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Hjo Kommun är en privilegierad kommun  

 

I skrivande stund kan jag konstatera att Hjo Kommun är en privilegierad kommun i ett 

privilegierat land i en privilegierad del av världen. Det är tydligare än någonsin. De utmaningar vi 

har går ännu inte att jämföra med det faktum som många svenska kommuner nu står inför.  

Flyktingsituationen har utmanat vårt arbetssätt, våra strukturer, organisationer och byråkratiska 

ambitioner men framför allt utmanat vårt förhållningssätt och vår komfortzon. Jag tror att det är 

nyttigt för oss! Vi måste nu alla hjälpas åt för att Sverige ska klara att ge dem skydd som flyr för 

sina liv. De som nu kommer måste ges förutsättningar för en nystart i vårt land. Klarar vi att ge 

dem de förutsättningarna på ett bra sätt så passar det oss som hand i handske. Jag har under tio 

års tid skrivit denna budgetreflektion och mycket ofta har ett av bekymren varit vår sviktande 

befolkningskurva. Vi har lagt mycket tid och kraft på att finna vägar till att bli attraktiva, att få folk 

att vilja leva, verka och bo i vår kommun. Nu har vi lyckats, människor söker sig hit och de ska 

känna sig välkomna! Vi kommer nu att behöva arbeta hårt med integrationsarbetet för att ge bra 

förutsättningar för dem att komma upp på banan, lära sig språket och finna vägar till arbete och 

studier. Lyckas vi med det kommer våra demografiska utmaningar att bli lättare att klara av, vi 

kommer att ha fler människor i rätt ålder på positioner som vi idag börjar lida brist på. 

 

Inför 2016 har vi fortsatt kunnat fördela ytterligare medel till vår kommunala verksamhet. Cirka 

15 nya miljoner har fördelats främst till personalkostnadsökningar, ökade kapitalkostnader och 

utökningar av befintlig verksamhet såsom fler barn i grundskolan osv. Det ekonomiska utrymmet 

för nya reformer är minimalt just nu och det har vi svårt att påverka men det mentala utrymmet 

för reformer/förändringar kan vi glädjande nog alltid arbeta med! Vi har några extra viktiga 

medskick i vår budget.   

 

Vi är till för hjoborna.                                                                                                                                            

De arbetsuppgifter våra medarbetare i Hjo kommun utför ska i möjligaste mån styras av det 

behov våra brukare/invånare/kunder har. Vår ambition måste alltid vara att ha det för ögonen och 

anpassa vår verksamhet efter det. Därför inför vi ett sådant mål i vårt styrsystem.                                                                                                          

 

Vi behöver kompetenta medarbetare.                                                                                                              

Vår personal måste få möjligheter att växa och vidareutbilda sig för att vara uppdaterade och 

känna sig pålästa i sin vardag. Därför inför vi en central kompetensutvecklingspott som stöd i det 

strategiska arbetet.  

 

En väg in som medarbetare i Hjo kommun.                                                                                                                             

Vi står inför stora pensionsavgångar och brist på kompetens inom många områden i offentlig 

sektor. Därför är det viktigare än någonsin att vara en attraktiv och bra arbetsgivare. Vi ska ha en 

sammanhållen rekrytering - ta tillvara de som är timanställda, ge dem en bredare bas att arbeta 

utifrån och inspirera dem till vidareutbildning för framtida hela och fasta anställningar. Det är en 

del av arbetet med att säkra kompetensförsörjningen i framtiden. 
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Vår budget innehåller fortsatt kraftiga investeringsvolymer. Vi investerar i objekt som är viktiga 

för vår kommuns fortsatta utveckling. Hamnen, actionparken, förskolorna på Knäpplan och i 

Korsberga samt Medborgarhuset Park är de enskilt största posterna, men vid sidan av dessa finns 

en rad mindre saker som alla är viktiga av olika skäl för invånarna i Hjo. Inga nya större projekt 

kommer lyftas in i investeringsplanen under närmaste tiden, nu måste vi slutföra och därefter 

hämta andan och samla nya ekonomiska krafter för framtida investeringar. 

 

Sällan har väl planeringsförutsättningarna varit mer osäkra än just nu men Hjo kommun har ett 

bra utgångsläge, en fantastisk personal, en engagerad befolkning och god politisk samsyn i de 

stora frågorna så jag är mycket hoppfull inför 2016 och övertygad om att vår vision håller –  

 

Tillsammans skapar vi framtidens Hjo! 
 

Kommunstyrelsens ordförande 

Catrin Hulmarker (m) 
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Hjo kommuns vision och målmodell 
Kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten genom 

den vision och tillhörande utvecklingsområden som finns 

antagna sedan 2013.  

Orden i vår visionsformulering "Tillsammans skapar vi 

framtidens Hjo" är utvalda eftersom budskapet i dem är 

centrala. Bakom varje ord finns en tanke:  

 

Tillsammans - Vi kan bara göra detta tillsammans. Hjo and me. Vår metod är att samarbeta. 

Det betyder inte att vi är överens om allt. Bara att vi är överens om att vi har ett gemensamt 

ansvar för den plats vi bor på. Goda möten och ett välkomnande förhållningssätt är nyckeln till 

framgång. 

skapar vi - Vi skapar framtidens Hjo genom att utveckla 

den unika potential som finns i Hjo. För att lyckas 

behöver vi vara öppna för nya möjligheter. Verkligheten 

är inte färdig en gång för alla, framtidens Hjo skapar vi 

varje dag.  Och alla bidrar med sitt. För vi är inte bara 

kommunen. Eller näringslivet. Eller föreningarna. Vi är 

alla. Tillsammans är vi ett starkt lag som med både 
planering och kreativitet skapar ett bättre Hjo. 

framtidens Hjo - I framtidens Hjo samarbetar vi över 

gränserna för att bättre ta till vara vår potential. Hjo är en välkomnande och levande stad med 

ett rikt utbud av meningsfulla aktiviteter för alla åldrar. Hjoborna lever på ett hållbart sätt och tar 

till vara den lilla stadens fördelar. Kommunikationerna är goda och det är nära mellan både 

människor och platser. Attraktiva boenden och idylliska miljöer drar till sig nya invånare och 

besökare. Tack vare att vi blir fler kan vi möta framtidens utmaningar och hålla hög kvalitet i 

skola, barnomsorg och äldreomsorg. Det är enkelt, vackert och roligt i framtidens Hjo. 

 

Hjoborna och kommunfullmäktige har bestämt att vi ska fokusera särskilt på sex 

utvecklingsområden i framtidens Hjo: 

 

- Tillsammans 

- Vättern 

- Levande Hjo 

- Hållbarhet och natur 

- Boende 

- Besökare  

Utvecklingsområdena presenteras närmare på nästkommande sidor. 
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Målmodell 

Utifrån visionen finns en målmodell som syftar till att omsätta visionen i praktisk handling i alla 

verksamheter. 

Enligt målmodellen nedan ska kommunfullmäktige, med visionen och utvecklingsområdena som 

grund, besluta om ett antal prioriterade mål. De prioriterade målen är ett begränsat antal 

övergripande och långsiktiga mål som är nyckelfaktorer i arbetet med att uppnå visionen. Dessa 

prioriterade mål finns med i detta budgetdokument. De flesta mål är knutna till en indikator. 

Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision 

och utvecklingsområden. Sammantaget ska man utifrån uppföljningen av de prioriterade målen 

kunna utläsa om kommunen har en god ekonomisk hushållning.  

Kommunfullmäktiges prioriterade mål hittar du på kommande sidor.  

Det finns också möjlighet för kommunstyrelsen (samt Byggnadsnämnden) att utöver de 

prioriterade målen komplettera med egna mål för att styra sin verksamhet. Dessa mål fastslås för 

respektive politikområde. Detta för att förtydliga och nå en högre detaljeringsgrad i styrningen. 

Dessa mål finns inte med i budgetdokumentet. 
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Kommunfullmäktiges prioriterade mål per utvecklingsområde 
Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att 

satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. 

Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen 

vill uppnå. De flesta mål är knutna till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för 

kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden.  

Måluppföljning görs vid delårs- och årsbokslut. Det är arbetet med att uppnå målet som står i 

fokus, inte att få ett visst värde på indikatorn. Indikatorerna kan dock ge tydliga signaler på om 

genomfört arbete har gett resultat som går att utläsa. Ambitionen är att de indikatorer som följs 
upp ska förbättras som en bekräftelse på att vi är på väg i riktning mot vår vision. Efter årets slut, 

i samband med upprättandet av årsredovisningen, bedöms måluppfyllelsen utifrån en 

sammantagen bild av de insatser som gjorts och resultatet som våra indikatorer ger. I de fall det 

saknas en uppföljning till målet bedömer vi 

måluppfyllelsen utifrån de insatser som gjorts för att 

målet ska uppnås och de resultat som dessa insatser 

har lett fram till. 

SCB’s medborgarundersökning görs vartannat år 

(jämna år). Under mellanåret fokuseras arbetet på 

att genomföra insatser för att förbättra resultatet 

till nästa års mätning.  

 

Utvecklingsområde: Boende - Lätt och gott att leva  
Utvecklingsområdet har åtta stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 1-8. 

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. 

Prioriterade mål  

 
  

Indikator :  

SCB Befolkningsstatistik /  

SCB medborgarundersökning 

 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

- Antal personer som bor i Hjo 

 

- Betygsindex för Hjo kommun som en plats 

att leva och bo på (NRI) 

8 840 

 

53  
(medel 57) 

8 805 

 

 

- 

8 885 

 

58 
 (medel 57) 

Ej klart 

 

Ingen 

mätning 

görs 

- 

 

 

- 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 1:                                                                       

Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt  

 Adressat: Alla verksamheter 
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Indikator:  

SCB:s medborgarundersökning 

 

- Betygsindex Kommunikationer 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

 

47 
(medel 52) 

 

Ingen 

mätning 

gjordes 

 

49 
 (medel 52) 

 

Ingen 

mätning 

görs 

 

- 

 

 

 

 

 

Indikator :  
SoS nationella brukarundersökning 
 

- Andel nöjda brukare inom Hemtjänst 

- Andel nöjda brukare inom SÄBO 

- Andel nöjda brukare inom 

funktionshinderområdet (ny mätning, 

start 2015) 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

 

 

85 % 

88 %  

- 

 

 

82 %  

87 % 

- 

 

 

81 % 

84 % 

- 

 

 

Ej klart 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Indikator :   
SKLs öppna jämförelser 
 

- Andel av befolkningen i Hjo som får 

försörjningsstöd 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

 

 

3,5 % 

 

 

3,0 % 

 

 

3.3 % 

 

 

Ej klart 

 

 

- 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2  

I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna (GC-vägar, 

biltransporter och tillgång till kollektivtrafik) 

   Adressat: Alla verksamheter 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 3  

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

funktionsnedsättning 

   Adressat: Samhällsbyggnad 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 4:                                                                        

Hjoborna ska ha ett lågt behov av försörjningsstöd                  

Adressat: Vård och Omsorg 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 5:                                                           

Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen     

Adressat: Arbete- och Socialtjänst 

Indikator :   
Skolverkets årliga uppföljning 

 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
  

2015 
 

2016 

- Andel elever som är behöriga att 

söka gymnasieutbildning. 

83,5 % 

 

93,2 % 93,1% 93.6 % - 
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Indikator :   
Skolverkets årliga uppföljning 

 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
  

2015 
 

2016 

- Andel elever som är behöriga att söka 

gymnasieutbildning. 

83,5 % 

 

93,2 % 93,1% 93.6 % - 

Indikator :  

 Kommunens kvalitet i korthet 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

- Andel barn som har fått plats på önskat 

placeringsdatum. 

63 % 80 % 80 % Ej klart - 

Indikator :   
 Lokal brukarundersökning 
 
 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

- Andel barn/elever som känner sig trygga i 

förskola, skola och fritidshem. 

F:      95 % 

Åk 5: 90 % 

Åk 8: 81 % 

F:     90 % 

Åk 5: 95 % 

Åk 8: 93 % 

F:      97 % 

Åk 5: 96 % 

Åk 8: 98 % 

F:      97 % 

Åk 5: 96 % 

Åk 8: 98 % 

- 

Indikator : 
 SKLs öppna jämförelser  
 

- Självskattat allmänt hälsotillstånd  

(2020 ska 73% av Hjoborna skatta sitt 

allmänna hälsotillstånd som gott.) 

2009 
 

2010-2013 2014 2015 2016 

 

66,2 % 

 

Ingen 

mätning 

gjordes 

 

74 % 

 

 

Ingen 

mätning 

görs 

 

Ingen 

mätnin

g görs 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 6  

Det ska vara enkelt att få barnomsorg i Hjo kommun  

Adressat: Barn och utbildning 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 7  

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

Adressat: Barn och utbildning 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8  

Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa 

hälsa 2020  

Adressat: Alla verksamheter 
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Utvecklingsområde: Tillsammans - Goda möten förverkligar visionen 
Utvecklingsområdet har fyra stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 9-12. 

 

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. 

Prioriterade mål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Indikator:  

Svenskt Näringslivs kommunranking 
 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

- Placering på kommunrankingen 212 222 207 117 - 

Indikator:  
SCB:s medborgarundersökning 
 

-Betygsindex för bemötande och 

tillgänglighet. 

2012 2013 2014 2015 2016 

 

56 
 (medel 58) 

 

Ingen 

mätning 

gjordes 

 

59 
 (medel 58) 

 

Ingen 

mätning görs 

 

- 

Indikator:  

SCB:s medborgarundersökning 

 

-Sammanfattande nöjd inflytande 

index. 

2012 2013 2014 2015 2016 

 

38  
(medel 39) 

 

 

Ingen 

mätning 

gjordes 

 

44  
(medel 40) 

 

Ingen 

mätning 

görs 

 

- 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 9  

I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat  

Adressat: Kommunledningskontoret 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 10  

I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta 

kommunen 

Adressat: Alla verksamheter 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11  

I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen           

Adressat: Alla verksamheter 
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Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12 

Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet           

Adressat: Alla verksamheter 
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Utvecklingsområde: Levande Hjo - Händelser året runt 
Utvecklingsområdet har tre stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 13-15. 
 

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. 

Prioriterade mål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator:  

Handeln i Sverige 

 

Försäljningsindex i sällanköps-

varuhandeln 
 

Försäljningsindex i daglig-

varuhandeln 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

 

35 

 

75 

 

38 

 

81 

 

38 

 

75 

 

Ej klart 

 

- 

Indikator:  

SCB:s medborgarundersökning 

 

- Kommunmedborgarnas 

betygsättning av möjligheterna till att 

kunna utöva fritidsintressen i Hjo 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

 

51 
(medel 53) 

 

Ingen 

mätning 

gjordes 

 

56 
(medel 55) 

 

Ingen 

mätning 

görs 

 

- 

Indikator:  

SCB:s medborgarundersökning 

 

- Betygsindex för Hjo kommuns 

kulturverksamhet inkl 

biblioteksverksamhet. 

2012 2013 2014 2015 2016 

 

53 
(medel 57) 

 

Ingen 

mätning 

gjordes 

 

58 
(medel 59) 

 

 

Ingen 

mätning 

görs 

 

- 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 15  

Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling 

Adressat: Kommunledningskontoret samt kultur, turism och fritid 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 13  

I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet 

Adressat: Kultur, turism och fritid 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 14  

I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet 

Adressat: Kultur, turism och fritid 

 

Adressat: Alla verksamheter 
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Utvecklingsområde: Hållbarhet och natur - Resurssnålt med hög 

livskvalitet  
Utvecklingsområdet har två stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 16-17. 

 

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. 

Prioriterade mål 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator:  

-Energiförbrukning per m𝟐 i 

fastighetsnät  

-Energiförbrukning per belysningspunkt i 

belysningsnät 

-Energiförbrukning per körd kilometer 

med kommunens  tjänstebilar 

 

2009 (basår) 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

163 kWh 

 

532 kWh 

 

1,37 kWh 

133 kWh 

 

345 kWh 

 

0,76 kWh 

124 kWh 

 

303 kWh 

 

0,77 kWh 

Ej klart - 

Indikator: 

 SCB medborgarundersökning 

 
-  Betygsindex för kommunens 

miljöarbete. 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

 

47  
(medel 52) 

 

Ingen 

mätning 

gjordes 

 

51  
(medel 51) 

 

Ingen 

mätning 

görs 

 

- 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 16  

I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt 

Adressat: Samhällsbyggnad 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 17  

Hjo ska leva upp till målsättningarna i ”Strategin för minskad energianvändning 2013-

2020” 

( minska energianvändning med 20 % i Fastigheter (1380 MWh), 20 % i transporter (125 MWh)  

och 30 % i gatubelysning (390 MWh) 
Adressat: Samhällsbyggnad 
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Utvecklingsområde: Besökare - Gäster som längtar tillbaka 
Utvecklingsområdet har ett prioriterat, kommunövergripande mål, mål 18. 

 

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. 

Prioriterat mål 

 

 

 

Indikator:  

TEM-undersökning 

 

-Turismens totala omsättning i 

mnkr/år. 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

 

81,5 mkr 

 

76,6 mkr 

 

Ej klart 

 

Ej klart 

 

- 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 18  

Hjo ska få fler besökare 

Adressat: Kultur, turism och fritid 
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Vättern - Liv vid vatten 
Utvecklingsområdet har ett prioriterat, kommunövergripande mål, mål 19. 

 

I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantastiska 

läge vid Vättern. Vi använder det för att berika 

livet för alla Hjobor och för att locka fler 

boende och besökare 

 

Prioriterat mål: 

 

 

 

 

 

Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete 

 

 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 19:                                                     

Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar 

Adressat: Samhällsbyggnad 
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Utvecklingsområde: Ekonomi 

Utvecklingsområdet har tre stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 20-22. 

 

För att skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet med hög och jämn kvalitet över tiden 

krävs en god och stabil ekonomi. För att uppnå detta har Hjo kommun formulerat nedanstående 

prioriterade mål som anses återspegla god ekonomisk hushållning.   
 

Prioriterade mål 

 

Mål 20: Årets resultat ska uppgå till lägst 9 mnkr för år 2016  

    och till lägst 10 mnkr för åren 2017-2018 
 

Adressat: Alla verksamheter 
 

Indikator:  

Värdena nedan är ett resultat av besluten tagna i 

detta dokument. 

 

Årets resultat enligt resultaträkning 

 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 

9,0 mnkr 10,0 mnkr 10,0 mnkr 10,0 mnkr 

 

 

 

Mål 21: Netto investeringarna ska under mandatperioden finansieras med egna 

medel (exkl. investeringar i markexploatering)  
 

Måluppfyllelsen uttrycks i procent, där målet är 100 % 

 

Adressat: Alla verksamheter 
 

Indikator:  

Värdena nedan är ett resultat av besluten tagna i 

detta dokument. 

 

Årligt värde 

 

Ackumulerat genomsnittet under 

mandatperioden 

 

 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 

53 % 

 

 

98 % 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

Mål 22: Soliditeten ska årligen förbättras  

     (inklusive pensionsåtagande för anställda och förtroendevalda) 

  
Adressat: Alla verksamheter 

 

Indikator:  
Värdena nedan är ett resultat av besluten tagna i 

detta dokument. 

 

Enligt balansräkning vid årets utgång 
 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

15 % 16 % 18 % 20 % 22 % 
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Plan för budget och budgetuppföljning 
 

Budgeten och dess uppföljning är viktiga delar av kommunens styrsystem. Kommunallagen ställer 

krav på god ekonomisk hushållning i kommunerna. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för 

verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Finansiella mål som är av 

betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Årsredovisningens förvaltningsberättelse 

ska sedan innehålla en utvärdering om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige antagit.  

 

Hjo kommun har koncentrerat det politiska ansvaret under kommunfullmäktige till två nämnder 
och fem utskott. Kommunstyrelsen har ansvar för all verksamhet utom den som ryms under 

Byggnadsnämnden. Denna typ av organisation betonar helheten vilket också genomsyrar de 

ekonomiska processerna. Det ekonomiska ansvaret är decentraliserat men förutsätter att andra 

dimensioner utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen beaktas. För att utveckla 

bästa möjliga verksamheter utifrån tillgängliga resurser och uppnå gemensamma mål är det viktigt 

att engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar.  

 

Budgeten fördelas på politiskt intressanta områden s.k. politikområden oberoende av hur 

förvaltningen är organiserad. Politikområdena är; Demokrati, Kommunledningskontoret, Plan och 

Bygg, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst, Vård och omsorg, Kultur, Turism och Fritid, 

Teknisk service och Finansförvaltning.  

 

Kommunfullmäktige antar planeringsförutsättningar (PFÖ) i juni, innehållande;  

 övergripande finansiella mål 

 den totala investeringsramen 

 ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå                                =PFÖ 

 kommunfullmäktiges prioriterade mål 

 skattesats 

 

 I budgetdokumentet, beslutar kommunfullmäktige i november om nedanstående;  

 övergripande finansiella mål 

 den totala investeringsramen för nästa år samt investeringsplan för därpå 

kommande fyra år  

 resultatbudget för nästa år samt preliminär för därpå kommande två år 

finansieringsbudget för nästa år samt preliminär för därpå kommande två år         =Budget 

 balansbudget för nästa år samt preliminär för därpå kommande två år 

 ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå,   

 kommunfullmäktiges prioriterade mål 

 skattesats 
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Plan för budget och budgetuppföljning (forts) 

 

Hjo kommuns plan för budget och budgetuppföljning bygger på en grundtanke om att skapa 

utrymme för dialog, delaktighet och ansvarstagande i processerna.  

 
Budgeten beskriver hur kommunens resurser fördelas och vilka mål som ska uppnås med 

verksamheten. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans där varje 

generation bär sin kostnad. Detta kräver en välfungerande uppföljning och utvärdering av 

ekonomi och verksamhet. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för 

verksamheten finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.  

 

Hjo kommuns budget ska vara en tillgänglig informationskälla för medborgare, förtroendevalda, 

partier och övriga intressenter. Budgeten ska innehålla relevant och saklig information som 

samtliga intressenter lätt kan tillgodogöra sig.  

 

Nedanstående årshjul illustrerar processerna för framtagande av budget, uppföljningsrapporter, 

delårsrapport och årsredovisning. 
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Vi och vår omvärld 
 

Den internationella återhämtningen efter den senaste finanskrisen har, totalt sett, varit relativt 

trög. Ett undantag är USA där ekonomin växer i hygglig takt och där utvecklingen på 

arbetsmarknaden har varit stark. Även Storbritanniens och Tysklands arbetsmarknader har 

utvecklats starkt den senaste tiden. 

På andra håll i Europa har det gått väsentligt trögare. I tillväxtländer som Ryssland och Brasilien 

är den ekonomiska utvecklingen mycket svag.  Även i Kina avtar tillväxten. 

 
 Internationell BNP-tillväxt 
 Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden 
 

2013  2014  2015  2016 

USA     2,2  1,5  2,5  2,8 

Tyskland    0,2  1,6  1,7  2,0 

Storbritannien    1,7  2,8  2,6  2,5 

Norden*    0,5  1,3  0,9  1,6 

Euroområdet                                   -0,4  0,8  1,4  1,8 

Världen**    3,4  3,5  3,3  3,7 

Exportvägd BNP°   1,0   1,8  1,8  2,2 

Sverige    1,2  2,4  3,2  3,4 
 
*Danmark, Finland och Fastlandsnorge viktade med deras respektive betydelse som mottagareav svensk export. ** Vägt med köp-kraftsjusterade 

vikter. °BNP-utvecklingen i ett tjugotalländer viktade med dessa länders respektive betydelse som mottagare av svensk export. 
 

 

SKLs bedömning är att den svenska ekonomin är på väg upp ur lågkonjunkturen och nästa år når 

konjunkturell balans. Det innebär att sysselsättningen och därmed skatteunderlaget i år och nästa 

år växer förhållandevis snabbt. Samtidigt ställer den omfattande invandringen och den snabba 

befolkningsutvecklingen stora krav på kommunernas och landstingens verksamhet. I år och nästa 

år ser detta ut att kunna klaras utan större skattehöjningar eller tillskott från statens sida, men 

under de därpå följande åren 2017–2019 blir uppgiften betydligt svårare, delvis till följd av att 

skatteunderlaget då inte längre växer lika snabbt. 
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med ett sammanlagt resultat för kommunerna på 

7miljarder kronor år 2015. Då ingår dock en engångsintäkt på 3,5miljarder från AFA Försäkring. 

Justerat för engångsintäkten innebär det en försämring av resultatet med 6,5 miljarder jämfört 

med 2014. Bland de stora verksamheterna har kostnaderna för förskolan, grundskolan och 

hemtjänsten ökat kraftigt under 2015. SKLs bedömning är att flyktingmottagandet kommer att 

öka kraftigt både i år och de kommande åren. Under 2016 ser vi också en markant ökning av 

riktade statsbidrag. Dessa motsvaras dock av ungefär lika stora kostnader. År 2019 motsvarar 

gapet mellan kostnader och intäkter över 1 krona i skattehöjningar. 
 

Hjo kommun 
 

För Hjos del ser det ut ungefär som i övriga landet. Det prognostiserade resultatet för 2015, 

rensat för engångsposter beräknas bli lägre än föregående år och avvikelserna stämmer överens 

med SKLs analys ovan d v s ökade kostnader inom förskola, grundskola, hemtjänst mm. 

 

Kommunens finansiella ställning är relativt god med en kommunal skattesats runt genomsnittet i 

regionen(21:57), förhållandevis låg skuldsättning och en soliditet som 2014 översteg såväl rikets 

som länets ovägda medeltal  
 

Invånarantalet per den 30 september 2015 uppgick till 8 932, vilket är 47 fler än vid årets början. 

Ökningen är hänförlig till inflyttningsöverskott, såväl inrikes som invandring, medan nettot mellan 

nyfödda och avlidna är negativt hittills i år.  

 

Hjo kommun är enligt SKLs definition en pendlingskommun. Enligt statistik från SCB finns det 

cirka 

2 400 arbetstillfällen i kommunen. Ca 600 personer pendlar in till kommunen och ca 1 800 

pendlar ut, framförallt till Skövde. 

 

Näringslivet präglas av mångfald med mindre och medelstora företag utan några starkt 

dominerande företag. De största arbetsgivarna är, förutom kommunen och regionen, Emballator 

Tectubes Sweden AB och Bertil Bergbom och Söner. I Svenskt Näringslivs årliga ranking av 

samtliga kommuners näringslivsklimat, gjorde Hjo ett ryck under 2015 och nådde placeringen 

117, vilket ska jämföras med 2014 års placering (207)  

 

Arbetslösheten i Hjo kommun uppgick enligt Arbetsförmedlingens statistik till xx procent för 

september 2015, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet xx procent 

 

Fastighetsmarknaden i Hjo kännetecknas av brist på lägenheter och överutbud av affärslokaler 

samt relativt bra balans mellan utbud och efterfrågan på villor och tomter för småhus. 

Kommunen har inget allmännyttigt bostadsbolag. Denna verksamhet domineras istället av en 

privat aktör som för närvarande bygger ett 20-tal lägenheter i centrala Hjo. För att möjliggöra 

och stimulera byggande har kommunen de senaste åren köpt och exploaterat mark till såväl 

bostäder som industri och handel 

 

För att behålla och öka sin attraktivitet som boende- och besöksort har kommunen den senaste 

tiden genomfört stora investeringar i form av bland annat nytt torg och om- och tillbyggnad av 

kulturkvarteret Pedagogien. Ombyggnad och restaurering av hamnen har påbörjats och en ny 

förskola håller på att byggas. Dessa åtgärder bidrar till att förbättra livskvalitet för såväl boende 
som besökare och ger därmed också förutsättningar att möta framtida utmaningar i form av 

urbaniseringstrend och avfolkning av glesbygd. Dessa investeringar gör dock att kommunens 

låneskuld kommer att öka framöver. 
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Skatter och statsbidrag – de olika delposterna 

 

Beräkning av ekonomiskt utrymme 2016-2018 

Kommande avsnitt visar tidigare års skatter och intäktsnivåer och kommande treårsperiods 

intäkter och statsbidrag. Den kommunala verksamheten finansieras också av olika avgifter.  

 

Årets budget utgår ifrån SKL:s prognos i augusti cirkulär 15:29 avseende budget-förutsättningarna 

2016-2018 när det gäller skatteunderlaget.  

 

I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2016 – 2018 har följande övergripande 
antaganden varit utgångspunkten:  

 

 Antalet invånare uppgår till 8 900 under hela planperioden. 

 Åldersstrukturen är oförändrad.  

 Utdebiteringen är, 21:57, hela planperioden. 

 Kostnaden för LSS utjämningen samt fastighetsavgiften har förutsatts vara oförändrad hela 

planperioden. 

 Intäkt och kostnad inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas med 

utgångspunkt från SKL:s cirkulär 15:29.  
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Finansieringens olika delposter 

Finansiering 
Budget 

2015 

Prognos 

2015 

Budget  

2016 

Plan 

2017 

Plan 

2018 

Skatteintäkter inkl avräkningar 352 432  350 610 367 042 382 290 395 444 

Inkomstutjämning 86 314  87 788 90 540 88 697 90 113 

Kostnadsutjämning 1 724  1 394 18  18 18 

Regleringsbidrag/avgift 803  -344 -254 -1 739 - 4 098 

Införandebidrag 0 0 0 0 0 

Strukturbidrag 919  924 0 0 0 

Avgift LSS-utjämning -884  -1 039 - 988 - 988 - 988 

Fastighetsavgift 16 982  16 862 16 994 16 994 16 994 

Summa: 

 

458 290  456 195 473 352 485 272 497 483 

 

Källa: Prognosen avseende skatteintäkterna och utjämningen är hämtade från SKL cirkulär 15:29, 2015-10-08.   

 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna baseras på SKLs prognos (cirk. 15:29) över skatteunderlagets utveckling. 

Beräkningarna är baserade på ett invånarantal om 8 900. 

 

Utjämningssystemet 

Syftet med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att alla 

kommuner och landsting ska kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av 

kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Meningen är att skillnader i 

kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på 

skillnader i strukturella förutsättningar. Utjämningssystemet består i dag av fem olika delar: 

inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift. 

Nedan beskrivs kortfattat dessa delposter i finansieringen samt även LSS-utjämningen och 

fastighetsavgiften som ligger utanför själva utjämningssystemet. 

 
Inkomstutjämningen 

I inkomstutjämningen sker en utjämning av skatteinkomster mellan kommuner och mellan 

landsting. Inkomstutjämningen garanterar kommunerna ett utjämningsbidrag som motsvarar 115 

% av medelskattekraften i riket. Kommuner vars beskattningsbara inkomster överstiger denna 

nivå ska betala en inkomstutjämningsavgift till staten. Hjo kommun har en medelskattekraft som 

understiger nivån och behöver därför inte betala någon avgift utan får ett tillskott. Bidraget 

beräknas ligga på runt 90 mnkr under budgetåren 2016-2018, se tabell ovan. 

 

Kostnadsutjämningen 

Syftet med kostnadsutjämningen är att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader 

mellan enskilda kommuner respektive landsting. Med detta menas att utjämning ska ske för 

skillnader i behov av kommunal service och för förutsättningarna att producera denna service, 

dvs. sådana skillnader som kommunerna inte själva kan råda över. Utjämning ska däremot inte 

ske för kostnadsskillnader som beror på skillnader i vald servicenivå, kvalitet, avgiftssättning och 

effektivitet.  
 

Kostnadsutjämningen utgår från ett antal delmodeller. Varje sådan modell avser antingen en 

verksamhet – som t.ex. barnomsorg eller äldreomsorg – eller faktorer som påverkar kostnader 

som kan återfinnas i samtliga eller flertalet verksamheter, exempelvis uppvärmnings- kostnader. I 

varje delmodell beräknas de strukturella kostnadsskillnaderna med hjälp av ett antal faktorer som 

ska spegla de strukturella behovs- och kostnadsskillnaderna mellan enskilda kommuner.  
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Kostnadsutjämningen innefattar modeller för tio verksamheter och kostnadsslag för 

kommunerna. I varje delmodell beräknas en s.k. standardkostnad, i kronor per invånare, för varje 

enskild kommun. Summerar man de beräknade standardkostnaderna erhåller man en kommuns 

s.k. strukturkostnad, uttryckt i kronor per invånare. 
 

De kommuner som har en beräknad strukturkostnad som överstiger den genomsnittliga 

strukturkostnaden i landet får ett bidrag motsvarande den överskjutande kostnaden. Understiger 

strukturkostnaden genomsnittet i landet betalar kommunen i stället motsvarande avgift. Detta 

innebär att summan av bidragen i kostnadsutjämningen kommer att motsvara summan av 

avgifterna.  
 

Hjo kommun har en strukturkostnad som ligger över den genomsnittliga kostnaden i landet och 

får därmed ett bidrag. I budgeten för år 2015 beräknades att bidraget skulle uppgå till 1,7 mnkr. 

Den senaste skatteprognosen visar att bidraget sjunker till 1,4 mnkr för år 2015 och är nästan 

helt borta åren 2016-2018, se tabell ovan.  

 

Regleringsbidrag/-avgift 

Som tidigare redovisats innebär statens finansiering av inkomstutjämningen att statens kostnader 

för denna helt styrs av utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget. Staten vet således inte 

på förhand vad kostnaden för denna finansiering blir. För att staten ändå ska kunna bestämma 

storleken på sitt totala bidrag till den kommunala sektorn ingår i utjämningssystemet en särskild 

regleringspost: regleringsbidrag/-avgift. Denna post används även för den ekonomiska regleringen 

av den kommunala finansieringsprincipen samt för att reglera effekterna av andra åtgärder som 

påverkar till exempel det kommunala skatteunderlaget.  
 

Posten fungerar så att om summan av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna blir lägre än 

det belopp staten beslutat tillföra kommunerna eller landstingen får dessa ett regleringsbidrag på 

kvarvarande belopp. Omvänt får kommunerna eller landstingen betala en regleringsavgift till 

staten om nettosumman av bidragen överstiger den ram som staten satt för bidragen till 

respektive sektor. Bidraget/avgiften utgår som ett enhetligt belopp i kronor per invånare till 

kommunerna respektive landstingen.  

 

När budgeten togs för år 2015 beräknades att Hjo kommun skulle få ett bidrag på 91 kr/invånare 

vilket motsvarade 803 tkr. Enligt den senaste skatteprognosen har detta bidrag vänt till att bli en 

avgift för kommunen på totalt 344 tkr. För budgetåren 2016-2018 beräknas denna avgift öka 

kraftigt för att år 2018 ligga på drygt 4 mnkr i avgift, se tabell ovan. 

 

Införandebidrag 

De förändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning som trädde i kraft 1 januari 2014 

innebar betydande intäktsförändringar för vissa kommuner och landsting. För att mildra effekten 

av förändringarna har därför ett införandebidrag införts, som innebär att intäktsminskningar till 

följd av förändringarna fördelas över flera år och begränsas till högst 250 kronor per invånare 

och år. Från och med 2014 ingår även en särskild kompensation för förändringarna i 

inkomstutjämningen 2014.  

För Hjo kommun innebar förändringarna i utjämningssystemet ökade intäkter vilket medför att 

kommunen inte får något införandebidrag. 
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Strukturbidrag 

Detta bidrag innehåller olika stöd av främst regionalpolitisk karaktär, bland annat för näringslivs- 

och sysselsättningsfrämjande åtgärder och för svagt befolkningsunderlag. Dessa stöd utgick i det 

tidigare utjämningssystemet i huvudsak inom ramen för kostnadsutjämningen. I systemet ingår 

även en övergångspost till de kommuner som genom det nya utjämningssystemet år 2014 fick en 

bidragsminskning som var större än 0,56 procent av det uppräknade skatteunderlaget år 2005.  

 

Denna begränsning av bidragsminskningen innebär att de berörda kommunerna genom 

strukturbidraget får en ersättning som helt svarar mot den bidragsminskning över ovan nämnda 

nivåer som annars skulle ha skett. I praktiken innebär detta att dessa kommuner får ett fast 
införandebidrag, även om bidraget formellt går under benämningen strukturbidrag.  

Strukturbidraget utgår med ett fast belopp i kronor per invånare . Strukturbidraget räknas 

således inte upp med nettoprisindex mellan utjämningsåren. Det enda som påverkar kostnaden 

för strukturbidraget mellan olika utjämningsår är således befolkningsförändringarna i de 

kommuner som är berättigade till strukturbidrag.  

 

För Hjo kommun ligger bidraget på ca 0,9 mnkr för år 2015. Får åren 2016-2018 beräknas inte 

Hjo få något bidrag. 

 

 

LSS-utjämning 

Ett kostnadsutjämningssystem för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) infördes 2004. Utjämningssystemet för LSS-kostnader ingår inte i 

det ordinarie kostnadsutjämningssystemet men har samma principiella uppbyggnad. Kommuner 

med en beräknad strukturell kostnad för verksamhet enligt LSS som överstiger genomsnittet i 

riket erhåller ett utjämningsbidrag från staten. Bidraget finansieras med en utjämningsavgift till 

staten som betalas av kommuner med en beräknad strukturell kostnad för verksamhet enligt LSS 

som understiger genomsnittet i riket.  
 

För 2016 och framåt är avgiften beräknad till ungefär 1 mnkr för Hjo kommun, se tabell ovan. I 

och med att prognoserna är beroende av i vilken utsträckning kostnaderna i Hjo ökar i 

förhållande till genomsnittet i riket är det svårt att bedöma framtiden med hög säkerhet.  
 

 

Fastighetsavgift 

Den statliga fastighetsskatten på bostäder ersattes 2008 av en kommunal fastighetsavgift. Även 

om skatten är en kommunal fastighetsavgift så tillfaller inte hela skatten kommunerna utan en del 

utan stannar kvar 
i den statliga budgeten 

Fr.o.m. 2009 anlitar SKL Statistiska Centralbyrån (SCB) för prognoser av avgiften till landets 

kommuner. För Hjo kommun har avgiften beräknats bli 17 mnkr per år under planperioden, se 

tabell ovan.   
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Budgetramar och politiska prioriteringar 
Grundtanken med Hjo kommuns budgetprocess är att arbetet med att ta fram 

planeringsförutsättningarna (PFÖ) på våren ska ge förvaltningen tidiga indikationer och 

viljeinriktningar som kan underlätta planeringen av verksamheten för nästkommande år. Årets 

PFÖ-process präglades dock av extra stor osäkerhet med bland annat en ifrågasatt 

Decemberöverenskommelse och en stor mängd reformer som skulle finansieras med riktade 

statsbidrag, där villkoren för dessa inte var tydliga. Av denna anledning fick besluten i större 

utsträckning än tidigare år vänta i avvaktan på förtydliganden samt på oktober månads 

skatteunderlagsprognos. 

I 2016 års budget prognostiseras skatter och generella statsbidrag att öka med ca 15 mkr. Dessa 

medel har fördelats så att ca 8,1 mnkr delats ut generellt till politikområdena med 2,4 procent av 

respektive politikområdes personalkostnader. Utöver detta har schablonmässig uppräkning av 

respektive politikområdes budgetram för icke personalrelaterade kostnader indexuppräknats 

med 1,0 procent vilket motsvarar cirka 2,3 mnkr.  

Medel har också avsatts för ökade kostnader för avskrivning på nyss genomförda och pågående 

investeringar med ca 1,7 mnkr. Ca 2,9 mnkr har sedan satts av till politiska prioriteringar utifrån 

de verksamhetsbeskrivningar och äskanden som förvaltningen redovisat.  

Den intäkt som budgeteras inom Finansförvaltningen och som avser ”intern överdebitering” av 

PO-pålägg har minskats med ca 3,0 mnkr till följd av att reduktionen av arbetsgivaravgifter för 

unga tagits bort. Den kompensation som utgår för detta från stat till kommun uppgår till ca 2,0 

mnkr finns från och med 2016 istället med i skatter och generella statsbidrag.  

I årets budget har dessutom ett effektiviseringsbeting om ca 0,75 procent av den, på kort sikt, 

påverkbara kostnadsmassan tagits in. Uttryckt i kronor blir detta 3 mnkr och kravet har 

tillsvidare reducerat budgetramen för Kommunledningskontoret. Förvaltningen har samtidigt fått 

i uppdrag att fördela detta effektiviseringskrav mellan politikområdena på lämpligt sätt och att 

återkomma till kommunfullmäktige med beskrivning av förslag samt konsekvensanalys 

Utöver dessa tilldelningar av medel har förvaltningen också fått följande uppdrag: 

Kompetensutvecklingspott 

I årets budget har extra tilldelning till Kommunledningskontoret skett med 100 tkr som en 

grundplåt till att etablera en central pott för kompetensutveckling. Förvaltningen har samtidigt 

fått i uppdrag att se över de befintliga budgetramarna inom varje politikområde och att utvärdera 

lämpligheten i att omfördela kompentensutvecklingsmedel till denna centrala pott för att kunna 

disponeras till insatser som prioriteras och disponeras av kommunchef. 

Brukarstyrda arbetstider 

Under året har Vård och omsorg, och då framförallt hemtjänsten arbetat intensivt med att anpassa 

scheman och arbetstider till brukarnas behov. Detta innebär stora utmaningar för såväl ledning som 

personal och tar tid att genomföra. Potentialen i detta bedöms dock vara väsentlig och detta kommer att 

vara nödvändigt för att kunna möta de utmaningar som den kommunala sektorn står inför.  
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Brukarstyrda arbetstider är också viktigt ur perspektivet att öka servicegraden till våra invånare på tider 

och under perioder då vi tidigare inte gjort det. Av denna anledning har förvaltningen fått i uppdrag att 

höja ambitionsnivån inom detta inom samtliga verksamheter och stabsfunktioner. 

Övrigt 

Mottagandet av asylsökande flyktingar från i första hand Syrien har ökat dramatiskt under hösten 

2015 och prognoser för framtiden är svåra att göra. Samtidigt finansieras de initiala direkta 

kostnaderna för en kommun i huvudsak av Migrationsverket. Av denna anledning har i 2016 års 

budget endast kända intäktsökningar i form av 50 procent högre etableringsersättning och 

skolpeng beaktats.  

Eventuella ökningar av antalet asylsökande och/eller ensamkommande flyktingbarn har inte 

beaktats, varken på intäkts- eller kostnadssidan. Istället är tanken att eventuella ökningar i dessa 

intäkter till viss del förs över till Barn och Utbildning för att möjliggöra ytterligare förstärkningar 

av organisationen kring integrationen i skolan. 

Beträffande framtida lokalbehov inom Barn och utbildning har förvaltningen inlett en översyn av 

detta. Behovet är svårt att förutse, bland annat med anledning av integrationen (ökat behov av 

SFI, Modersmålsutbildning, Internationella klasser mm). Dessutom avvecklas vårdnadsbidraget 

vilket kommer att öka trycket inom barnomsorgen. Kommunstyrelsen inväntar därför ovan 

nämnda översyn och föreslår inte några extra medel för detta i budgeten för 2016. 

Hjo kommun har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare. Ett 

viktigt led i detta är att ständigt arbeta med förbättringar i arbetsmiljön, såväl den fysiska som den 

”mjuka sidan” och därigenom förbättra frisknärvarotalen inom samtliga verksamheter. 

Förvaltningen har också som ett stående uppdrag att i enlighet med fastställd viljeinriktning 

tillsammans med Tibro och Karlsborg söka samarbete och samverkan. Detta är viktigt ur flera 

aspekter, inte minst för att uppnå hög effektivitet i våra verksamheter och att kunna säkerställa 

spetskompetens där så krävs. Även detta är ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Förvaltningen har också som stående uppdrag att ha ett socioekonomiskt tänkande i all 

verksamhet. Ramförstärkningarna inom Barn och utbildning i form av att hålla fast vid 

resursfördelningsmodeller inom förskola, grundskola och gymnasium är en tydlig signal om detta. 

I 2015 års budget tilldelades 1,0 mnkr till Barn och utbildning för detta och arbetet ser ut att falla 

väl ut. Tidiga insatser för att förhindra att elever hamnar i utanförskap är viktigt, framförallt för 

elevens skull men även för samhällsekonomin i stort. 

De skatteintäkter och statsbidrag som Hjo har till verksamhet under 2016 baseras på en 

skattesats om 21:57. Denna utdebitering tillsammans med ökade statsbidrag innebär en högre 

ram än föregående år. Verksamhetens ram uppgår till 463,3 mkr och innebär en ökning på 15 

mnkr jämfört med budget 2015. 

  



BUDGET 2016-2018 
 

 28 
 

Budgetramar Budget Generell ram 

tilldelning 

2,4 % 

Index 

uppräkning 

Kapital 

tjänst 

kostnader 

Till- 

deln 

Om- 

fördeln 

Krav 

effektivitet 

Budget 

Politikområde (tkr) 2015 1 %    2016 

Demokrati 6 266 113 15 0 2 0 0 6 396 

Kommunlednings 

kontoret 
42 007 476 221 0 355 -1 310 -3 000 38 749 

Plan och Bygg  4 896 95 16 0 66 0 0 5 073 

Barn och utbildning 195 876 2 867 1 307 2 679 2 155 0 0 204 884 

Arbete och socialtjänst 21 346 326 199 0 250 0 0 22 121 

Vård och omsorg 152 227 3 706 311 0 -402 1 000 0 156 842 

Kultur, turism och 

fritid 
22 234 262 106 328 135 712 0 23 777 

Teknisk service 22 101 294 98 1 448 300 -402 0 23 839 

Delsumma: 466 953 8 139 2 273 4 455 2 861 0 -3000 481 681 

Finansförvaltningen 

övrigt 
-5 197 0 0 0 3 042 0 0 -2 155 

Finansförvaltningen 

intern ränta 
-13 488 0 0 -2 708 0 0 0 -16 196 

Verksamhetens 

nettokostnad: 
448 268 8 139 2 273 1 747 5 903 0 - 3 000 463 330 

 

 

Finansförvaltningen, övrigt: Pålägget för sociala avgifter, pensionskostnader mm, s.k. PO-pålägg 

belastar politikområdena med 43,3% av lönekostnaden. Detta pålägg överstiger f n de faktiska 

avgifterna med ca 4 procentenheter, vilket motsvarar ca 4 mnkr. Av dessa 4 mnkr har 2 155 tkr 

budgeterats som intäkt inom finansförvaltningen med benämningen övrigt i ovanstående tabell. 

Resterande 2 mnkr utgör en reserv för svängningar i skatteintäkter och oförutsedda kostnader. 

 

För information om övriga politikområdens tilldelningar och budgetramar se vidare under 

respektive område, sidan 29 för kapitaltjänsten och sidorna 42-59 för övrig tilldelning. 
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Kapitaltjänstkostnader  

I samband med att större investeringar tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring 

av politikområdets ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året 

efter investeringsåret. Vid större investeringar och då investering tas i bruk under året sker dock 

ibland tilldelning för del av år. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (f. n. 5%). Inom 

avgiftsfinansierade verksamheter såsom Vatten och Avlopp ersätts internräntesatsen med 

kommunens genomsnittliga räntesats för året. Kompensation för nya kostnader avseende 

kapitaltjänst på investeringar som löper på fastigheter ligger inom ramen för det interna 

hyressystemet. Detta får till följd att det politikområde där den interna hyresgästen hör hemma 

får kompensationen i form av ramtilldelning.  

Teknisk service kostnader för kapitaltjänst ökar med 1 448 tkr. Merparten av denna ökning löper 

på renovering av Hjo hamn, Rondell vid Handelsområdet Åsen samt byggnationen av Lars i 

Knäpplan väg. Politikområdet tilldelas även kompensation för kapitaltjänstkostnader för 

ombyggnationen av centralkökets logistikutrymmen samt för den nya hållplatsen vid Rosenlund 

som invigdes i början av oktober 2015. 

Kultur, turism och fritid kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader avseende tilläggsanslag för 

nya friidrottsbanor på Guldkroksområden samt för replokaler och fast utställning om Estrid 

Ericsson på Kulturkvarteret.  

Barn- och utbildning kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader om 2 679 tkr avseende nya 

förskolan på Knäpplan  

 

Kapitaltjänst politikområde (tkr) 

 
Budget 2016 Kommentar 

Teknisk service 158 Rondell Handelsområdet Åsen 

Teknisk service 522 Lars i Knäpplans Väg 

Teknisk service  50 Hållplats Rosenlund 

Teknisk service 48 Gc-väg Knäpplanområdet 

Teknisk service 250 Ombyggnad Centralkök 

Teknisk service 420 Hamnen Norra piren 

S:a Teknisk service 1 448  

Kultur, turism och fritid 120  Replokaler Pulpeten- Telia 

Kultur, turism och fritid 90 Fasta utställningar Estrid Ericson 

Kultur, turism och fritid 118 Tillägg Guldkroksområdet 

S:a Kultur, turism och fritid 328  

Barn och utbildning 2 409 Ny förskola Knäpplan 

Barn och utbildning 270 Inventarier nya förskolan 

S:a Barn och utbildning 2 679  

S:a kapitaltjänst Budget 2016 4 455  
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Politiska prioriteringar  

Nedan följer en sammanställning över ramtilldelning på grund av politiska 

prioriteringar.För en mer detaljerad information om vad tilldelningen innebär se vidare 

poltikområdernas beskrivningar på sidorna 42-59 Utöver dessa har politikområdena 

också kompenserats för uppräkning av personalkostnader, allmän inflation samt 

förändringar i kostnaderna för kapitaltjänst (ränta och avskrivning), se vidare sid 29. 
Politikområde / Prioritering (tkr) Tilldelning 

  Demokrati 

 Höjd medlemsavgift Överförmyndare 52 

Återläggning engångsmedel utbildningsinsatser -50 

Delsumma 2 

  Kommunledningskontoret 

 Medlemsavgift Räddningstjänsten Östra Skaraborg 90 

Medlemsavgift Skaraborgs kommunalförbund 65 

Uppdatering EPI server 150 

Uppgradering Agresso 500 

Kompetensutvecklingspott 100 

Avgift till kollektivtrafiknämnden -300 

Handelsutveckling -250 

Delsumma 355 

  Plan och bygg 

 Ökade intäkter bygglov och tillsyn -420 

Bygglovshandläggare/inspektör 486 

Delsumma 66 

  Barn och utbildning 

 Tilldelning enl. resursfördelningsmodellen grundskolan 830 

Tilldelning enl. resursfördelningsmodellen fritids   225 

Ökade kostn särskolan 500 

Utökning förskolan 350 

Årlig studieresa till Auschwitz för årskurs 9 250 

Delsumma 2 155 

  Arbete och socialtjänst 

 Socialsekreterarresurs vuxen/missbruk  250 

Delsumma 250 

  Vård och Omsorg 

 Serviceboende 100 

Sammanhållen rekrytering 188 

Boendebeslut -900 

Elevhem LSS 210 

Delsumma -402 

  Kultur, turism och fritid 

 Bibliotek e-boksutlåning 25 

Ökade kostnader bibliotek 70 

Ökade kostnader ungdomsbibliotek 40 

Delsumma 135 

  Teknisk service 

 Demontering av damm 300 

Delsumma 300 

  Totalsumma 2 861 
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Investeringsbudget och 5-årsplan 2016-2020  
Efter några år (2008-2011) med relativt låga investeringsnivåer är Hjo Kommun inne i en period 

med det motsatta. Under 2014 uppgick nettoinvesteringarna till 53 mkr och prognosen för 2015 

lyder på ca 68 mkr. Investeringarna under dessa två år utgörs i huvudsak av Kulturkvarteret 

Pedagogien, ombyggnad av norra piren i hamnen, Lars i Knäpplans väg, ombyggnad av 

reningsverket samt byggnation av ny förskola på Knäpplanområdet. 

Kommunfullmäktige har som ett långsiktigt mål uttalat att finansieringen av investeringarna ska 

ske med egna medel. Vissa av de investeringar som gjorts under de senaste åren och som 

kommer att ske under de närmast följande är av sådan storlek och karaktär att de inte ryms 

inom det egna finansieringsutrymmet på kort sikt. Dessa investeringar är viktiga för att behålla 

och öka Hjo kommuns attraktionskraft, såväl som boendeort som besöksmål. Ett ”normalår” 

uppgår Hjo Kommuns självfinansiering till ca 27 mkr, vilken utgörs av budgeterat resultat om 9-

10 mnkr samt avskrivningar om ca 17-18 mnkr per år. Under de senaste åren har Hjo Kommun 

fått extra intäkter i form av återbetalningar av AFA-pengar och realisationsvinster vid försäljning 

av tillgångar som gjort att belåningen inte ökat. Det är däremot viktigt att investeringsnivån under 

några år framöver är återhållsam. 

Investeringsbudget 2016 och plan 2017-2020 

Budget för investeringar i Hjo kommun beslutas utifrån nedanstående fördelning. Medel inom 

respektive rubrik kan omdisponeras av förvaltningen. Förvaltningen återrapporterar 

investeringarna löpande i samband med budgetuppföljningar och i samband med delårs-bokslut 

och årsredovisning. 

Rubricering 
Budget 

2015 

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

2020 

Tekniskt övergripande totalt: 500 500 500 500 500 500 

Fastigheter övergripande totalt: 5 599 4 800 1 300 4 000 3 800 0 

Skolfastigheter totalt: 100 100 100 100 100 200 

Barnomsorgsfastigheter totalt: 31 400 4 200 0 16 000 0 0 

Kultur och fritidsfastigheter totalt: 33 550 7 500 0 0 0 0 

Gator,vägar, infrastruktur totalt 12 550 5 550 4 150 6 150 9 150 4 150 

Exploatering totalt: 0 0 0 4 000 0 0 

Hamnen totalt: 11 500 7 500 2 000 0 0 0 

Markinköp/nya händelser: 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

KS förvaltning inventarier: 6 487 4 900 2 000 2 000 2 000 2 000 

Skattefinansierad verksamhet 102 686 36 050 11 050 33 750 16 550 7 850 

Avgiftsfinansierad verksamhet 18 495 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 

Summa investeringar 121 181 37 890 12 890 35 590 18 390 9 690 
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Investeringsbudget 2016 uppgår till 37,9 mnkr inklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet 

och exploateringsverksamhet.. Till detta ska läggas 37 mnkr i ombudgeteringar av pågående 

projekt från 2015. Dessa ombudgeteringar består i huvudsak av etapp 2 Kulturkvarteret, 

Actionparken, ombyggnationen av Centralkökets logistikutrymmen samt friidrottsbanor på 

Guldkroksområdet. 

Nedan följer en sammanfattning av de mest väsentliga investeringsprojekten i 

budgeten för 2016 och i planen för 2017-2020: 

Etapp 2 av Kulturkvarteret Pedagogien, vilken består av ombyggnaden av Medborgarhuset 

Park ingick i investeringsbudgeten för 2014 med 25 mnkr. Dessa medel ombudgeterades till 2015. 

Efter att projektering påbörjats tillsköts ytterligare 7,5 mnkr år 2016 i samband med 

budgetbeslutet 2015 och den totala budgeten uppgår till 32,5 mnkr. Ökningen är hänförlig till 

kostnader för att byggnaden ska bli flexibel och kunna användas som biograf, konsert-, teater 

samt konferenslokal. Utöver detta tillfördes också 3 mnkr för inventarier som ljud- och 

ljusanläggningar, tillgänglighetsanpassningar mm. Byggnationen kommer att pågå under hela år 

2016 och beräknas vara klar vid årsskiftet 2016/17. Merparten av det ombudgeterade beloppet 

under 2015 om 25 mnkr kommer åter att ombudgeteras till 2016. 

Under åren 2016-2019 avsätts totalt 8,5 mkr för ombyggnationer i Stadshuset. Behov finns att 

förbättra ventilationen i 30- och 50-talsdelarna, vilket kommer att genomföras under 2016. 

Under åren 2018 och 2019 finns ytterligare 3 plus 3 mnkr avsatta för att förstärka säkerheten i 

fastigheten och iordningsställa Postens gamla lokaler. Lokalerna ska även anpassas för att 

säkerställa bästa möjliga service och tillgänglighet för kommunens invånare och andra besökare i 

stadshuset. 

Under 2015-2017 finns totalt 21 mkr avsatta för att restaurera och bygga om hamnen. 

Projektet är indelat i tre etapper med start vid norra piren och kajkanten utmed Guldkroksbadet, 

som slutförts under 2015. Restaurering av södra piren kommer att ske under våren 2016 och 

slutligen kommer muddring att göras under år 2017.  

Ytterligare barnomsorgsplatser.  I investeringsbudget 2014 avsattes 4,2 mnkr år 2016 för att 

permanenta den paviljong som finns på Orrelyckans förskola. Förvaltningen ser ett ökande behov 

av barnomsorgsplatser framåt. Ett arbete med att utreda behovet av barnomsorgsplatser när det 

gäller såväl antal som lokalisering pågår. Detta gör att de 4,2 mnkr som tidigare avsatts och var 

riktade mot Orrelyckans paviljong kvarstår under ny rubricering och kan komma att tas i anspråk 

för nya lösningar när det gäller lokalbehov inom barnomsorgsverksamheten. 

Parkeringsplatser Guldkrokshallen Verksamheterna vid Guldkroksområdet har genom åren 

utvecklats och blivit fler. Behovet av parkeringsplatser har ökat. I dag har besökare till 

Guldkrokshallen, tennishallen och konstgräsplanen svårt att hitta parkeringsplatser. Den nya 

placeringen av Actionparken kommer att förstärka detta behov. I samband med 

gatuprojekteringen av Knäpplanområdet och Lars i Knäpplans väg lät förvaltningen ta fram en 

projektering över nybyggnation av parkeringsplatser vid Guldkrokshallen förlagda på gräsytan i 

anslutning till Idrottsgatan . I investeringsbudget 2016 avsätts 1,4 mnkr för detta. 
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Reinvestering gator och vägar. Under 2014 genomfördes en underhållsutredning av gator 

och vägar som visar på ett underhållsbehov under perioden 2016-2020 som överstiger nuvarande 

budget med 1,8 mnkr. I 2015 års budget finns 800 tkr avsatt årligen under en femårsperiod för 

underhållsasfaltering. Detta årliga belopp ökas med 1,8 mnkr och uppgår under perioden 2016-

2020 till 2,6 mnkr.  

Utöver ovan nämnda projekt finns i investeringsbudgeten också inlagt ett antal ”potter” med fasta 

belopp per år. Exempel på sådana är tillgänglighetsanpassning, energibesparande åtgärder, 

gatuarbeten, investeringar inom VA-området samt inventarier. Dessa ”potter” är viktiga ur 

flexibilitetssynpunkt. Då akuta investeringsbehov uppstår är det viktigt att beslut snabbt kan fattas 

om investering. 

 

 

 

 

 

 

 



BUDGET 2016-2018 
 

 34 
 

Skattefinansierad verksamhet i detalj 2016-2020 

Benämningar 

Budget 

2015 

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

2020 

Maskiner,transportmedel och inventarier 500 500 500 500 500 500 

Tekniskt övergripande totalt: 500 500 500 500 500 500 

Ökad tillgänglighet 500 300 300 0 0 0 

Energibesparande åtgärder  2 378 2 000 1 000 1 000 800 0 

Ombyggnad Centralkök 2 500 0 0 0 0 0 

Lokalanpassning stadshuset 221 2 500 0 3 000 3 000 0 

Fastigheter övergripande totalt: 5 599 4 800 1 300 4 000 3 800 0 

Lekutrustning 100 100 100 100 100 200 

Guldkroksskolan Etapp 4 0 0 0 0 0 0 

Skolfastigheter totalt: 100 100 100 100 100 200 

Ytterligare barnomsorgsplatser 0 4 200 0 0 0 0 

Ny förskola Knäpplan 31 400 0 0 0 0 0 

Förskola i Korsberga 0 0 0 16 000 0 0 

Barnomsorgsfastigheter totalt: 31 400 4 200 0 16 000 0 0 

Ombyggnad Park hela projektet 25 000 7 500 0 0 0 0 

Actionpark 5 000 0 0 0 0 0 

Guldkroksområdet 2013. 3 200 0 0 0 0 0 

Guldkroksområdet C-hallen  100 0 0 0 0 0 

Guldkroksbader 250 0 0 0 0 0 

Kultur och fritidsfastigheter totalt: 33 550 7 500 0 0 0 0 

Asfaltering 800 800 800 800 800 800 

Gatuarbeten 400 400 400 400 400 400 

Ledningsnät dagvatten exkl. fastigheter 400 400 400 400 400 400 

Trafiksäkerhetsåtgärder 250 250 250 250 250 250 

GC-väg/cykelstigar ”Mullsjön”  600 500 500 500 500 500 

Hållplats Rosenlund 500 0 0 0 0 0 

Väg Knäpplan/Sandby Etapp 1 1 500 0 0 0 0 0 

Väg Knäpplan Etapp 2  7 100 0 0 0 0 0 

Sigghusberg (södra) 0 0 0 0 0 0 

Simon Gates Väg  0 0 0 2 000 5 000 0 

Dammfäste Stämmorna 1 000 0 0 0 0 0 

Parkeringsplatser Guldkrokshallen 0 1 400 0 0 0 0 

Reinvestering gator och vägar 0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Gator,vägar, infrastruktur totalt 12 550 5 550 4 150 6 150 9 150 4 150 

Exploatering Knäpplan 0 0 0 4 000 0 0 

Exploatering totalt: 0 0 0 4 000 0 0 

Hamnen totalt: 11 500 7 500 2 000 0 0 0 

Markinköp/nya händelser: 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

KS förvaltning inventarier: 6 487 4 900 2 000 2 000 2 000 2 000 

Skattefinansierade verksamheter 102 686 36 050 11 050 33 750 16 550 7 850 
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Avgiftsfinansierad verksamhet – budget 2016 och plan 2017-2020 
 

Under 2016 finns ett behov att restaurera avloppsreningsverket i Gate. Miljösamverkan östra 

Skaraborg har ställt nya utökade reningskrav på anläggningen, vilket kräver en mer avancerade 

reningsprocess än vad som är möjligt i dagsläget. Projektering kommer att ske under senhösten 

2016 varför förvaltningen får återkomma med kostnadsberäkning i början av år 2016. 

 För den taxefinansierade VA-verksamheten avsätts löpande 1,8 mnkr som en ”pott” för 

reinvesteringar vatten-, avloppsledningar och utbyte av servicer mm. 

Rubricering Budget 

2015 

Plan 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

  

Plan 

2020 

Nyinvestering Reningsverk 16 495 0 0 0 0 0 

Reservkraftverk 160 0 0 0 0 0 

Avlopps- och vattenledningar 1 840 1840 1840 1840 1840 1 840 

Avgiftsfinansierad verksamhet 18 495 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 
 

 

 



BUDGET 2016-2018 
 

 36 
 

Resultatbudget 

Resultatbudget (mnkr) 
Prognos 

2015 

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan  

2018 

Verksamhetens intäkter 115,9 113,6 114,7 115,8 

Verksamhetens kostnader - 549,4 - 559,6 - 569,7 - 582,3 

Avskrivningar -16,5 -17,3 -18,4 -19,0 

Verksamhetens nettokostnader -450,0 -463,3 -473,4 -485,5 

Skatteintäkter 351,0 367,0 382,3 395,4 

Generella statsbidrag och utjämning 106,2 106,3 103,0 102,0 

Finansiella intäkter 0,4 0,1 0,1 0,1 

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

Resultat före extraordinära poster 6,9 9,0 10,0 10,0 

Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 

Årets resultat – före återställande av eget kapital 6,9 9,0 10,0 10,0 

Återställande av eget kapital 0 0 0 0 

Årets resultat - efter återställande av eget kapital 6,9  9,0 10,0 10,0 

Som beräkningsgrund för resultaträkningen, finansieringsanalysen och balansräkningen har: 

Verksamhetens intäkter beräknats utifrån 2015 års prognos (exkl jämföreslestörande intäkter) 

med en årlig uppräkning med 1 % för åren 2016-2018. 
 

Avskrivningarna och de finansiella kostnaderna är beräknade utifrån den investeringsnivå som 

beskrivs på sidorna 31-35.  

I 2015 års investeringsbelopp på 68 mnkr har en beräknad ombudgetering till år 2016 frånräknas 

med 28 mnkr. 

I 2016 års investeringsbelopp på 50 mnkr ligger en ombudgetering från 2015 på 28 mnkr och en 

uppskattad ombudgetering till år 2017 på 10 mnkr. 

I 2017 år investeringsbelopp på 29,1 mnkr ligger en bedömd ombudgetering från år 2016 på 10 

mnkr. 

I 2018 års investeringsbelopp på 27,8 mnkr finns inga beräknade ombudgeteringar med. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är beräknad utifrån SKLs prognos i 

oktober 2015, cirkulär 15:29. 

Årets resultat är satt utifrån kommunfullmäktiges finansiella mål och uppgår till 9 mnkr för år 

2016 och till 10 mnkr för åren 2017-2018. 9 respektive 10 mnkr utgör ca 2 % av kommunens 

beräknade skatteintäkter och generella statbidrag och utjämning för respektive år. 
 

Utifrån ovanstående förutsättningar har utrymmet för verksamhetens kostnader beräknats. 

Detta innebär att för att kunna uppnå ett resultat om 9 respektive 10 mnkr årligen får 

verksamhetens bruttokostnader maximalt öka med  

- 1,9 % (10 mnkr) för år 2016  

- 1,8 % (10 mnkr) för år 2017  

- 2,2 % (12 mnkr) för år 2018 
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Finansieringsbudget 

Finansieringsbudget (tkr) 

Prognos 

2015 

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan  

2018 

     

Löpande verksamhet     

Årets resultat 6,9 9,0 10,0 10,0 

Justering för av- och nedskrivningar 16,52 17,3 18,4 19,0 

Justering förändring avsättningar statlig infrastruktur -1,0 -3,5 0,0 0,0 

Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital 22,4 22,8 28,4 28,9 

+/- Minskning/ökning övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

+/- Ökning / minskning övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,4 22,8 28,4 28,9 

     

Investeringsverksamhet     

Investering i immateriella o materiella tillgångar  - 68,0 -50,0 -29,1 -27,8 

Investeringar i aktier o andelar (Kommuninvest) -0,3 -6,5 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -68,3 -56,5 --29,1 -27,8 

     

Finansieringsverksamheten     
 

Nyupptagna långfristiga lån/checkräkningskredit 20,0 40,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20,0 40,0 0,0 0,0 

 

    

Årets kassaflöde -25,9 6,3 -0,7 1,1 

Likvida medel vid årets början 33,5 7,6 13,9 13,2 

Likvida medel vid årets slut 7,6 13,9 13,2 14,3 
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Balansbudget 

Balansbudget (tkr) 
Prognos 

2015 

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan  

2018 

Tillgångar 
    

Anläggningstillgångar     

Immateriella och materiella tillgångar 338,5 371,2 381,9 390,7 

Finansiella anläggningstillgångar 4,5 11,0 11,0 11,0 

Summa anläggningstillgångar 343,0 382,2 392,9 401,7 

     

Omsättningstillgångar     

Förråd 0,1 0,1 0,1 0,1 

Exploateringsfastigheter 7,6 7,6 7,6 7,6 

Kortfristiga fordringar 33,3 33,3 33,3 33,3 

Kassa och bank 7,6 13,9 13,2 14,3 

Summa omsättningstillgångar 48,6 54,9 54,2 55,3 

SUMMA TILLGÅNGAR 391,6 437,1 447,1 457,0 

     

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Eget kapital     

Ingående eget kapital 233,7 240,6 249,6 259,6 

Årets resultat 6,9 9,0 10,0 10,0 

Summa Årets resultat 240,6 249,6 259,6 269,6 

Avsättningar     

Avsättning pensioner 3,9 3,9 3,9 3,8 

Avsättning statlig infrastruktur 8,8 5,3 5,3 5,3 

Summa avsättningar 12,7 9,2 9,2 9,2 

Skulder     

Långfristiga skulder 45,0 85,0 85,0 85,0 

Kortfristiga skulder 93,3 93,3 93,3 93,3 

Summa skulder 138,3 178,3 178,3 178,3 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 
391,6 437,1 447,1 457,0 
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Arbetsgivarpolitiken  
För att Hjo kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i förutsätts ett förhållningssätt och 

en organisation som främjar dess utveckling med tydligt fokus på medborgarna. Arbetsgivarpolitik och 

personalfrågor är en stor och omfattande del av det kommunala uppdraget. 

Arbetsgivarpolitiken kan delas in i följande rubriker: 

 
Organisation, medarbetare, ledarskap  Värdegrund & kompetensförsörjning 

Kommunens arbetsgivarvarumärke är idag en central del av det strategiska arbetet med 

kompetensförsörjning. Hjo kommun konkurrerar idag med, framför allt, grannkommunerna om 

kvalificerade medarbetare. Det är nödvändigt att Hjo kommun på ett tydligt och lockande sätt 

fortsätter att profilera sig som en bra och attraktiv arbetsgivare i denna konkurrens. I detta 

arbete utgör vår värdegrund den självklara kärnan i arbetsgivarvarumärket och är också vår 

starkaste fördel. 

 

Av detta skäl, är att göra värdegrunden till en naturlig del av medarbetarnas vardag ett av våra 

viktigaste uppdrag utifrån ett personalpolitiskt perspektiv. 

Under 2015 fastställdes kommunens ledarmodell, framtagen av kommunens chefer.  

Ledarmodellen har medvetet gjorts kort: 

 Vi utgår från uppdraget och skapar en gemensam förståelse. 

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

 Vi visar tillit och ger förtroenden. 

 Vi ger stöd och återkoppling som bidrar till utveckling. 

 

När arbetet påbörjades fanns några viktiga förutsättningar att ta hänsyn till, för att arbetet skulle 

bli framgångsrikt. Ledarmodellen skulle vara lätt att ta till sig och enkel för såväl nya som 

befintliga chefer att omsätta i sin egen specifika arbetssituation och den skulle handla om de 

beteenden vi uppvisar mot varandra och inte om egenskaper hos individer.  

Det arbete som pågått med att ta fram och därefter arbeta med ledarmodellen har fortgått under 

hela 2015. Under 2016 är tanken att låta de fyra punkterna omfatta även kommunens övriga 

medarbetare och därmed bli grunden i en gemensam medarbetarmodell. Arbetet kommer att ske 

på respektive enhet, där medarbetarna själva får definiera vad de fyra punkterna innebär för dem 

i just deras grupp. Som stöd och hjälp i detta arbete kommer kommunen att använda 

Arbetsgivarforum, de regelbundet återkommande träffarna för kommunens chefer, samt 

information som ligger redan idag utlagd på kommunens intranät, Eira. 
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Värdegrunden är som nämnts tidigare, vårt viktigaste konkurrensmedel och används redan idag i 

rekryteringsammanhang; i våra annonser, vid intervju, under introduktion samt är ett 

återkommande inslag vid medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar. 

Lönebildning 

Under 2016 kommer samtliga chefer samt företrädare för de fackliga organisationerna att 

utbildas i individuell lönesättning. Motsvarande utbildning genomfördes för fyra år sedan, men 

kunskap är färskvara och många nya chefer har tillkommit sedan dess. Ett arbete att förenkla och 

utveckla kommunens lönekriterier har påbörjats och detta arbete kommer att fortsätta under 

2016.  

 

Vid lönerevisionen 2015 gjorde kommunen satsningar på några yrkesgrupper. Val av grupp 

gjordes utifrån följande kriterier: 

 

 Löneläget enligt lönekartläggning Skaraborg (den s.k. ”Skaraborgsstatistiken”)  

- Har vi någon målsättning?  

- Var vill vi ligga i förhållande till grannkommunerna?  

 Kvinnor – män, utifrån jämställdhetspolicy/-plan 

 Svårrekryterad grupp, befattning 

 Undvika sårbarhet vid personalomsättning 

 

Kommunen kommer behöva fortsätta att göra denna typ av satsningar även under 2016 och åren 

därefter. Satsningarna är nödvändiga inte enbart ur jämställdhetssynpunkt, utan även ur såväl 

attraktivitets- som successionshänseende.    

 

Arbetsmiljö 

De arbetsmiljömässiga krav som ställs på arbetsgivaren blir allt högre. Under 2016 kommer ny 

lagstiftning införas om organisatorisk och social arbetsmiljö, med sikte bland annat på 

arbetsbelastning och arbetstiders förläggning. Under 2016 kommer därför att anordnas 

utbildningar för kommunens chefer och skyddsombud i dessa frågor. En översyn av kommunens 

samverkansavtal enligt FAS-05 kommer också att ske. Denna har efterfrågats av såväl fack som 

arbetsgivare. 

 

Jämställdhet och mångfald 

Kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan skall följas upp i sin helhet under 2016. Detta görs 

inom ramen för den medarbetarenkät som ska göras.  

Nya mål och nyckeltal för jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska tas fram 2016 för den 

kommande treårsperioden.  
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Frisknärvaro 

Sjukfrånvaron har ökat. Det är svårt att ge en klar bild över den exakta orsaken. Sett över tid så 

är skiftningarna i storleken på frånvaron sprid över såväl verksamhets-, ålders- som könsgränser. 

Oaktat detta har kommunens rutiner för att hantera och arbeta med sjukfrånvaron förbättrats 

under 2015. Kommunens chefer får nu ett e-postmeddelande i början av varje månad med 

instruktioner om hur aktuell statistik över den individuella sjukfrånvaron ska tas fram och vilka 

åtgärder som ska vidtas. De medarbetare som haft tre sjukfrånvarotillfällen under det gångna 

halvåret erbjuds samtal med företagshälsovården. För dem som haft sex sjukfrånvarotillfällen eller 

fler under det senaste 12 månaderna, genomförs rehabsamtal med tillhörande rehabplan. Dessa 

är inte frivilliga. Närvarande och uppmärksamma chefer är en framgångsfaktor för att vända 

trenden med de ökade sjuktalen.  

Den friskvårdstimme som infördes 2015 kan medarbetaren nu dela upp i två 30-minuterspass per 

vecka. Tanken är att detta ska göra det lättare att kunna utnyttja förmånen och verka 

uppmuntrande för att öka uttaget av den. Under 2016 ska friskvårdstimmen utvärderas.  

Kompetensutveckling 

I syfte att vara en attraktiv arbetsgivare ska kommunen bedriva ett strategiskt 

kompetensutvecklingsarbete som möjliggör att våra medarbetare kan växa i den egna 

förvaltningen, d v s en satsning på den enskilde medarbetaren. I budgeten för 2016 har 

förvaltningen tilldelats en förstärkning med 100 tkr som grundplåt till en gemensam pott för 

kompetensutveckling. Förvaltningen har samtidigt fått i uppdrag att se över de befintliga 

budgetramarna inom varje politikområde och att utvärdera lämpligheten i att omfördela 

kompentensutvecklingsmedel till denna centrala pott för att kunna disponeras till insatser som 

prioriteras och disponeras av kommunchef. 

 

Sammanhållen rekrytering 

Politikområde Vård och omsorg har i årets budget fått en ramförstärkning för att genomföra s.k. 

sammanhållen rekrytering av personal som har anställning i vikariatsform. 

Initialt kommer detta att avse anställda inom vård och omsorg men avsikten är att det även ska 

komma att gälla övriga verksamheter. En processkartläggning har genomförts för att tydliggöra 

vikarieförmedlingens kontra chefernas ansvar.  
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Politikområde - Demokrati 
Området omfattar kommunens politiska verksamhet, dvs. kommunfullmäktige, revision, bygglovnämnd 

samt kommunstyrelsen med utskott. Inom området ingår förutom arvoden m.m. även kostnader för 

sakkunniga biträden till revisionen, partistöd och överförmyndarverksamhet. Under kommunfullmäktige 

finns en beredning för utvecklingsfrågor. 

Budget 2015 6 266 

Generell ramtilldelning 2,4 % 113 

Indexuppräkning 1 % 15 

Kapitaltjänstkostnader 0 

Beslutade tilldelningar enligt nedan 52 

Beslutade tilldelningar enligt nedan -50 

Omfördelningar 0 

Budget 2016 6 396 

 

Beslutade tilldelningar 

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, indexuppräkning samt 

kapitaltjänstkostnader se sidorna 26-34 i detta dokument. 

 

Överförmyndare 

Överförmyndare i samverkan höjer medlemsavgiften inför 2016. Politikområdet tillförs 52 tkr för 

detta 2016.  

Utbildningsinsatser 2015 

Demokrati tillfördes 50 tkr för utbildningsinsatser i samband med ny mandatperiod 2015. 2016 

återförs dessa 50 tkr.  

Effektiviseringsbeting 

I 2016 års budget har ett effektiviseringsbeting om ca 0,75 procent av den påverkbara 

kostnadsmassan tagits in. Uttryckt i kronor blir detta 3 mnkr och kravet har tillsvidare reducerat 

budgetramen för Kommunledningskontoret. Förvaltningen har samtidigt fått i uppdrag att fördela 

detta effektiviseringskrav mellan politikområdena på lämpligt sätt och att återkomma till politiken 

med beskrivning av förslag samt konsekvensanalys. 
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Politikområde - Kommunledningskontoret 
Kommunledning inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politik och förvaltning. 

Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal och information. Utöver detta finns även 

Näringsliv och handel, säkerhetsarbete samt projekt för utveckling och internationella frågor.   

 

Budget 2015 42 007 

Generell ramtilldelning 2,4 % 476 

Indexuppräkning 1 % 221 

Kapitaltjänstkostnader 0 

Beslutade tilldelningar enligt nedan 905 

Beslutade tilldelningar enligt nedan -550 

Omfördelningar -1 310 

Effektiviseringsbeting -3 000 

Budget 2016 38 749 

 

Beslutade tilldelningar 

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, indexuppräkning samt 

kapitaltjänstkostnader sidorna 26-34 i detta dokument. 

 

RÖS 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) förstärks med 2,9 % vilket innebär ett totalt 

kommunbidrag för Hjo kommun om 6 209 tkr för 2016 jämfört med nuvarande budget 2015 om 

6 034 tkr. Kommunledningskontoret tilldelas 90 tkr 2016 för höjd medlemsavgift.  

 

Skaraborgs kommunalförbund 

Skaraborgs kommunalförbund höjde avgiften för dess medlemskommuner 2015 från 31,25 per 

invånare till 39,25 kr per invånare. Avgiften för 2014 var 582 tkr och för 2015 blev den nya 

avgiften 656 tkr. Skillnaden är ca 65 tkr utöver indexuppräkningen. För varje år ska en översyn av 

avgiften göras och för 2016 höjs den till 40,25 kr per invånare och år (ca 665 tkr totalt för 2016). 

Kommunledningskontoret tilldelas 65 tkr för den höjda avgiften 2016. 

Uppdatering EPiServer 

Under 2016 kommer Hjo kommun tillsammans med Karlsborg (samverkansavtal) att behöva 

uppdatera publiceringsverktyget EPiServer och samtidigt uppdatera designen på www.hjo.se. 

Uppdateringen av publiceringsverktyget är ett måste för att uppnå de nya funktioner som vi 

behöver för att möta de krav som ställs på de kommunala sajterna. Eftersom vi idag också har 

samma kodbas som Karlsborg så måste kommunerna samarbeta i all utveckling, vilket också 

innebär att vi delar kostnader. Karlsborg har redan avsatta medel för detta 2015, men avser nu 

att skjuta på det till 2016 för att kunna samarbeta med Hjo. Kommunledningskontoret tilldelas 

150 tkr för detta 2016. Tilldelningen är av engångskaraktär och ska därför återläggas 2017.  
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Uppgradering av ekonomisystemet Agresso 

Behovet av uppgradering av Agresso är föranledd av att support och underhåll av vår nuvarande 

version upphör under 2016. Mottagen offert från Unit4 indikerar en utgift om ca 500 tkr för 

uppgraderingen. Politikområdet tilldelas 500 tkr 2016. Tilldelningen är av engångskaraktär och ska 

därför återläggas 2017. 

 

Folkhälsorådet 

Nuvarande avtal med östra hälso- och sjukvårdsnämnden går ut 2015-12-31. Förslag till beslut är 

att förlänga avtalet två år. Om behovet finns så erbjuds Hjo kommun en höjning av bidraget från 

11 kr per invånare till 15 kr, förutsatt att Hjo kommun själva bidrar med motsvarande medel. 

Det innebär en kostnad på ca 35 tkr per år fr.o.m. 2016. Bakgrund är folkhälsorådets 

tjänsteskrivelse till KsAu ”Folkhälsoavtal mellan Hjo kommun och östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden” med dnr 2011-439. Hjo kommun kommer acceptera erbjudandet och 

tillskjuter 35 tkr till folkhälsorådet. Medel tas inom Kommunledningskontorets ram. 

Kompetensutvecklingspott 

I årets budget har extra tilldelning till Kommunledningskontoret skett med 100 tkr som en 

grundplåt till att etablera en central pott för kompetensutveckling. Förvaltningen har samtidigt 

fått i uppdrag att se över de befintliga budgetramarna inom varje politikområde och att utvärdera 

lämpligheten i att omfördela kompetensutvecklingsmedel till denna centrala pott för att kunna 

disponeras till insatser som prioriteras och disponeras av kommunchefen. 

Kollektivtrafik 

2016 föreslår Kollektivtrafiknämnden en lägre budget för trafikkostnader p.g.a. det minskade 

resandet och att Västtrafiks nuvarande transportörsavtal är mycket ekonomiskt fördelaktiga. Det 

har bidragit till stora överskott de senaste åren. Budgetberedningen föreslår en minskad 

budgetram om 300 tkr 2016 baserat på tidigare års utfall. 

Handelsutveckling 

I 2014 års budget gjordes en tillfällig tilldelning om 250 tkr för projekt handelsutveckling. Efter en 

prövotid utvärderades projektet hösten 2014 och det beslutades att tilldelningen skulle kvarstå 

även 2015. Ny uppföljning och utvärdering har gjorts under hösten 2015 där förvaltningen 

föreslog för budgetberedningen att tilldelningen för projektet skulle kvarstå. Budgetberedningens 

beslut innebär att den tillfälliga tilldelningen inte förlängs och Kommunledningskontoret minskar 

sin ram med 250 tkr 2016. En översyn ska däremot ske för att se vilka möjligheter och behov det 

finns för att finansiera en fortsättning inom befintlig ram.  
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Omfördelningar 
 

Serviceboende 

Vård och omsorg har på uppdrag av omvårdnadsutskottet gjort en utredning av boendeformer 

inom LSS lagstiftningen, där s.k. serviceboende kan vara ett alternativ. Utredningen presenterades 

för budgetberedningen som ställde sig positiv till idén. Då utredningen behövde kompletteras 

med en del detaljer innan eventuellt införande beslutades att 1 mnkr skulle avsättas i budgeten på 

politikområdet KLK 2015. 2016 sker en omfördelning och 1 mnkr flyttas över till politikområdet 

Vård och omsorg. 

 

Utställningsverksamheten Kulturkvarteret 

2015 finns 360 tkr budgeterat på Kommunledningskontoret för KS Projekt. 2016 kommer 310 

tkr av dessa medel omfördelas från Kommunledningskontoret till politikområdet Kultur, turism 

och fritid för att finansiera en tjänst inom utställningsverksamheten på Kulturkvarteret.  

 

Effektiviseringsbeting 

I 2016 års budget har ett effektiviseringsbeting om ca 0,75 procent av den påverkbara 

kostnadsmassan tagits in. Uttryckt i kronor blir detta 3 mnkr och kravet har tillsvidare reducerat 

budgetramen för Kommunledningskontoret. Förvaltningen har samtidigt fått i uppdrag att fördela 

detta effektiviseringskrav mellan politikområdena på lämpligt sätt och att återkomma till politiken 

med beskrivning av förslag samt konsekvensanalys. 



BUDGET 2016-2018 
 

 46 
 

Politikområde – Plan och Bygg 
Plan och Bygg ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning enligt Plan- och Bygglagen samt för tillsyn av 

strandskydd. Området omfattar också kart- och mätverksamhet, fysisk planering och strategiskt 

miljöarbete. Plan och Byggenheten arbetar gentemot Byggnadsnämnden och i vissa frågor mot KS 

(strategiskt miljöarbete). 

Budget 2015 4 896 

Generell ramtilldelning 2,4% 95 

Indexuppräkning 1% 16 

Kapitaltjänstkostnader 0 

Beslutade tilldelningar enligt nedan 486 

Beslutade tilldelningar enligt nedan -420 

Omfördelningar 0 

Budget 2016 5 073 

 

Beslutade tilldelningar 

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, indexuppräkning samt 

kapitaltjänstkostnader se sidorna 26-34 i detta dokument. 

 

Bygglovhandläggare/inspektör  

För att kunna hantera byggnadsnämndens ansvar som tillsynsmyndighet och för att ge 

bygglovsökande en tillfredställande service tillförs Plan och Bygg en bygglovhandläggare/inspektör. 

Bygglovhandläggartjänsten beräknas kosta 700 tkr men innebär också intäkter i form av lov- och 

byggsanktionsavgifter (se ovan under rubrikerna beslutade tilldelningar). Sedan tidigare finns 200 

tkr reserverade i Plan och Byggs nuvarande budget vilka tilldelades i budgetbeslutet 2012 efter 

kommunchefens översyn av kommunstyrelsens förvaltning år 2011. I PFÖ-ram 2016 tilldelas 

politikområdet 486 tkr för att finansiera återstoden av tjänsten. Detta sammantaget gör att 686 

tkr finns för finansiering av en bygglovhandläggare/ inspektör. 

Miljödialog 

Alla verksamheter påverkar miljön på något sätt. Det är angeläget att genom ett aktivt 

miljöarbete reducera och minimera påverkan på miljön från den egna verksamheten. En 

förutsättning för att lyckas är att involvera alla verksamheter och engagera personalen. 

Tillsammans kan vi göra skillnad. Under 2016 kommer arbetet struktureras på ett tydligt och 

uppföljningsbart sätt. Miljöhandlingsplaner tas fram, personalen utbildas och rutiner införs. För att 

arbetet ska bli långsiktigt är det nödvändigt att miljöarbetet integreras i vardagen och görs till en 

självklar del i den ordinarie verksamheten. Det är ett förändringsarbete som en del i kommunens 

vision för ett resurssnålt Hjo med hög livskvalitet. I budget 2015 tilldelades politikområdet 100 

tkr för arbetet med att ta fram ett miljöledningssystem. Dessa medel kvarstår i politikområdets 

ram 2016.  
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Detaljplaner 

Att arbeta undan de efterfrågade planuppdrag som redan nu står på kö är viktigt för den fortsatta 

utvecklingen och tillväxten av vår kommun. Förvaltningen har äskat om att de medel 

motsvarande 350 tkr som tillfälligt tilldelades i budget 2015, för att vid behov tillfälligt köpa hjälp 

utifrån, kvarstår i politikområdets ram. Dessa medel, 350 tkr, kvarstår i budget 2016 men 

permanentas inte utan förlängs i ytterligare ett år. 

Effektiviseringsbeting 

I 2016 års budget har ett effektiviseringsbeting om ca 0,75 procent av den påverkbara 

kostnadsmassan tagits in. Uttryckt i kronor blir detta 3 mnkr och kravet har tillsvidare reducerat 

budgetramen för Kommunledningskontoret. Förvaltningen har samtidigt fått i uppdrag att fördela 

detta effektiviseringskrav mellan politikområdena på lämpligt sätt och att återkomma till politiken 

med beskrivning av förslag samt konsekvensanalys. 
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Politikområde – Barn och utbildning 

Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar 

övergripande kostnader för verksamheten så som ledningsorganisation och facklig verksamhet. 

Barnomsorg omfattar förskole- dagbarnvårdar- samt fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. 

förskoleklass omfattar även kommunens grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation och 

skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive SFI – svenska för invandrare. 

 

Budget 2015 195 876 

Generell ramtilldelning 2,4% 2 867 

Indexuppräkning 1% 481 

Uppräkning Gysk 2,4 % 826 

Kapitaltjänstkostnader 2 679 

Beslutade tilldelningar enligt nedan 2 155 

Budget 2016 204 884 

 

Beslutade tilldelningar 

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, indexuppräkning samt 

kapitaltjänstkostnader se sidorna 26-34 i detta dokument. 

 

Tilldelning enligt dagens resursfördelningsmodell inom grundskolan 

Dagens resurstilldelningssystem utgår från att varje elev genererar 0,069 lärarresurs i 

grundersättning, sen tillkommer ytterligare resurs beroende på årskurs. Elevunderlaget har under 

ett flertal år minskat, men framöver ser vi en ökning då de stora barnkullarna inom förskolan 

börjar skolan. Ökningen av elever inför höstterminsstarten var sammanlagt 23 elever. I PFÖ 

arbetet prognostiserades elevökningen med hänsyn tagen till fler i elever i förskoleklassen till en 

ökning om 11 elever fler inom grundskolan, men pga. inflyttning har elevantalet ökat. Detta 

innebär en utökning av tjänsteunderlaget enligt dagens resursfördelningsmodell om 1,58 tjänst = 

830 tkr. Politikområdet tilldelas medel enligt gällande resursfördelningsmodell. 
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Särskolan 

Antalet elever inskrivna inom särskolan har under de senaste åren ökat. Verksamheten har idag 7 

elever inskrivna, 2016 kommer totalt 11 elever vara inskrivna i särskolan. Tidigare köptes denna 

verksamhet till stor del från Skövde kommun vilket innebar dels interkommunal ersättning samt 

dyra taxiresor. Idag är alla elever som är inskrivna inom grundsärskolan i egen regi, vilket jmf om 

eleverna gått i Skövde är ett billigare alternativ. För att möta den ökade elevökningen 

kompenseras politikområdet inför 2016 med 500 tkr.  

 

Resursfördelningsmodell fritids 

Barn och utbildning kompenserades 2015 med 1 mnkr för att återställa 

resursfördelningsmodellen utifrån besparingsbetinget 2009. Enligt modellen genererar 280 

volymtimmar en tjänst. I snitt är det i dag utlagt 299 volymtimmar/tjänst, vilket innebär en 

tjänstetilldelning till fritids med 19,1 tj och 5 713 volymtimmar totalt. Vid avstämningen okt -14 

samt april -15 är snittvolymtimmarna 5 738 timmar vilket innebär en tjänstetilldelning om 20,49 

tjänst. För att nå volymtimme snittet om 280 volymtimmar =1 tjänst skulle en förstärkning om 

1,39 tjänst göras = 625 tkr. Verksamheten gör dock bedömningen att det i dagsläget räcker att 

förstärka med 0,5 tj= 225 tkr, vilket tilldelas verksamheten inför budget 2016. 

 

Nya förskolan 

I januari 2016 öppnas den nya förskolan på området Knäpplan. Förskolan är dimensionerad för 

att ta emot 120 barn. Enligt dagens resursfördelningsmodell innebär det sammanlagt 18 tjänster. 

De verksamheter som ska flytta till den nya förskolan är Talldungen som idag har 6 tjänster, 

Ugglan och Örnen med sammantaget 7,5 tjänst samt Tryggis med 3,75 tjänst. Detta innebär ett 

ytterligare behov om 0,75 tjänst. Barn och utbildning tillförs 350 tkr för att tillgodose denna 

utökning. 

 

Auschwitz  

Den 26 mars 2015, (Kf § 99) fattades ett inriktningsbeslut om att årskurs 9 årligen ska genomföra 

en studieresa till Auschwitz, utifrån detta tillförs Barn och utbildning 250 tkr till budget 2016. 

Syftet är att studieresan till Auschwitz ska genomföras under höstterminen för att man sedan ska 

kunna använda de kunskaper och intryck eleverna fått med sig i arbetet under resten del av 

läsåret. Resan är inte tänkt att bli ett fristående inslag i undervisningen utan en väl integrerad del 

som kan de en bra start för läsårets arbete. Studieresan är även viktig ur ett demokratiskt 

perspektiv; att lära av historien för att påminna oss om alla människors lika värde som vår 

demokrati bygger på.  
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SFI (svenska för invandrare) IK/SVA/modersmål/Studiehandledning  

För att skolorna på ett bra sätt ska kunna ta emot ett ökande antal nyanlända elever är det 

nödvändigt att kommunerna har beredskap och kunskap för att kunna organisera undervisningen 

utifrån detta. Elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen på svenska i olika ämnen på 

grund av otillräckliga kunskaper i svenska språket, har rätt till studiehandledning på sitt 

modersmål. Nya riktlinjer för nyanlända innebär bland annat att dessa elever har rätt till samma 

undervisningstid i skolan som övriga elever.  Antalet elever både inom kommunens grundskola 

samt även på vuxenutbildningens SFI utbildning har under de senaste åren ökar markant. För att 

Hjo kommun på bästa sätt ska ge eleverna de förutsättningar som de behöver för en väl 

fungerande introduktion behövs förstärkningar.  

Detta ställer stora krav på skolans resurser varför vi i dagläget för en dialog kring delning av 

schablonersättningen mellan skolan och socialtjänsten. Regeringen har aviserat nya 

ersättningsnivåer, vilket innebär att schablonersättningen kommer ökas med 50 %. Även den 

ersättning som eftersöks för skolgång kommer att ökas med 50 %. Utifrån ovanstående tillförs 

barn och utbildning inga ytterligare medel utan hänvisas till ovan överenskommelse med 

socialtjänsten samt Migrationsverkets utökade ersättningsnivåer.  

Effektiviseringsbeting 

I 2016 års budget har ett effektiviseringsbeting om ca 0,75 procent av den påverkbara 

kostnadsmassan tagits in. Uttryckt i kronor blir detta 3 mnkr och kravet har tillsvidare reducerat 

budgetramen för Kommunledningskontoret. Förvaltningen har samtidigt fått i uppdrag att fördela 

detta effektiviseringskrav mellan politikområdena på lämpligt sätt och att återkomma till politiken 

med beskrivning av förslag samt konsekvensanalys. 
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Politikområde – Arbete och socialtjänst 
Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsenheten samt 

integrationsenheten. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i 

Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen. Arbetsmarknadsenheten, AME, som är kommunens organ 

för samordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. Inom AME 

bedrivs arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, 

Primärvården och Arbetsförmedlingen. Integrationsenhetens verksamhet finansieras fullt ut av 

ersättningar från Migrationsverket. 

Budget 2015 21 346 

Generell ramtilldelning 2,4% 326 

Indexuppräkning 1% 199 

Beslutade tilldelningar enligt nedan 250 

Budget 2016 22 121 

 

Beslutade tilldelningar 

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, indexuppräkning samt 

kapitaltjänstkostnader se sidorna 26-34 i detta dokument. 

 

Socialsekreterarresurs vuxen/missbruk  

Hjo kommun har under många år haft en relativt låg belastning inom missbruksområdet. Vi har 

genom ett tydligt processarbete med Dialogens öppenvård kunnat ha en god beredskap på 

hemmaplan vilket vi fortfarande har. Vi har också under 2014 inlett ett samarbete med Tibro och 

Tidaholm för att använda våra resurser tillsammans. Under hösten 2014 har dock en betydlig 

ökning av arbetsmängden inom missbruksområdet skett med anledning av inflyttning samt ökande 

behov bland målgruppen i vår egen kommun. Ärendena är mer komplicerade och tidkrävande än 

tidigare och det behövs både kompetens och erfarenhet för att kunna erbjuda rätt insatser. 

Ökningen har fortsatt under våren 2015 och vi har därför tillfälligt omfördelat resurser från 

ledning till handläggning för att klara den ökade arbetsmängden. Detta är inte möjligt under någon 

längre tid varför vi ser att vi behöver förstärka vårt arbete med vuxna missbrukare och återföra 

resurserna till ledningen. Förändringen kommer att ske genom vissa omfördelningar inom 

befintlig ram 2015, men kommer inte att kunna finansieras under 2016. Politiken har beslutat om 

att tillföra verksamheten ytterligare 250 tkr för att tillgodose att ovan satsning genomförs.  
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Integration/flyktingmottagning 

Oroligheterna i omvärlden ökar stadigt. Flyktingströmmarna från oroshärdarna runt om i världen 

till Europa har ökat markant vilket också påverkar inflödet till Sverige vilket börjar märkas allt 

mer även i Hjo. Migrationsverket har också höjt prognosen för ensamkommande barn 2015 då 

det hittills i år kommit 10533 personer/år. Det har under de senaste veckorna kommit ca 700 

barn till Sverige i veckan. Detta har framförallt märkts genom ett stort inflöde under sommaren 

vilket fortsatt under hösten, då en ungdom kommit till Hjo kommun varje vecka. En effekt av 

detta är att också anhöriginvandringen kommer att öka i takt med att våra ensamkommande barn 

får hit sina familjer, som i många fall har flera barn med sig. Detta ställer stora krav på skolans 

resurser varför vi i dagläget för en dialog kring fördelningen av schablonersättningen som 

tillkommer kommunen för varje mottagen person mellan skola och socialtjänst. Regeringen har 

aviserat nya ersättningsnivåer, vilket innebär att schablonersättningen ökas med 50 %. Även 

ersättningen som eftersöks för skolgång kommer att ökas med 50 %.  

 

Effektiviseringsbeting 

I 2016 års budget har ett effektiviseringsbeting om ca 0,75 procent av den påverkbara 

kostnadsmassan tagits in. Uttryckt i kronor blir detta 3 mnkr och kravet har tillsvidare reducerat 

budgetramen för Kommunledningskontoret. Förvaltningen har samtidigt fått i uppdrag att fördela 

detta effektiviseringskrav mellan politikområdena på lämpligt sätt och att återkomma till politiken 

med beskrivning av förslag samt konsekvensanalys. 
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Politikområde – Vård och omsorg 
Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av 

stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt boende. Äldreomsorgen omfattar hemvård i 

ordinärt boende, korttidsvård, dagverksamhet, särskilt boende, kommunal hälso- och sjukvård. 

Verksamheten till funktionshindrade handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen: personlig assistans, 

ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med särskild 

service. 

 

Budget 2015 152 227 

Generell ramtilldelning 2,4% 3 706 

Indexuppräkning 1% 311 

Kapitaltjänstkostnader 0 

Beslutade tilldelningar enligt nedan -402 

Omfördelningar 1 000 

Budget 2016 156 842 

 

Beslutade tilldelningar 

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, indexuppräkning samt 

kapitaltjänstkostnader se sidorna 26-34 i detta dokument. 
 

Serviceboende  

Ett arbete med utformning av ett boende med särskild service för ungdomar med 

funktionshinder pågår. Målgruppen för detta boende är främst brukare med neuropsykiatriska 

diagnoser.  Brukaren bor i egen lägenhet och tillgång till personal kommer att finnas dygnet runt i 

en baslägenhet. I budget 2015 har 750 tkr tilldelats för att kunna verkställa ett beslut genom att 

köpa extern plats. Detta beslut skulle istället ha kunnat verkställas inom kommunen genom detta 

boende varför dessa medel istället beräknades att användas till detta.  Beslutet har numera 

upphört men i dagsläget finns två nya beslut som ännu inte verkställts och som kan tillgodoses 

genom boendet.  Efter omfördelning av personal beräknas kostnaden under 2016 för drift av 

boendet under hela året uppgå till 1 900 tkr där största delen är personalkostnader. De 750 tkr 

som tilldelats för extern plats används till serviceboendet och de 1 000 tkr som lagts i KS ram för 

eventuell användning till boende omfördelas till vård och omsorg. Efter detta är behovet av 

ytterligare medel 100 tkr som tillförs i budget 2016.   

 

Sammanhållen rekrytering  

För personal som har anställning i vikariatsform t ex månads- och timvikariat, beräknas 

vikarieförmedlingen fr o m hösten 2015 ansvara för samtlig rekrytering. Initialt kommer detta att 

avse anställda inom vård och omsorg men avsikten är att det även ska komma att gälla övriga 

verksamheter. En processkartläggning har genomförts för att tydliggöra vikarieförmedlingens 

kontra chefernas ansvar. För att möjliggöra vikarieförmedlingens utvidgade uppdrag fr o m hösten 

2015 krävs ytterligare resurser på vikarieförmedlingen med 0,4 åa till en beräknad kostnad om 

188 tkr som tillförs i budget 2016.  
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Boendebeslut som upphört  

I budget för 2015 tilldelades förvaltningen 900 tkr för att kunna verkställa ett boendebeslut som 

inte kunde tillgodoses inom kommunens verksamhet och som därför fick köpas från extern 

utförare. Detta boendebeslut har upphört under 2015 och kostnaden kvarstår därför inte 2016 

utan Vård och omsorgs ram minskas med 900 tkr i budget 2016.  

 

Nytt beslut elevhem LSS 

Ett nytt beslut elevboende LSS i annan kommun innebär en ökad kostnad med 420 tkr under 

2016 men till höstterminen 2016 upphör ett tidigare beslut om elevboende. Totala 

kostnadsökningen för Vård och Omsorg blir därför 210 tkr som tillförs i budget 2016.  

 

Övrigt  

Ett arbete pågår för att anpassa ersättningen för hemtjänst.  Kommunens egen utförare av 

hemtjänst har särskilda åtaganden som de inte kompenseras för fullt ut t ex utbildningar, 

matdistribution och personalpolitiska hänsynstaganden som att minimera delade turer. Detta 

innebär att eftersom budget för egenregins utförare av hemtjänst baseras på beräknat antal 

utförda hemtjänsttimmar är den underfinansierad.  Förändras ersättningen kan det också 

innebära ett behov av förändring i förvaltningens budgetram. I arbetet ingår bl a en översyn av 

matdistributionen där man idag distribuerar varm mat varje dag till brukarna. Om 

matdistributionen kvarstår som tidigare beräknas behovet av ytterligare medel för att täcka 

egenregins kostnad för detta till 2 000 tkr.  

 

Extra medel för dessa särskilda åtaganden tillförs inte i budget 2016 utan man avvaktar det 

fortsatta arbetet.   

 

Omfördelningar  

 

Serviceboende  

I budget 2015 avsattes 1 000 tkr till Kommunledningskontoret för att kunna användas för att 

finansiera ett boende med särskild service inom Vård och omsorg. Detta boende påbörjades inte 

under 2015 men beräknas istället starta i början av 2016. Avsatta medel 1 000 tkr omfördelas 

därför från Kommunledningskontoret till Vård och omsorg.  

 

Effektiviseringsbeting 

I 2016 års budget har ett effektiviseringsbeting om ca 0,75 procent av den påverkbara 

kostnadsmassan tagits in. Uttryckt i kronor blir detta 3 mnkr och kravet har tillsvidare reducerat 

budgetramen för Kommunledningskontoret. Förvaltningen har samtidigt fått i uppdrag att fördela 

detta effektiviseringskrav mellan politikområdena på lämpligt sätt och att återkomma till politiken 

med beskrivning av förslag samt konsekvensanalys. 
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Politikområde – Kultur, turism och fritid 
Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, kulturarrangemang, kultur-turism, 

kulturskola samt övrig kulturverksamhet i kommunen, fritidsgård, fritidsanläggningar, föreningssamverkan 

och föreningsbidrag, simskola, utomhusbad, uthyrning av lokaler m.m. 

 

Budget 2015 22 234 

Generell ramtilldelning 2,4 % 262 

Indexuppräkning 1 % 106 

Kapitaltjänstkostnader 328 

Beslutade tilldelningar enligt nedan 135 

Omfördelningar 712 

Budget 2016 23 777 

 

Beslutade tilldelningar 

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, indexuppräkning samt 

kapitaltjänstkostnader se sidorna 26-34 i detta dokument. 

 

Bibliotek 

I samband med att etapp 1b av Kulturkvarteret slog upp sina portar i maj 2014 så installerade 

biblioteket ett digitalt in- och utlåningssystem. Det nya systemet medför bättre service mot 

allmänheten när det gäller hela verksamheten inom kvarteret och låntagaren behöver inte stå i kö 

på samma sätt för att få service. Biblioteket kan även ha utökade öppettider när inte personal 

finns tillgänglig, vilket ökar servicen ännu mer. Investeringen medför en årlig kapitaltjänst- och 

driftskostnad med 70 tkr. Denna fördyring har biblioteket svårt att hantera inom befintlig 

driftsbudget. Politikområdet tilldelas 70 tkr 2016. 

Inför öppnandet av Ungdomsbibliotek har biblioteket äskat investeringsmedel om 160 tkr för 

inventarier. Det kommer generera en kapitaltjänstkostnad på 40 tkr per år med beräknad 

avskrivning på 5 år. Denna kostnad har biblioteket svårt att bära inom befintlig budget. 

Politikområdet tilldelas 40 tkr 2016. 

E-boksutlån blir allt mer populärt och så även i Hjo. I samband med att e-boksutlånen ökar så 

ökar även kostnaderna per utlånad bok för kommunen. Detta är självklart en positiv trend men 

påverkar tyvärr på befintlig budget som är anpassad för böcker och media innan e-boksutlånens 

tid. Samtidigt ersätter e-böckerna inte något annat system eller de traditionella böckerna, utan 

blir en kostnad utöver. Beräknad kostnad för e-boksutlån är ca 25 tkr per år. Politikområdet 

tilldelas 25 tkr 2016. 
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Omfördelningar 

 
Kulturkvarteret 

Sedan 2013 har ny verksamhet öppnat i Kulturkvarteret och en del är av den är 

utställningsverksamheten. Till det löpande arbetet med utställningar och där framtagandet av 

olika utställningar avlöser varandra finns idag inte den kompetens som är nödvändig. 2015 finns 

360 tkr budgeterat på politikområdet Kommunledningskontoret för KS Projekt. 2016 kommer 

310 tkr av dessa medel omfördelas från Kommunledningskontoret till Kultur, turism och fritid 

för att finansiera en tjänst så att möjlighet finns att lösa arbetsuppgifterna med 

utställningsverksamheten på Kulturkvarteret.  

Actionpark 

2015 tilldelades Teknisk service 402 tkr i kapitalkostnadsersättning för Actionparken. En 

omfördelning av tilldelade medel kommer ske till Kultur, turism och fritid 2016 efter förslag på ny 

placering vid Guldkroksområdet samt att Kultur, turism och fritid ska ansvara för anläggningen. 

Effektiviseringsbeting 

I 2016 års budget har ett effektiviseringsbeting om ca 0,75 procent av den påverkbara 

kostnadsmassan tagits in. Uttryckt i kronor blir detta 3 mnkr och kravet har tillsvidare reducerat 

budgetramen för Kommunledningskontoret. Förvaltningen har samtidigt fått i uppdrag att fördela 

detta effektiviseringskrav mellan politikområdena på lämpligt sätt och att återkomma till politiken 

med beskrivning av förslag samt konsekvensanalys. 
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Politikområde – Teknisk service 

Teknisk Service omfattar Fastighetsförvaltningen inkl. lokalvård, Kostenhet och Gata/Hamn/Park. 

Fastighet & Lokalvård omfattar förvaltning, administration, drift, tillsyn vaktmästeritjänster och lokalvård 

av kommunens samtliga fastigheter, egna som förhyrda. Kostenheten tillhandahåller mat till 

äldreomsorgen, barnomsorgen och grundskolan, samt ansvarar för leverans av mat till serveringen på 

Rödingen. Gata/Hamn/Park omfattar drift och underhåll av gator vägar, gång- och cykelvägar, hamn, VA-

nät, parker och grönytor. I uppdraget ingår även skötsel av kommunens skog samt naturreservatet 

Hjoåns dalgång. 

 

Budget 2015 22 101 

Generell ramtilldelning 2,4% 294 

Indexuppräkning 1% 98 

Kapitaltjänstkostnader 1 448 

Beslutade tilldelningar enligt nedan 300 

Omfördelningar -402 

Budget 2016 23 839 

 

Beslutade tilldelningar 

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, indexuppräkning samt 

kapitaltjänstkostnader se sidorna 26-34 i detta dokument. 

Demontering av Strömsdalsdammen 
Under sommaren 2014 gjordes en inventering av dammar och dammfästen i Hjo åns dalgång. Det 

gamla dammfästet vid Strömsdalsdammen bedömdes vara i dåligt skick vilket innebär att det finns 

fara för ras. Länsstyrelsen har lämnat ett medgivande om att dammen får demonteras. Hjo åns 

dalgång är ett populärt vandringsstråk där både barn och vuxna ofta vistas varför demontering 

bör ske snarast. Politikområdet tilldelas 300 tkr för detta.  

FOG och Hjo-Åns Dalgång 
I Budget 20104 tilldelades Teknisk service 150 tkr för att medfinansiera FOG ( Fiske och 

gemenskap) projektet. Projektet avslutade under våren 2015. För det fortsatta arbetet med fiske- 

och naturvårdsåtgärder i Hjo-åns dalgång får förvaltningen och politikområdet behålla de 150 tkr 

som ursprungligen tilldelades i budget 2013 för arbetet med FOG projektet 

 

Omfördelningar 
I budget 2015 tilldelades politikområdet 402 tkr i kapitaltjänstkompensation för investeringen i 

Actionpark. Denna kommer att tillhöra politikområde Kultur, turism och fritid varför dessa 

medel flyttas.  

Övrigt 

Förvaltningen har i uppdrag att göra en översyn av såväl antalet som status på allmänna lekplatser 

i kommunens centrala delar. Lekplatserna ska hålla god kvalité och i möjligaste mån vara 

tillgänglighetsanpassade . Detta kan innebära att antalet lekplatser kan behöva minskas i syfte att 

säkerställa kvalité, säkerhet och tillgänglighet. I detta sammanhang uppmanas förvaltningen också 

att se över möjligheten att ytterligare tillgängliggöra de lekplatser som finns på våra skolar och 

förskolor. 
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Taxefinansierad verksamhet – Vatten och avlopp (VA) 
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 betyder att de hushåll  och näringsverksamheter som är anslutna finansierar 

verksamheter genom anslutningsavgifter och avgifter för vatten och avlopp. Verksamheten har ca 2400 

abonnenter. 

 

Politiska beslut 

Den taxefinansierade verksamheten har inget kommunbidrag och därför presenteras ingen 

härledningstabell. Förslag till beslut om eventuell höjning av taxorna kommer att beredas politiskt 

i särskild ordning inför 2016. Eventuell taxehöjning är avsedd att möta löpande kostnadsökningar 

för personal, material och drift.  

Tkr Utfall 2014 Budget 

2015 

Budget 2016 

Intäkter -13 791 -13 715  

Kostnader 13 720 -13 715  

Budgeterad ettokostnad -71* 0 0 
Not: Överskott = plus och underskott = minus i resultatet avsätts till resultatfond. Fonden särredovisas under eget kapital. 

 

 

Resultatfond Vatten och avlopp (VA) 

Beskrivning 2012 2013 2014 Prognos 2015 

Utfall/avsättning fond 
Minus lika med avsättning till fond 

Plus lika med uttag ur fond 

-961 -743 -71 +2 242* 

*Vid bokslutet 2015 beräknas ett underskott i den löpande driften om 700 tkr(för ytterligare information se Hjo 

Kommuns delårsbokslut per 20150831). I fonden finns 2,2 mnkr avsatta vid ingången av år 2015. Återstoden, ca 1,5 

mnkr, vid reglerat negativt resultat avseende år 2015 kommer att upplösas för att möta avskrivningen på 

nyinvesteringen i Hjo kommuns avloppsreningsverk som avslutas under sen höst 2015. 
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Taxefinansierad verksamhet Avfallshantering (AÖS) 
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 samt 

Falköpings kommuner. Mariestads och Gullspångs kommuner har ansökt om medlemskap från 1 januari 

2016. 

Hjo kommun får årligen ett bidrag från AÖS på 30 kr per invånare för att finansiera återställandet 

av gamla deponier. Utöver detta betalar AÖS ett årligt arrende för återvinningscentralen som 

motsvaras av kostnader för avskrivning och ränta på anläggningen. 

Tkr Utfall 2014 Budget 

2015 

Budget 2016 

Intäkter -522 -513 -506 

Kostnader 255 513 506 

Budgeterad nettokostnad -267 0 0 
Not: Överskott = plus och underskott = minus. Resultatet avsätts till resultatfond. Fonden särredovisas under eget kapital. 

Kommunen får på årlig basis ett bidrag, baserat på invånarantal för återställning av deponier. 

 

 

 

 

Resultatfond AÖS 

Beskrivning 2012 2013 2014 Prognos 2015 

Utfall/avsättning fond 
 Minus lika med avsättning till fond 

Plus lika med uttag ur fond 

-264 -265 -267 -266 

Not: Helårsprognos 2015 vid delårsbokslutet 2015-08-31  

 

 


