhållsarbeten gjorts på vatten- och
avloppsledningsnätet. VA ledningarna i Källängens bostadsområde har bytts ut, gäller vatten, avlopp samt dagvatten.
Vi har under 2020 gjort många åtgärder på vårt ledningsnät,
den milda vintern medförde möjlighet att göra åtgärder hela
året. Vi har bytt ut ca 25 vattenserviser samt kompletterat med
spolbrunnar på fastigheter utmed Lotsvägen, Styrmansvägen
samt Matrosvägen. Vi har åtgärdat ca 10 st. brandposter som
bytts ut eller renoverats. På Strömsdalsvägen har vi bytt ut
vattenserviser och monterat spolbrunnar. Vi har relinat ca 90
meter avloppsledning på Sandhemsvägen. På Metallvägen har nya
ledningar dragits fram till de sålda industri-tomterna.
Under sommaren så har vi anslutit 28 nya fastigheter i området
Fridene Blikstorp, ett projekt som initierats av fastighetsägarna
i samarbete med kommunen för anslutning av vatten och avlopp
till området.

Med start under 2019 deltar Hjo kommuns VA-verksamhet i
ett projekt där utsläpp av organiska mikroföroreningar (såsom
läkemedel, industrikemikalier, PFAS etc) till Vättern kartläggs.
Vid fyra tillfällen togs prover på inkommande och utgående
avloppsvatten på Hjo avloppsreningsverk under en tolvmånadersperiod och resultatet har nu blivit klara. Rapporten släpptes
1 februari 2021. Provtagningen har utförts i Sveriges tre största
sjöar och är ett samarbete mellan vattenvårdsförbunden, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Havs- och vattenmyndigheten
samt EU-projektet LIFE IP Rich Waters.
Provtagningar på den renade vattnet i avloppsreningsverket
visar att halterna av ogynnsamma ämnen är fortsatta låga. Renoveringen av avloppsreningsverket som genomfördes 2014-2016
har gett goda resultat på reningen av avloppsvatten. År 2018
placerade sig VA-verksamheten i Hjo bland de sju bästa i Västra
Götaland och Halland med avseende på utsläpp av fosfor och
biologiskt syreförbrukande ämnen. I tabellen nedan redovisas
utvecklingen av utsläppsnivåerna under perioden 2013 till 2020.

Vi har under 2020 utfört uppdateringar av styrutrustningen till
några av våra pumpstationer bl.a. Sörbäcka PS samt Sjöryd PS.
Driften har varit stabil under året och reningen av avloppsvattnet når upp till ställda miljökrav med god marginal. Antalet
läckor på ledningsnätet uppgår till 6 stycken.

Uppmätt mängd, mg/l, i renat vatten i
avloppsreningsverket

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kväve

25,6

25,2

19,6

11,4

11,3

7,5

8,1

8,0

Fosfor

0,15

0,11

0,10

0,10

0,07

0,08

0,05

0,04

Biologiskt syreförbrukande ämnen

17,2

24,2

12,7

4,4

3,4

3,1

1,7

1,7

Källa: Egen mätning

VERKSAMHETSMÅTT & NYCKELTAL
VA-taxa

Vatten & reningsverk
33,03

35,00
30,00
25,00

30,18

28,70

26,15
24,40

24,40

25,00

25,75

31,06
27,15

1 000 000
900 000
800 000

806 926

804 796

850 024

878 643

857 738

700 000

20,00

600 000

15,00

500 000

560 975

568 577

569 651

557 209

503 785

400 000

10,00

300 000

5,00

200 000
100 000

2016
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Kostnad för kommunen för levererad M3 vatten

Kostnad för konsumenten för levererad M3 vatten exkl. fast avgift
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Nothänvisning

Ekonomisk utvärdering
2020 års resultat för verksamheten är negativt om – 0,4
mnkr. Resultatet redovisas som en fordran på VA-kollektivet i
balansräkningen. Vid ingången av år 2020 uppgick denna till 0,2
mnkr och utgående värde vid årets slut är 0,6 mnkr. Intäkterna
avseende brukningsavgifter låg på ungefär samma nivå jämfört
med föregående år trots en mindre taxehöjning, antalet försåld
mängd vatten har minskat. Intäkterna för anslutningsavgifter har
ökat med ca 0,3 mnkr. Totalt har intäkterna för år 2020 varit
0,5 mnkr högre än år 2019. Kostnaderna, exklusive avskrivningar
och räntekostnader har varit 0,7 mnkr högre än 2019, då mycket
underhållsarbeten på VA-nätet utförts.
I delårsbokslutet låg en årsprognos på ett minusresultat om
-0,5 mnkr för verksamheten. Helårsresultatet blev dock något
bättre.

Not

2019

2020

Verksamhetens intäkter

1

17 054

17 604

Verksamhetens kostnader

2

-14 073

-14 778

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Finansiella intäkter

3

Finansiella kostnader

4

-2 555

-2 779

426

47

-464

-472

-38

-425

Extraordinära intäkter

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

-38

-425

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat
(Fondbalanserat)

Brukningsavgifter
Anslutningsavgifter

Tkr

Saldo 200101

Förändring

Saldo 201231

200

425

625

Vatten och avloppsfond

Tkr

Not

2019

2020

25
17 604

2. Verksamhetens kostnader

2019

2020

Produktionskostnad vattenverk

2 663

3 523

Drift reningsverk

3 407

3 195

Drift pumpstationer

1 104

1 123

Interna tjänster administration
Vattenledningsnät
Vattenmätaravläsning
Avloppsledningsnät
Dagvattenledningsnät
Summa

Ränteintäkter
4. Finansiella utgifter

970

906

3 536

3 243

814

621

1 076

1 248

503

919

14 073

14 778

2019
0

2020
0

2019

2020

464

472

5. Anläggningstillgångar

2019

2020

Vattenproduktion

3 198

2 718

15 864

14 913

Finansiella utgifter

Avloppsreningsverk
Övrig markreserv

152

112

Avloppsledningar

7 176

5 519

Vattendistribution

16 621

18 548

Summa

43 011

41 810

6. Omsättningstillgångar

2019

2020

Kundfordringar

2 336

1 876

0

0

Övriga fordringar

1 750

1 738

Summa

4 086

3 614

7. Eget kapital

2019

2020

Resultatfond

-200

-625

9. Långa skulder
Kommunlån

2019

2020

52

52

2019

2020

42 520

40 491

Anläggningstillgångar

5

43 011

Omsättningstillgångar

6

4 086

3 615

10. Korta skulder

2019

2020

47 097

45 425

Leverantörsskulder

676

782

Personalens skatter

26

31

Upplupna löner och
semesterlön

73

83

Upplupna social avgifter

65

83

Avgiftsbestämd ålderspension

66

74

Förutbet.VA-anslutningsavgift

3 820

4 454

Summa

4 726

5 507

SUMMA TILLGÅNGAR

41 810

1 900

17 054

Avsättningar pension

TILLGÅNGAR

1 406

Summa

8. Avsättningar

Balansräkning VA-verksamhet

2020
15 679

0

Fordran Staten

Resultatfond - VA

2019
15 648

Övriga

3. Finansiella intäkter

Resultaträkning VA-verksamhet
Tkr

1. Verksamhetens intäkter

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
EGET KAPITAL

7

varav årets resultat
AVSÄTTNINGAR

8

SKULDER

-200

-625

-38

-425

52

52

47 245

45 998

varav långa skulder

9

42 520

40 491

varav korta skulder

10

4 726

5 507

47 097

45 425

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Renhållning - taxefinansierad verksamhet
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 hushållsavfallets 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 och verksamhetsutveckling
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 rubriken avsättningar i balansräkningen. Utöver bidraget för återställande av deponier betalar AÖS ett årligt arrende för återvinningscentralen som motsvaras av kostnader för avskrivning och
ränta på anläggningen.
Fr om 2017 har arbete påbörjats med projektering för återställande av deponin inom området Sanna. Provtagningskostnader
har under 2020 belastat konto för avsättningar för iordningställande av gamla deponier. Ett åtgärdsprogram för återställningen
kommer att arbetas fram efter att provtagningsprogrammet är
slutfört.

Resultaträkning Renhållning-verksamhet
Not

2019

Intäkter

1

462

460

Kostnader

2

-651

-640

Avskrivningar

-171

-171

Verksamhetens nettokostnad

-360

-351

Tkr

Finansiella intäkter

0

0

-14

-12

-376

-363

Extraordinära intäkter

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

-376

-363

Finansiella kostnader

3

Resultat efter finansiella poster

Periodens resultat
(Fondbalanserat)

Ekonomisk utvärdering

Resultatfond - Renhållning

Resultatet för helåret 2020 är negativt om -363 tkr. Totalt
har 640 tkr belastat enheten, i form av provtagnings- samt
konsultkostnader i samband med utredning angående en eventuell framtida återställning av den gamla deponin inom Sannaområdet. Resultatet har belastat vår avsättning för åtgärder på
gamla deponier. Utöver dessa kostnader har årliga avskrivningsoch räntekostnader bokförts avseende återvinningsstationen.

Tkr

Intäktssidan har bestått av två poster, dels arrende från AÖS
för återvinningsstationen samt ett årligt bidrag om 30:-/inv,
totalt för 2020 uppgick bidraget till 276 tkr.

Saldo 200101

Förändring

Saldo 201231

4 512

-363

4 149

Renhållning

Nothänvisning
1.Verksamhetens intäkter
Arrende AÖS

2019

2020

186

184

Bidrag AÖS

276

276

Summa verksamhetens
intäkter

462

460

2.Verksamhetens kostnader

ÅRSBOKSLUT 2020

2020

2019

2020

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

651

640

Summa verksamhetens
kostnader

651

640

3. Finansiella kostnader

2019

2020

Internränta

-14

-12

Summa verksamhetens
kostnader

-14

-12
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Miljö- och hållbarhetsredovisning
Hjo kommun arbetar med den ekologiska hållbarheten utifrån den hållbarhetsstrategi som kommunfullmäktige antog 2018. Fem
strategiområden är utvalda:
Energi och Klimat
Sverige har som mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser
senast 2045 för att begränsa klimatförändringarna. I Västra Götaland har man sagt att, för att klara målet, så behöver hela regionen
varje år minska sina utsläpp med 16%.
I Hjo kommun som geografisk plats släpps det ut cirka 58 000 ton
växthusgaser årligen. Trots vår relativt låga nivå av utsläpp så har
vi en lång resa kvar att göra. Hjo kommun har, liksom övriga 48
kommuner i Västra Götaland, skrivit under på Klimat 2030 med
målet att hela Hjo till år 2030 ska ha minskat sina växthusgasutsläpp med 80% jämfört med år 1990. Nedan jämförs utsläppen
1990 och 2017:

Som framgår av tabellen ovan är jordbruk och transporter stora
utsläppskällor i Hjo. Utsläppen från jordbruket har dessutom ökat
sedan 1990. Utöver de utsläpp som sker i territoriet Hjo kommun
tillkommer också våra konsumtionsbaserade utsläpp, framförallt i
andra länder.
Under 2020 har Hjo kommun antagit 13 st av Klimat 2030s klimatlöften som är konkreta åtgärder för att minska utsläppen av
växthusgaser, både i och utanför kommunens gränser.
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Hållbara transporter
Till 2030 ska Sverige (och Hjo) ha minskat utsläppen från transporter med 70 % jämfört med år 2010.Våra uppföljningar visar
att i Hjo kör man mer bil än genomsnittet i Sverige. Tabellen
ovan visar att utsläppen från transporter ändå minskar, men inte
i erforderlig takt. För att lyckas behöver vi snabbt minska vårt
resande med diesel- och bensinfordon. I Hjo saknas dock biogaseller vätgasstation. Under året har däremot 12 publika laddpunkter med betalfunktion etablerats på centrala platser i Hjo. Detta
är ett viktigt steg i arbetet för en fungerande laddinfrastruktur i
Skaraborg.
Cykelpotentialen bedöms vara god i Hjo och en överflyttning av
resor från bil till cykel/fots är nödvändig. Under året har en cykelstrategi utarbetats som ska förbättra förutsättningarna för cykling
i Hjo kommun. Ny teknik visar också vägen till helt resfria möten
och kunskapen om detta har ökat markant p g a pandemins reserestriktioner detta år.

Internt sker gradvis en allt större överflyttning till mer fossilfria
resor. Uppföljningen visar att koldioxidutsläppen i kommunens
personbilsflotta minskat med cirka 30% sedan vi 2018 ställde om
en stor del av våra personbilar till elbilar.
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Hållbara måltider

Hållbar Samhällsplanering

Måltiderna och jordbruket har en stor påverkan på utsläppen av
växthusgaser och därmed på klimatet. Djurproduktionen står för
nästan 15% av världens totala utsläpp av växthusgaser. Hjo kommun antog i december 2020 ett klimatlöfte som innebär att våra
måltider inte ska belasta klimatet med mer än 1,7 kg Co2e per
kg inköpta varor. Idag är genomsnittet 1,9 kg. Måltidsenheten är
mitt uppe i omställningen till mer klimat- och miljövänliga måltider
med mer grönt på tallriken, mindre transporter, mer säsongsanpassat och mindre matsvinn. I Hjo kommuns hållbarhetsstrategi
betonas vikten av att äta mindre men miljömässigt bättre kött från
betande djur som hjälper till att hålla våra betesmarker öppna,
vilket också gynnar lokala gröna näringar. Under 2020 var 97,4%
av våra animalier svenska. På bilden ser ni en pytt från Orrelyckans förskola gjord av svinn-grönsaker från en lokal matbutik.

Hjo kommun ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i Hjo
på ett miljömässigt hållbart sätt med klimatet och miljön i fokus.
Under 2020 har stort fokus legat på bygget av nya Estrid Ericsonskolan som byggs enligt Miljöbyggnad silver. Märkningen innebär
bl a att farliga ämnen fasas ut och byggnaden blir ytterst energieffektiv. Precis som i övriga kommunala verksamheter kommer
skolan värmas upp helt fossilfritt med fjärrvärme som producerats
med överblivet träflis från vårt närområde. Elen till skolan består
av 100% förnybar vattenkraft. På taket kommer det finnas en
solcellsanläggning och delar av taket kommer att täckas med sedum. Gröna tak renar och fördröjer dagvattnet vilket är viktigt vid
kraftiga skyfall.

Kretslopp och Giftfri miljö
Det fjärde fokusområdet handlar om att förebygga avfall genom
att konsumera hållbart, återvinna och återbruka samt undvika
farliga ämnen. Svensken konsumerar som om det fanns 4,2 jordklot och stora mängder avfall uppstår p g a vår konsumtion. I Hjo
producerar medborgarna mer avfall än genomsnittet i Sverige
samtidigt som vi återvinner mindre avfall än genomsnittet. För
att minska på avfallsmängderna i kommunen har äldreomsorgen
under 2020 deltagit i projektet Resurssmart Äldreboende vars
syfte är att minska avfallsmängderna på våra äldreboenden genom
att minimera bruket av engångsprodukter och minska matsvinnet.
Under 2020 har vi också fokuserat på att få till en cirkulär möbelhantering i kommunen. Innan en ny möbel köps in ska vi undersöka möjligheten att återanvända, och i vissa fall renovera, befintliga
möbler i kommunen. Till vårt stöd har vi numera en digital marknadsplats på intranätet där alla återbrukbara möbler finns inlagda.

Läs gärna mer på https://hjo.se/bostad--miljo/kommunens-miljo--och-klimatarbete
Utöver ovanstående fem fokusområden så arbetar Hjo kommun
med Kunskap och medvetenhet som ett arbetssätt för att inspirera fler aktörer att göra insatser för den ekologiska hållbarheten.
Genom att föregå med gott exempel i miljöfrågor och aktivt
kommunicera vad som sker i kommunen kan vi förhoppningsvis
göra just detta.Varje månad under 2020 har Månadens Miljötips
publicerats på kommunens hemsida och sociala medier. Ett nyhetsbrev går ut varje månad med fokus på insatser som bidrar till
uppfyllandet av Agenda 2030 där den ekologiska hållbarheten utgör en viktig del. Kommunen är en viktig aktör för att värna miljön
och klimatet, men de största miljövinsterna fås när alla förstår
miljökonsekvenserna av sitt handlande och tar ansvar för den
miljöpåverkan som uppstår.
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Folkhälsa

Hjo kommuns lokala folkhälsoarbete sker i nära samverkan med Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund.
Samverkan sker även med övriga kommuner i Skaraborg, myndigheter, civilsamhället med flera. Folkhälsoarbetet bedrivs långsiktigt
och strategiskt med den övergripande intentionen: Hjo kommun ska bedriva ett aktivt folkhälsoarbete och skapa förutsättningar i
samhället för en god och jämlik hälsa hos alla kommunmedborgare (från kommunens Folkhälsoplan).

Folkhälsoläget i Hjo
Bra eller mycket bra självskattad
hälsa (16-84 år)

2016

2018

2020

Kvinnor

70%

69%

-

Män

78%

77%

-

Medellivslängd

Båda

74%

73%

69%

Medellivslängd är bland de mest använda och erkända folkhälsoindikatorerna. Över tid ser vi att medellivslängden för kvinnor i Hjo
legat relativt stabilt kring knappt 84 år för att 2019 gå ned med
ett och ett halvt år. Medellivslängden för män har en uppåtgående
trend och har ökat med nästan två år från 2016 till 2019. Om
man jämför sifforna från 2019 ligger Hjos kvinnors medellivslängd
under rikssnittet (84,7 år) och mäns medellivslängd ligger precis
på rikssnittet (81,3 år).

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor

Det finns många olika indikatorer för att mäta och bedöma en
befolknings hälsa. Här nedan presenteras några utvalda indikatorer för folkhälsan i Hjo (senast tillgängliga årtal).

Bra eller mycket bra självskattad
hälsa (13-16 år)

2020

Tjejer

61%

Killar

89%

Båda

74%

Källa: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)

85
84

83,9

83,7

83,8

83

81,7

82
81
80

80,7

82,3

Ohälsotalet

81,3

Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut ersättning vid
nedsatt arbetsförmåga per försäkrad från socialförsäkringen. I
ohälsotalet ingår sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning (notera
att det ej innehåller dagar med sjuklön från arbetsgivare).
Jämfört med regionen och riket har Hjo ett högre ohälsotal i
samtliga åldrar förutom 55–64 år, störst skillnad är det framförallt hos den unga befolkningen 20–34 år.

79,9

79
78
77

2016

2017
Kvinnor

2018

2019

Män

Självskattad hälsa
Den subjektiva känslan av ens hälsa har undersökts med frågan
”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”. 2020 var det
ca 7 av 10 hos den vuxna befolkningen i Hjo som svarade ”bra”
eller ”mycket bra”. Dock syns en nedåtgående trend. Könsuppdelad statistik finns inte för 2020 men bakåt i tiden kan man se
att kvinnor skattar sin hälsa som sämre än mäns. Även högstadieelever har tillfrågats om sin hälsa och det är en något högre
andel än vuxna som skattar den som bra eller mycket bra. Även
här finns det en könsskillnad som dessutom är tre gånger så
stor (jmf. med 2018 års siffror för vuxna), där tjejer uppger
sämre hälsa än killar.

Ohälsodagar/person, 2020
60
50
40
30
20
10
0

20-24 år

25-34 år
Hjo

Källa: Försäkringskassan
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35-44 år

45-64 år

Västra götalandsregionen

55-64 år
Riket

20-64 år
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Övervikt och fetma

Tandhälsa hos barn och unga

BMI står för Body Mass Index och räknas ut med hjälp av en persons längd och vikt. Ett BMI på över 25 klassas som övervikt och
ett BMI över 30 klassas som fetma. Övervikt och fetma leder till
många olika sjukdomar, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, vissa cancerformer, samt nedsatt livskvalité och för tidig
död. Mer än hälften av den vuxna befolkningen i kommunen har
övervikt eller fetma och andelen är högre bland både kvinnor och
män jämfört med regionen och riket. Hos män och kvinnor är det
lika hög andel som har fetma i Hjo, cirka var 5:e person, men det
är en högre andel som har övervikt hos män jämfört med kvinnor. För statistik vad gäller barn mäter och väger elevhälsovården
barnen samt räknar ut deras BMI. I Hjo är det cirka var femte
elev som har övervikt eller fetma.

Tandhälsa bland barn och ungdomar kan användas som ett mått
för att undersöka resultatet av hälsofrämjande och förebyggande insatser som gjorts under uppväxtåren. 6-åringar i Hjo visar
ett bra resultat när man ser till kariesfria barn, andelen i Hjo är
högre än för Folktandvården i hela Västra Götaland. Tyvärr är det
motsatt för 19-åringarna, där ligger Hjo sämre till jämfört med
regionen, dock är det inte en lika stor skillnad.

Övervikt och fetma i åldrarna 1684 år (Medelvärde 2017-2020)

Män

Kvinnor

Totalt

Övervikt, BMI >25

41%

32%

37%

Fetma, BMI >30

18%

18%

18%

Övervikt och fetma

59%

50%

55%

Övervikt och fetma hos elever

2017

2018

2019

2020

Årskurs 2

-

-

26%

22%

Årskurs 4

-

-

19%

20%

Årskurs 7

22%

24%

16%

29%

Källa: Elevhälsan i Hjo

Psykisk Hälsa
I Hjo är det 11 % av 16–84-åringarna som bedöms ha nedsatt
psykiskt välbefinnande, kvinnor bedöms ha sämre psykiskt välbefinnande än män. På högstadiet känner ungefär en tredjedel
av eleverna sig nedstämd flera gånger i veckan eller i stort sett
varje dag. Delar man upp statistiken per kön framträder en stor
skillnad i att tjejer känner sig nedstämda oftare än killar.

Kariesfria 6-åringar

2017

2018

2019

2020

Hjo

-

-

88%

95%

VGR

-

-

78%

80%

Källa: Folktandvården i Hjo

Kariesfria 19-åringar

2017

2018

2019

2020

Hjo

58%

65%

66%

68%

VGR

70%

68%

70%

71%

Källa: Folktandvården i Hjo

Utbildning
Betygen i grundskolans årskurs 9 är avgörande för om skoleleverna studerar vidare. Låga eller ofullständiga betyg ökar dessutom
risken för framtida psykosociala problem, samtidigt som den
psykiska hälsan kan påverka skolprestationerna. Det finns även
samband mellan kort utbildning och lägre medellivslängd. De
kunskaper och kompetenser som individer får genom utbildning
är viktiga för hälsan, men även för andra centrala bestämningsfaktorer, till exempel arbete och inkomster. Andelen elever i årkurs
9 med behörighet till gymnasieskolan minskade över tid för att
senaste året öka igen. Det är en högre andel tjejer än killar som
får gymnasiebehörighet.
Elever i åk 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, %
100

Nedsatt psykiskt välbefinnande, andel (16-84 år)

2015-2018

Kvinnor

14%

Män

8%

Båda

11%

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor

95
90
85
80
75
70

Barn (13-16 år) som känner sig nedstämda flera
gånger i veckan eller i stort sett varje dag

2020

Tjejer

39%

Killar

20%

Båda

30%

65

2016

2017
Tjejer

2018
Killar

2019

2020

Totalt

Källa: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
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Rörelse och fysisk aktivitet

Reflektioner

En av de viktigaste levnadsvanorna för ett gott och hälsosamt liv
är att vara fysiskt aktiv. Människan är evolutionärt “byggd” för det
och att röra på sig påverkar kroppens organsystem positivt på
många olika sätt, både fysiskt och psykiskt.Vuxna personer bör
enligt officiella rekommendationer vara fysiskt aktiva minst 150
minuter i veckan, i Hjo är det drygt hälften av invånarna som når
upp till denna nivå.

År 2020 har till stor del präglats av Coronaviruset från Kina som
spred sig, blev en pandemi och därmed även drabbat oss i Sverige.
Viruset har varit och är en påfrestning för samhället och det har
satt fokus på folkhälsa och folkhälsoarbete. Mycket har handlat
om smittskydd och akut hantering av detta virus som hotar oss
som befolkning, men pandemin har även belyst vikten av att ett
samhälle har en god och jämlik folkhälsa i grunden för att bättre
kunna stå emot prövningar. Grupper som vi redan innan pandemin visste var utsatta ur ett folkhälsoperspektiv har drabbats hårt
och kända riskfaktorer för ohälsa har även visat sig vara riskfaktorer när det kommer till Covid-19. Därför är folkhälsoperspektivet viktigt i utformningen av vårt samhälle och de livsvillkor som
medborgarna erbjuds, samt i främjande av goda levnadsvanor.

Invånare som är fysiskt aktiva minst
150 min/vecka

2018

2020

16-84 år

64%

63%

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor

Rökning och alkoholkonsumtion
Att röka eller riskkonsumera alkohol är oerhört skadligt för
hälsan och bidrar till en stor del av sjukdomsbördan i samhället.
Både vad gäller andelen dagligrökare och andelen med riskabla
alkoholvanor i den vuxna befolkningen i Hjo syns en nedåtgående,
alltså positiv, trend. Hos gymnasieungdomarna i årskurs 2 är
nästan var 4:e elev rökare (uppgett att de rökt någon gång under
senaste 12 månaderna och fortfarande röker), lika hög andel som
i Skaraborg i stort. Cirka tre fjärdedelar av gymnasieungdomarna
är alkoholkonsumenter (druckit alkohol någon gång senaste 12
månaderna), men det har gått ned från 88 % år 2013.
Dagligrökare samt invånare som
bedöms ha riskabla alkoholvanor
(16-84 år)

2015

2018

2020

Dagligrökare

10%

8%

6%

Riskabla alkoholvanor

15%

14%

10%

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor

Rökare och alkoholkonsumenter, gymnasiet åk 2

2019

Alkoholkonsumenter

76%

Rökare

23%

Källa: CAN-undersökning
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Vi vet ännu inte exakt vilka negativa hälsoeffekter (utöver de
direkta att drabbas av viruset) som kommer att uppstå i kölvattnet av Corona-pandemin, men såsom det ser ut och förutspås nu
fördjupas redan uppmärksammade folkhälsoutmaningar, exempelvis psykisk ohälsa. Det är alltså viktigt att vi fortsätter att arbeta
med dessa och nyttjar den hälsofokus som nu uppstått för att
intensifiera arbetet.Vi får inte glömma att det även uppstått positiva effekter i vårt samhälle och dessa bör vi självklart ta tillvara
på, såsom ett ökat intresse för friluftsliv.
Att arbeta för en bättre folkhälsa handlar om att arbeta strukturellt med livsvillkor och främjande av goda levnadsvanor. Detta
behövs göras på flera olika nivåer, alltifrån den globala, nationella,
regionala till den lokala, samt i samverkan mellan dessa. I kärnuppdragen ansvarar Hjo kommun för många av de välfärdstjänster
som påverkar befolkningens hälsa genom hela livet. Det är viktigt
att hälsoaspekten genomsyrar alla kommunens verksamheter så
att hälsan arbetas med långsiktigt på bred front.
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Folkhälsoinsatser i Hjo kommun 2020
Under 2020 har Folkhälsorådet valt att prioritera fyra områden för att förbättra hälsan i Hjo kommun. Dessa områden är ANDTförebyggande arbete (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak), främjande av fysisk aktivitet och rörelse, tidiga insatser för barn och
föräldrar/skolnärvaro samt äldres välbefinnande. Nedan punktas de insatser som skett kopplat till respektive område, samt vad som
skett utanför dem:
•

ANDT-förebyggande arbete

•

Tidiga insatser för barn och föräldrar

Framtagande av kommunövergripande policy för drogförebyggande arbete.

Utvärdering och kvalitetsuppföljning av Skolnärvaroteamet samt
utveckling av dess arbetssätt.

Framtagande av kommunövergripande handlingsplan för drogförebyggande arbete. Utveckling av drogförebyggande insatser utifrån
handlingsplanen, exempelvis framtagande av gruppverksamhet
kring alkohol för åk 7 elever.Vissa saker framskjutet p.g.a. Corona,
exempelvis: implementation av Öckerömetoden, ANDT-riktlinjer
för föreningar.

Revidering och om-implementering av handlingsplanen vid problematisk skolfrånvaro.

Deltagande i informationsinsatser och kampanjer. Länsstyrelsens
antilangningskampanjer, exempelvis Tänk om eller Hejdå alkoholskador.Folkhälsomyndighetens uppmärksammande om rökfria
miljöer. Spridning av Tonårsparlören the Movie till vårdnadshavare.

Kartläggning av insatser riktade till barn och föräldrar inom Hjo
kommun.

Stöttning av socialtjänsten med utbildningen De glömda barnen
och Återfallspreventionen.
Inköp av skyltar om tobaksfri skola till Guldkroksskolan.

•

Äldres välbefinnande

Uppstart av en anhöriggrupp för vårdnadshavare till elever med
problematisk skolfrånvaro, i samverkan med Studiefrämjandet
(fick dock läggas ned på grund av sviktande deltagande).

SIM-ansökan (sociala investeringsmedel) för utvecklat lokalt föräldraskapsstöd, tillsammans med Närhälsan (fick tyvärr avslag).
Ekonomiskt stöttning av sommarlovsaktiviteter, tandborstning i
förskolan och utbildning av ABC-instruktör
Framtagande av rutiner vid oro för väntat barn.

•

Övrigt arbete

Stöttning av seniorkören After Work och linedanceträffar för
seniorer.

Upprättande av Hälsoslingan + Xrundan

Ansökan till Allmänna Arvsfonden om uppsökande verksamhet
för att minska ofrivillig ensamhet (fick tyvärr avslag).

Implementering av YAM (Youth Aware of Mental Health) för årskurs 8.

Genomförande av Senior Sport School, Corona-anpassad version.

Framtagande av riktlinje och rutiner för hantering av suicidalt
beteende, självmordsrisk och suicid.

Genomförande av workshop med bredd av aktörer för att ta
fram insatser mot ofrivillig ensamhet.
Ekonomisk stöttning av inomhushall för boule.

•

Främja fysisk aktivitet och rörelse

Implementering av Trivselledarprogrammet i samtliga åk 1–6 skolenheter.
Genomförande av rörelseutmaning med åk 7 elever.
Stöttning av pulsinitiativet på högstadiet genom inköp av SportIdent.
Inköp av boken Hjärnstark junior till samtliga skolor och utomhus
högtalare till Guldkroksskolan.

Genomförande av LUPP-undersökning (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i högstadiet.
Diverse framträdanden för att sprida information om folkhälsoarbetet generellt och i Hjo, exempelvis Kvarterskväll, intervju av
Rotary, föreläsning för sjuksköterskestudenter.
Arbete med visionsöversyn/Agenda 2030: kartläggning utifrån
indikatorer, utbildning av chefer/medarbetare/politiker, deltagande
i Hållbarhetsfestivalen, föreläsning med Portionen under tian,
medborgardialoger.
Arbete kopplat till Corona-pandemin: promenadgrupper för
seniorer (fick dock läggas ned p.g.a. bristande intresse), informationsspridning, sammanställning och marknadsföring av Corona-säkra aktiviteter i kommunen (Hälsa 2021), sammanställning
av förslag på insatser för att minska negativa hälsoeffekter av
Corona-pandemin.
ÅRSBOKSLUT 2020
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Verksamhetsmått & nyckeltal
De flesta av nyckeltalen enligt nedan är hämtade från www.kolada.se som är en databas innehållande 5 000 nyckeltal för kommuner och regioner. Databasen ger möjlighet för jmförelser och analyser med riket men även med andra jämförbara kommuner. För
vissa av nyckeltalen 2020 saknas data beroende på att detta rapporteras först när samtliga kommuner skickat in räkenskapssammandraget för 2020.

Demokrati

2017

2018

2019

2020

Antal fullmäktigesammanträden

9

8

9

7

Antal inlämnade motioner

5

1

6

1

Antal inlämnade interpellationer

2

0

1

0

Kommunfullmäktige

Antal inlämnade frågor vid allmänhetens frågestund

2

2

5

1

278

239

248

258

9

9

11

9

Antal invånare/förtroendevald i Hjo

124

124

124

124

Nettokostnad per invånare, kr

407

404

477

457

2017

2018

2019

2020

-

62

-

62

1 606 (1166)

1 805 (1 132)

1 528 (1 305)

-

154 (226)

179 (205)

182 (219)

-

34 (48)

34 (58)

38 (81)

-

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år

9,7 (13,2)

12,0 (10,6)

12,8 (11,2)

-

Nettokostnad bibliotek, kr/inv.

493 (521)

460 (469)

454 (434)

-

376 (258))

338 (173)

332 (244)

-

Nettokostnad per invånare, kr
Kommunstyrelsen
Antal KS-sammanträden

Kultur, turism och fritid
Fritid
NMI Idrott- och motionsanläggningar
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv. Hjo
Kultur och bibliotek
Antal låntagare i kommunala bibliotek/1 000 inv.
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka

Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv.

Turism
Antal följare sociala medier.

-

- Facebook

2 651

2 943

3 229

3 433

- Instagram

1 216

1 520

1 982

2 755

130 824

118 812

138 545

146 681

299 (106)

276 (90)

278 (103)

-

Antal besök webbplats
Nettokostnad turistverksamhet, kr/inv.
(siffror inom parentes avser liknande kommuner övergripamde)

* 9.234 invånare nov -20
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Kultur, turism och fritid

2017

2018

2019

2020

Fritidsgårdens besökare/månad

608

572

531

592

Antal elever simskolan

310

338

380

365

Guldkroksbadet besökare

81 917

105 209

89 628

28 883

Entré Kulturkvarteret

84 287

81 826

84 195

36 744

Antal besökare utställningar

36 043

20 624

24 955

9 897

Antal besökare Parkbiografen

1 443*

2 581

2 738

261

Bibliotek antal utlån

41 216

28 594

26 852

36 148

43

57

47

69

407

404

477

457*

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre som uppger att maten på äldreboendet smakar mycket eller ganska bra (Socialstyrelsens brukarundersökning)

74

84

81

70

Alla kommuner

75

74

74

74

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

77

76

76

76

Antal skolportioner, egen uppgift

207 552

207 695

212 199

203 079

Förskoleportioner (frukost, lunch, mellanmål)

150 345

151 417

159 332

140 385

Fritidsportioner (frukost, lovlunch, mellanmål)

87 350

92 831

95 851

76 771

Dagsportioner V & O

41 972

42 391

39 293

46 296

Hemtjänstportioner

17 244

18 938

23 243

25 755

2 835

2 841

2 861

2 878

Förbrukning per belysningspunkt

259

252

235

214

Kostnad parker, kr/inv (SCB)

577

684

651

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

354

356

380

Kostnad väg- järnvägsnät samt parkering, kr/inv (SCB)

1 773

1 296

1 363

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

1 419

1 460

1 491

Eget bestånd

52 336

52 862

52 812

52 938

Hyrt bestånd

17 006

17 797

16 253

17 169

2

6

6

4

116

111

123

114

Anmälningsärenden, beslut

38

52

43

35

Strandskyddsdispens, beslut

2

4

7

6

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut

5

7

2

3

214

310

290

338

Antal föreställningar anordnade av kulturnät
Nettokostnad per invånare, kr

Samhällsbyggnad
Kostverksamheten:

Gata/ Park/ Hamn
Antal belysningspunkter gatubelysning

Fastighetsverksamheten
Fastighetsyta m2

Plan och Bygg
Antal lagakraftvunna/antagna detaljplaner
Bygglov, beslut

Totalt antal beslut delegation (inkl start/slutbesked)
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Vård och omsorg

2017

2018

2019

2020

263

280

279

Hemtjänst, antal timmar/månad, genomsnitt

3 117

3 506

3 694

Antal vårddygn på korttiden Sjöryd

3 690
3 650

3 911
3 650

2 981
3 650

Antal personer med insats från hemvården 31 dec

Antal möjliga dygn vid ordinarie beläggning på korttidsavdelningen
Antal vårddygn på korttiden Sigghusberg
ntal möjliga dygn vid ordinarie beläggning på korttidsavdelningen

2 100
1 370

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

30

30

30

Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS 31 dec

36

39

38

Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS 31 dec

10

11

10

Antal personer med beslut om kontaktperson/ledsagare enligt LSS 31 dec

34

39

29

Antal gynnande säbobeslut som ej verkställts inom 3 mån

11

16

28

Kontinuitet i hemtjänst (antal vårdare under 14 dagar, mått 10)

22

21

22

794 886
(893 396)

841 285
(944 694)

908 497
(950 947)

235 309
(243 986)

244 374
(249 532)

234 734
(248 135)

-3,0

-1,4

-0,8

31 dec

Fr o m 2020 genomsnitt av jan-dec
Kostnad per brukare särskilt boende äldreomsorg kr
(alla kommuner, ovägt medelvärde kr)
Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+, kr
(alla kommuner, ovägt medelvärde kr)
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)

Nettokostnadsavvikelse jämför nettokostnad med referenskostnaden (”statistiskt förväntad” kostnad). Resultat över 0 indikerar högre kostnadsläge och resultat under 0 istället lägre
kostnadsläge.

Barn och utbildning
Andel inskrivna barn 1-5 år (alla verksamheter)

465

451

466

451

75

70

76

76

Antal elever F-9

982

1011

1013

1005

Antal inskrivna barn i fritidshem (alla verksamheter)

419

457

406

394

Antal elever gymnasieskola

310

295

296

303

Antal elever i grundsärskola

13

13

15

20

255 (28)

244 (96)

244 (96)

260 (73)

-egna platser

88/73

93

84/68

72/64

-köpta platser (NTI+Jensen)

75/66

42

57+34

31+72

6

6

6

7

Antal elever IM-program

52/35

34

20

13

Antal elever SFI

65/67

66

69/65

59/53

Varav antal inskrivna barn i enskilda verksamheter

Kulturskolan, antal elever (kö)
Antal elever på komvux

Antal elever särvux
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Barn och utbildning

Utfall 2018

Utfall 2018
riket

Utfall 2019

Utfall 2019
riket

Nettokostnad förskola, kr/inskrivet barn

131 886 kr

133 574 kr

131 304 kr

136 106 kr

+10,9 %

+0,1 %

-1,4 %

-0,6 %

40 874 kr

34 487 kr

41 135 kr

40 110 kr

+20,2 %

-4,0 %

+13,7 %

-1,4 %

Kostnad för elev i förskoleklass

76 257 kr

60 386 kr

79 159 kr

62 897 kr

Kostnad för elev i grundskolan

114 320 kr

108 634 kr

120 319 kr

111 737 kr

+9,7 %

+0,5 %

+11,0 %

0,0 % %

124 776 kr

123 805 kr

130 522 kr

125 723 kr

Kostnad för helårsstuderande komvux, riket

67 427 kr

51 975 kr

78 833 kr

52 853 kr

Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv

264 kr

260 kr

230 kr

265 kr

63,5 %

41,8 %

55,3 %

41,7 %

75,6 %

71,5 %

72,2 %

71,2 %

45,3 %

37,1 %

49,5 %

36,6 %

Nettokostnadsavvikelse i % förskola inkl. öppen förskola
Kostnad för ett inskrivet barn på fritidshem
Nettokostnadsavvikelse i % fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet

Nettokostnadsavvikelse i % grundskola inkl. förskoleklass
Kostnad för elev i gymnasieskola, jmf riket

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen (%)
-Förskola
-Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst
ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)
-Fritidshem

Arbete och socialtjänst
Utbetalt ekonomiskt bistånd

2017

2018

2019

2020
8 254 tkr

7 065 tkr

7 020 tkr

8 008 tkr

Andel (%) av kommunens invånare som uppbär försörjningsstöd

3,6

3,6

3,3

3,1

Antal inskrivna Arbetsmarknadsenheten

55

88

119

116

Extratjänster

6

16

12

17

Antal hushåll med försörjningsstöd

216

190

185

188

Antal anmälningar barn och unga

277

313

375

215

Antal anmälningar vuxna

104

102

124

69

Utredningar barn och unga

110

105

125

102

32

28

53

48

1

0

1

1

22

22

14

1

Utredningar vuxna
Mottagna ensamkommande barn
Mottagna flyktingar
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Ordlista & definitioner

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 förändringen 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 verksamhetens bruttokostnader.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångarna i relation till de kortfristiga skulderna. Visar kommunens betalningsstyrka på kort sikt. Vid
100 % täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel, kortfristiga fodringar och kortfristiga placeringar.

Kortfristiga skulder

Lån och övriga skulder som förfaller till betalning inom ett år.

Långfristiga skulder

Lån och övriga skulder med en löptid överstigande ett år.

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för olika bidrag och ersättningar.

Nettokostnader

Kostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar m.m.

Nettokostnadsandel

Hur stor andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag som har gått åt till att finansiera verksamheternas
nettokostnader.

Omsättningstillgångar

Tillgångar som inte innehas för stadigvarande bruk, utan förbrukas i samband med framställning av produkter eller
tjänster eller på annat sätt används i verksamheterna.

Realisationsvinst/förlust

Vinst/förlust som uppstår vid försäljning av fast eller lös egendom. Beräknas som skillnaden mellan försäljningspris
och anskaffningsvärdet med avdrag för gjorda avskrivningar.

Resultaträkning

Visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit.

Skattefinansieringsgrad av
investeringar

Visar hur stor del av kommunens skatteintäkter som återstår efter att den löpande driften finansierats. Ett värde
över 100 % innebär att kommunen har kunnat finansiera alla investeringarna med egna medel och inte behövt låna
externt.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju
högre soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme.

Taxefinansierad verksamhet

Verksamhet som finansieras genom taxor från de som nyttjar tjänsten t.ex. vatten och avlopp och renhållning.

Årets resultat

Förändringen av det egna kapitalet.

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

