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1. Sammanfattning av kommunstyrelsens beslut 2016-06-01 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 
 

 angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för planeringsförutsättningarna. 

 ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2017 fastställs enligt föreliggande förslag i 

planeringsförutsättningarna 

 investeringsbudgeten 2017 samt investeringsplan för perioden 2018-2021 fastställs enligt föreliggande 

förslag i PFÖ 2017 på sid 35-38 

 Skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 21:57 per skattekrona. 
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2. Organisation 

2.1 Politisk organisation 

Kommunfullmäktige fastställer budgetramar på politikområden 

I Hjo kommuns organisation är all verksamhet samlad under kommunstyrelsen. Budgeten fördelas på politiskt 

intressanta områden s.k. politikområden oberoende av hur förvaltningen är organiserad. Politikområdena är; 

Demokrati, KS Förvaltning, Plan och bygg, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst, Vård och omsorg, 

Kultur, turism och fritid, Teknisk service och Finansförvaltning. (separat avsnitt om Vatten och avlopp, VA 

samt avfallshantering, AÖS). 

 

På denna nivå beslutar kommunfullmäktige i juni (PFÖ) om bl.a; 

 

 övergripande finansiella mål, 

 justeringar i rullande investeringsplan på 5-år, 

 ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå 
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2.2 Förvaltningsorganisation 

Hjo kommun har koncentrerat det politiska ansvaret under kommunfullmäktige till en nämnd – 

kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden är jävsnämnd och hanterar bygglov och enklare detaljplanefrågor. 

Under kommunstyrelsen finns fem utskott (se politisk organisation föregående sida). Alla ärenden som 

medför budgetpåverkan bereds i förvaltningen, informeras i verksamhetsutskottet och samverkas om behov 

föreligger i central samverkansgrupp. Ärendet går därefter via kommunstyrelsens allmänna utskott till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Hjo kommuns organisation består av en förvaltning – kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen leds av 

kommunchefen. Förvaltningen består i sin tur av fem olika verksamhetsområden: samhällsbyggnad; vård och 

omsorg; barn och utbildning; arbete och socialtjänst samt kultur, turism och fritid. Förvaltningen har även av 

en stab som fungerar som stöd och service för verksamheterna. I staben ingår ekonomi, personal, kansli, IT 

och kommunikation. 

 

Det ekonomiska ansvaret fördelas på flera chefer i den samlade förvaltningsorganisationen. Denna 

decentralisering är ändamålsenlig, samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer, bra 

kommunikationsvägar och en ekonomisk medvetenhet. Kommunchefen leder kommunens ledningsgrupp där 

stabs- och verksamhetsdrivande chefer ingår. Utöver kommunchefens ledningsgrupp finns ledningsgrupper 

inom Vård och omsorg, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst samt Samhällsbyggnad. I 

Kommunledningskontoret ingår politikområdena ”Demokrati” och ”Kommunledningskontoret”. I Vård och 

omsorg och Kultur/Turism/Fritid ingår politikområden med samma namn. I Samhällsbyggnad ingår 

politikområdena ”Plan och Bygg” och ”Teknisk service”. 
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3. Planeringsprocessen 

I budgetprocessen samlas merparten av de förändringsarbeten som kräver politiska beslut. Skälen till detta är 

många, bland annat är det ett effektivt sätt då samordningen ger tidsvinster. Metoden skapar också 

delaktighet och helhetssyn. Vidare är förändringsbeslut ofta förknippat med prioriteringar som i många fall 

behöver värderas av olika aktörer utifrån olika perspektiv och inte minst helhetens sammantagna utmaningar. 

Denna samordnade budgetprocess samlar helhetens utmaningar och väger dessa mot varandra utifrån de 

ekonomiska resurser som finns tillgängliga. Tydliga spelregler och tidiga planeringsförutsättningar ger stabilitet 

och är en central framgångsfaktor i god ekonomisk hushållning. 

 

En av Hjo kommuns framgångsfaktorer för att nå målet om god ekonomisk hushållning är en successiv 

utveckling av planeringsprocessen (budgetarbetet). Processen är uppdelad i vår och höst. Där vårprocessen 

syftar till att klargöra så mycket planeringsförutsättningar som möjligt för förvaltningen. Processen handlar i 

praktiken om att lyssna och kommunicera olika parters/verksamheters utmaningar inför kommande år och 

samtidigt skapa förståelse och ett gemensamt ansvar för helheten. Förutom att dialogerna i sig är viktiga, är 

det också viktigt att sända tydliga styrsignaler tidigt i processen.  

 

I vårprocessen får KS möjlighet att ge signaler om hur de ser på prioriteringar för olika politikområden och 

förvaltningen får möjlighet att skicka signaler om de långsiktiga behoven av resurser och 

verksamhetsprioriteringar. 

 

Höstens process är sedan inriktad på verksamhetsplaneringen och eventuella förändringar som kan 

uppkomma i samband med regeringens budgetproposition och den skatteprognos som Sveriges kommuner 

och Landsting (SKL) gör i oktober. 

 

3.1 Plan för budget och budgetuppföljning 

Budgeten är integrerad med kommunens ekonomi- och verksamhetsplan. Kommunens budget är ett 

ekonomiskt handlingsprogram där olika mål och krav ställs mot varandra. 

Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning 

och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god 

ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, 

resultat och effekter. 
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Planerings- och uppföljningsprocessen under året 

 

Månad Händelse Innehåll 

Januari  Året inleds med bokslutsanalyser av föregående år. 

Februari Preliminärt bokslut i KS. Preliminärt bokslut för föregående år redovisas. 

Mars 

 

Redovisning bokslut i KS. 

Budgetberedning nr 1 

 

Övergripande redovisning i KS i mars. 

Inför budgetkonferens nr 1 samt nulägesanalys. 

April 
Boksluts- och budgetkonferens nr 1 

Budgetuppföljning nr 1 till KS. 

Budgetberedning nr 2 

Budgetkonferens nr 2 (mindre grupp). 

 

Boksluts- och framtidsdag/omvärldsanalys (stor grupp) 

Budgetuppföljningen baseras på utfall t.o.m. mars. 

Inför budget dag nr 2 samt nulägesanalys. 

Dialog budgetberedning och förvaltning avseende konsekvenser 

av preliminära ramar, samt riskanalys. 

Maj 
Budgetberedningar 

Budgetuppföljning nr 2 till KS och 

nr 1 till KF. 

Budgetberedning cirka 1-(1/2-dag)/vecka  

Budget- och måluppföljning baseras på utfall t.o.m. april. 

Juni PFÖ fastställs i KF. 
Ekonomiska ramar, kortsiktiga mål och 5-årsplan investeringar. 

Augusti Budgetuppföljning nr 3 till KS 
Budgetuppföljningen baseras på utfall t.o.m. juni. 

Verksamhetsdrivande chefer presenterar sin verksamhet. 

September Budgetkonferens nr 3.  

 

 

 

 

Budgetkonferens nr 4 (mindre grupp). 

 

Budgetberedningar  

Presentation av verksamhetsplan kopplat till mål för kommande 

år (PM utifrån riktlinjer). Uppföljning av PFÖ ramar utifrån 

pågående verksamhetsplanering. Skatteprognos från augusti 

redovisas.  

 
Budgetberedningen följer upp arbetet från budgetkonferens nr 3 

under budgetkonferens nr 4. Fördjupning utifrån underlag (PM) 

från konferens nr 3 gås igenom per politikområde. 

 

Budgetberedning cirka 1-(1/2-dag)/vecka   

Oktober Delårsbokslut 31/8 i KS och KF.  

Budget och verksamhetsplan i KS 

Delårsbokslut inklusive budget och måluppföljning. Redovisas 

inom ramen för ordinarie mötesplanering. 

Förslag till budget upprättas av KS. 

November 
Budgetuppföljning nr 5 till KS. 

Budget och verksamhetsplan i KF. 
Budgetuppföljningen baseras på utfall t.o.m. okt. 
Beslut budget och verksamhetsplan i KF. 

December Budgetuppföljning nr 6 till KS. Budgetuppföljningen baseras på utfall t.o.m. nov. 

Not: Investeringsprojekt hanteras såväl löpande som integrerat i budgetprocessen i form av en rullande 5-årsplan. 
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4. God ekonomisk hushållning och Balanskrav 

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för 

verksamheten som är av betydelse för detta krav. 

 

För Hjo kommuns innebär det att visionens utvecklingsområden med tillhörande prioriterade mål är 

styrande. I budgeten ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa förutsättningar anger takten i vår strävan 

mot att uppfylla visionen.  

 

För att våra verksamheter utifrån tillgängliga resurser ska utvecklas i riktning mot att uppfylla de prioriterade 

målen i visionen är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen. Decentraliseringen 

är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler 

dimensioner än kärnverksamhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma 

mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar. Processen ska ge utrymme för 

dialog, delaktighet och ansvarstagande. 

 

För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i 

kommunallagen i form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste vara 

positivt vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte ett 

nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten. Bland annat måste det finnas ett resultat för att kunna 

finansiera investeringar och värdesäkra Eget kapital. 
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5. Hjo kommuns vision och mål 

5.1 Hjo kommuns vision 

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. 
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5.2 Hjo kommuns 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.  

 

Verksamhetsmålen i PFÖ 2017 är desamma som i 2016 års budget. I samband med måluppföljningen av 2015 

års verksamhet som har skett under våren 2016 har det konstaterats att en finslipning av valda mål, 

indikatorer och andra bedömningskriterier behöver ske. Detta kommer därför att ske i budgetprocessen 

under hösten. 
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5.3 Utvecklingsområden och prioriterade mål 

 

Utvecklingsområde: Boende - Lätt och gott att leva  
Utvecklingsområdet har nio stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 1-9 

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. 

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 1                                                                       
Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv 

befolkningstillväxt  
 

Adressat: Alla verksamheter 

Indikator:  

 SCB Befolkningsstatistik 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

- Antal personer som bor i Hjo 

 

 

 

- Betygsindex för Hjo kommun 

som en plats att leva och bo på 

(NRI) 

8 805 

 

 

 

- 

8 885 

 

 

 

58 

(medel 57) 

8 983 

 

 

 

- 

Högre än 

föregående 

mätning 

 

Högre än 

föregående 

mätning 

 

Högre än 

föregående 

mätning 

 

Högre än 

föregående 

mätning 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2  
I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna (GC-

vägar, biltransporter och tillgång till kollektivtrafik) 

Adressat: Samhällsbyggnad 

Indikator: SCB:s medborgar-

undersökning 

- Betygsindex Kommunikationer 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

Ingen mätning 

gjordes 

49 

 (medel 

52) 

Ingen 

mätning 

gjordes 

Högre än 

föregående 

mätning 

Högre än 

föregående 

mätning 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 3                                                                      
Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer 

med funktionsnedsättning 
Adressat: Vård och omsorg 

Indikator : SoS nationella brukarundersökning 

- Andel nöjda brukare inom Hemtjänst 

- Andel nöjda brukare inom SÄBO 

- Andel nöjda brukare inom 

funktionshinderområdet (ny mätning, start 2015) 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

82 % 

87 %  

- 

81 %  

84 % 

- 

87 % 

86 % 

92 % 

Högre än 

föregående 

mätning 

Högre än 

föregående 

mätning 
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Kommunfullmäktiges prioriterade mål 4                                                          

Hjoborna ska ha ett lågt behov av försörjningsstöd                  
Adressat: Arbete och socialtjänst 

Indikator : SKLs öppna jämförelser Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

- Andel av befolkningen i Hjo som får 

försörjningsstöd 

3,0 % 3,3 % 3,6 % Lägre än 

föregående 

mätning 

Lägre än 

föregående 

mätning 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 5  
Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen  

Adressat: Barn och utbildning 

Indikator :   

Skolverkets årliga uppföljning 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

- Andel elever som är behöriga att söka 

gymnasieutbildning. 

93,2 % 

 

90,8 % 90,4 % Högre än 

föregående 

mätning 

Högre än 

föregående 

mätning 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 6  
Det ska vara enkelt att få barnomsorg i Hjo kommun  

Adressat: Barn och utbildning 

Indikator :  

 Kommunens kvalitet i korthet 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

- Andel barn som har fått plats på önskat 

placeringsdatum. 

80 % 

 

80 % 77 % Högre än 

föregående 

mätning 

Högre än 

föregående 

mätning 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 7  

I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga 
Adressat: Barn och utbildning 

Indikator :   Lokal 

brukarundersökning  

- Andel barn/elever som känner sig 

trygga i förskola, skola och 

fritidshem. 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

F: 90% 

Åk 5: 95% 

Åk 8: 93% 

F: 97 % 

Åk 5: 96% 

Åk 8: 98% 

F: 97% 

Åk 5: 96% 

Åk 8: 98% 

Högre än 

föregående 

mätning 

Högre än 

föregående 

mätning 
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Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8 
Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha 

Sveriges bästa hälsa 2020  
Adressat: Alla verksamheter 

 

Indikator : SKLs öppna 

jämförelser 

Utfall  

2009 

Utfall 

2010-

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

- Självskattat allmänt 

hälsotillstånd  

(2020 ska 73% av Hjoborna 

skatta sitt allmänna 

hälsotillstånd som gott.) 

 

70 % 

Ingen 

mätning 

gjordes 

 

74 % 

Ingen 

mätning 

gjordes 

Ingen 

mätning 

görs 

Högre än 

föregående 

mätning 



 15(69) 

 

Utvecklingsområde: Tillsammans - Goda möten förverkligar visionen 
Utvecklingsområdet har tre stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 10-12 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 9  
I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat  

Adressat: Kommunledningskontoret 

Indikator: Svenskt Näringslivs 

kommunranking 

- Placering på kommunrankingen 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

222 207 117 Högre än 

föregående 

mätning 

Högre än 

föregående 

mätning 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 10 
I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att 

kontakta kommunen 
Adressat: Alla verksamheter 

Indikator: SCB:s medborgar-

undersökning 

-Betygsindex för bemötande och 

tillgänglighet. 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

Ingen 

mätning 

gjordes 

59 

 (medel 

58) 

Ingen 

mätning 

gjordes 

Högre än 

föregående 

mätning 

Högre än 

föregående 

mätning 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11 

I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen           
Adressat: Alla verksamheter  

Indikator: SCB:s 

medborgarundersökning 

-Sammanfattande nöjd inflytande 

index. 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

Ingen mätning 

gjordes  

44 

 (medel 

40) 

Ingen 

mätning 

gjordes 

Högre än 

föregående 

mätning 

Högre än 

föregående 

mätning 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12 
Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet 

Adressat: Alla verksamheter 

Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete 
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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.  
 

 

 

 

 

 

  

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 13  
I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet 

Adressat: Kultur, turism och fritid  

Indikator: SCB:s medborgar-

undersökning 

- Kommunmedborgarnas 

betygsättning av möjligheterna till 

att kunna utöva fritidsintressen i 

Hjo 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

Ingen mätning 

gjordes 

56 

(medel 

55) 

Ingen 

mätning 

gjordes 

Högre än 

föregående 

mätning 

Högre än 

föregående 

mätning 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 14  
I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet 

Adressat: Kultur, turism och fritid  

Indikator: SCB:s medborgar-

undersökning 

- Betygsindex för Hjo kommuns 

kulturverksamhet inkl 

biblioteksverksamhet. 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

Ingen mätning 

gjordes 

58 

 (medel 

59) 

Ingen mätning 

gjordes 

Högre än 

föregående 

mätning 

Högre än 

föregående 

mätning 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 15  
Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling 

Adressat: Kommunledningskontoret, samt kultur, turism och fritid 

Indikator: Handeln i Sverige 

 

- Försäljningsindex i 

sällanköpsvaruhandeln 

-Försäljning i dagligvaruhandeln 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

38 

81 

38 

75 

saknas 

saknas 

Högre än 

föregående 

mätning 

Högre än 

föregående 

mätning 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 16  
I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt 

Adressat: Samhällsbyggnad  

Indikator: SCB 

medborgarundersökning 
-  Betygsindex för kommunens 

miljöarbete. 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

Ingen 

mätning 

gjordes 

51 

 (medel 51) 

Ingen 

mätning 

gjordes 

Högre än 

föregående 

mätning 

Högre än 

föregående 

mätning 

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  

Indikator:  

 

-Energiförbrukning per 𝐦𝟐 i 

fastighetsnät  

-Energiförbrukning per 

belysningspunkt i belysningsnät 

-Energiförbrukning per körd 

kilometer med kommunens  

tjänstebilar 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

 

133 kWh 

 

345 kWh 

 

0,76 kWh 

 

124 kWh 

 

303 kWh 

 

0,77 kWh 

 

115 kWh 

 

274 kWh 

 

0,68 KWh 

 

Lägre än 

föregående 

mätning 

 

Lägre än 

föregående 

mätning 
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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. 

 

 

 

 

Utvecklingsområde: 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. 

 

 

 

 

  

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 18:                                                     
Hjo ska få fler besökare 

Adressat: Kultur, turism och fritid  

Indikator: TEM-undersökning 

 

-Turismens totala omsättning i 

mnkr/år. 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Ambition 

2016 

Ambition 

2017 

 

76,6 mkr 

Ingen 

mätning 

gjordes 

Upggift 

saknas 

Högre än 

föregående 

mätning 

Högre än 

föregående 

mätning 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 19:                                                     
Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar 

Adressat: Samhällsbyggnad  

 

Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete 
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Finansiella mål 
Hjo kommun har tre prioriterade kommunövergripande finansiella, 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 finansiella mål som 

anses återspegla god ekonomisk hushållning.   
 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 20                                                     
Årets resultat ska uppgå till lägst 12 mnkr för åren 2017-2019 

     
Adressat: Alla verksamheter 

Indikator:  

Värdena nedan är ett resultat av besluten 

tagna i detta dokument. 

 

Årets resultat enligt resultaträkning 

 

Prognos 

2016 

 

Mål 

2017 

 

Mål 

2018 

 

Mål 

2019 

9,0 mnkr 12,0 mnkr 12,0 mnkr 12,0 mnkr 

Ett överskott i verksamheterna skapar ett politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta 

satsningar och nyinvesteringar. 
 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 21                                                    
Netto investeringarna ska under mandatperioden (2015-2018) 

finansieras med egna medel   (exkl. investeringar i markexploatering)  
 

 Adressat: Alla verksamheter 

Indikator:  

Värdena nedan är ett resultat av besluten 

tagna i detta dokument. 

 

Årligt värde 

 

Ackumulerat genomsnittet under 

mandatperioden 

 

Utfall 

2015 

 

Prognos 

2016 

 

Mål 

2017 

 

Mål 

2018 

 

 

38 % 
56 % 

 

 

97 % 

 

 

97 % 

 

64 % 

Måluppfyllelsen uttrycks i procent, där målet är 100 %. En lånefinansiering av investeringar innebär på sikt 

ökade finansiella kostnader som tar resurser från kärnverksamheterna. Med anledning av de relativt stora 

investeringarna under hela mandatperioden kommer investeringsmålet med hög sannolikhet inte uppnås. 

Målet är dock en långsiktig inriktning och bör därför kvarstå.  Investeringsplanen för åren 2019-2021 (se 

vidare sid 35-38) ligger på en nivå som understiger självfinansieringsgraden vilket gör att målet kommer att 

uppnås under budgetperiod 2017-2019. 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 22                                                    
Soliditeten ska årligen förbättras  
(inklusive pensionsåtagande för anställda och förtroendevalda) 

  

Adressat: Alla verksamheter 

Indikator:  

Värdena är ett resultat av besluten tagna i 

detta dokument. 

 

Enligt balansräkning vid årets utgång 
 

 

Utfall 

2015 

 

Prognos 

2016 

 

Prognos 

2017 

 

Prognos 

2018 

 

Prognos 

2019 

15 % 17 % 20 % 22 % 24 % 

En ökad soliditet innebär bl.a. en minskad lånefinansiering och på sikt lägre finansiella kostnader. En hög 

soliditet innebär att både handlingsfriheten och förmågan att hantera svängningar i resultatutvecklingen ökar.  
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6 Arbetsgivarpolitik 

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. 

 

Värdegrund 

Under 2013 antog kommunen värdegrunden Det goda mötet, som en del av kommunens vision – 

Tillsammans skapar vi framtidens Hjo. Arbetet med att göra den till en del av medarbetarnas vardag har 

omfattat såväl informationsmaterial som konkreta utbildningsinsatser, framför allt för kommunens chefer.  

 

Syftet med dessa är framför allt att vara ett stöd för kommunen i uppfyllandet av visionen och värdegrunden 

och infria det löfte som vi ger med dessa. Men värdegrunden syftar även till att förtydliga vilka förväntningar 

organisationen har på sina ledare och medarbetare samt att synliggöra vilka förväntningar vi har på varandra 

och vilka beteenden som vi kommit överens om att vi ska uppvisa. Stort fokus läggs på att utbilda 

kommunens chefer i ledarskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensförsörjning 

I framtiden kommer frågan om kommunens arbetsgivarvarumärke än mer aktuell. Hjo kommun konkurrerar 

redan idag med, framför allt, grannkommunerna om kvalificerade medarbetare. Det är nödvändigt att 

kommunen på ett tydligt och lockande sätt kan profilera sig som en bra och attraktiv arbetsgivare i denna 

konkurrens. I detta utgör vår värdegrund själva kärnan i arbetsgivarvarumärket och kan bli vår starkaste 

fördel. För att möta de framtida kraven på kompetensförsörjning ska kommunen arbeta systematiskt utifrån 

en uttalad strategi. 

 

Syftet med kompetensförsörjningsstrategin är att utifrån analys av befintlig kompetens, tydliggöra kommande 

kompetensbehov och hur stort gapet är från befintlig kompetens i förhållande till verksamhetens mål på kort 

och lång sikt. I praktisk handling utmynnar kompetensförsörjnings-strategin i kompetensförsörjningsplaner. I 

dessa ska de planerade åtgärderna för att fylla kompetensbehoven beskrivas. Planerna ska revideras årligen. 

Ansvaret för dessa ligger på respektive verksamhet med personalenheten som stödresurs. 

 

Hjo kommuns kompetensförsörjningsstrategi kommer att vara framtagen i enlighet Svensk Standard SS 

624070:2009 – Ledningssystem för kompetensförsörjning samt den så kallade ARUBA-modellen: 

 

 
 

  

Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla Avveckla
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Kompetensutvecklingspott 

För att möjliggöra större periodiska kompetensutvecklingsinsatser har sedan 2016 inrättats en 

kommungemensam pott för dessa. Medlen återfinns inom Kommunledningskontorets budgetram och uppgår 

till 400 tkr. Respektive verksamhetsområde kan söka medel ur denna pott för större insatser som inte ryms 

inom den egna budgeten. Dock krävs en ”medfinansiering” med egna medel om 50 % från 

verksamhetsområdets sida. På detta sätt möjliggörs som sagt kompetensutveckling av stora grupper, vilket 

annars skulle vara svårt att inrymma i ett års driftbudget. 

 

Praktikplatser 

Hjo kommun ska även vara en förebild när det gäller att anordna praktikplatser för dem som har svårt att ta 

sig in på det som kallas den ordinarie arbetsmarknaden, oavsett om det beror på att man varit 

långtidsarbetslös, att man är nyanländ eller att det finns andra orsaker. 

 

Arbetsmiljö och hälsa 

Hjo kommun ska utifrån individ-, grupp- och verksamhetsperspektiv verka för att vara en hälsofrämjande 

kommun som stöder chefer och medarbetare i att skapa den hälsofrämjande arbetsplatsen.  

 

Trenden med stadigt sjunkande sjukfrånvaro bröts 2014. 

Den bakomliggande orsaken för trendbrottet är inte 

enkel att peka ut, då det sällan är någon enskild faktor 

som ligger bakom. I några fall kan ökningen härledas till 

en trolig enskild orsak, exempelvis en organisatorisk 

förändring som inte varit tillräckligt förankrad, eller 

faktorer som samverkar; ohälsa på grund av 

arbetssituation i kombination med bristande 

uppmärksamhet och uppföljning från arbetsgivarens sida. 

Siffrorna för april 2016 visar på en eventuell nedgång i 

sjukfrånvaron. 

 

Samtliga verksamheter har under 2015 haft medarbetare som varit/är långtidssjukskrivna. Analysen av dessa 

visar att av de 106 som hade en sjukfrånvaro länge än 60 dagar (ingen hänsyn taget till om det är fråga om 

heltids-/deltidsfrånvaro) under 2015, var det ungefär en femtedel som eventuellt kunde ha någon koppling till 

arbetsförhållandena, och då på så sätt att arbetsförhållandena med största sannolikhet inte var orsaken till 

problemen (depression, nedstämdhet, stress) utan eventuellt endast hade ett sådant innehåll att de inte 

bidrog till medarbetarens tillfrisknande. I resterande fall fanns ingen koppling till arbetet och därmed inte 

heller något direkt rehab- eller arbetsmiljöansvar. Sedan den 31 mars 2016 har kraven på den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön skärpts. I praktiken innebär detta att arbetsgivaren ska se till att arbetsuppgifter och 

befogenheter som tilldelas inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning samt att arbetstider inte får 

förläggas så att denna leder till ohälsa. För de ovan nämnda fallen måste undersökas i vilken mån förändringar 

kan ske för att bidra till återgång i arbetet. 
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För att motverka en fortsatt negativ utveckling arbetar kommunen vidare med så kallad ”Tidig rehab”, ett 

arbetssätt som innebär att medarbetare med tre sjukfrånvarotillfällen under den senaste 

sexmånadersperioden erbjuds samtal med företagshälsovården. Alla chefer får månadsvis via e-post en 

påminnelse om att ta fram aktuell statistik. Planer finns på att skärpa detta arbete genom att låta samtalen 

med företagshälsovården vara tvingande. Kommunen fortsätter även att erbjuda alla månadsanställda så 

kallade ”Friskprofiler”, en hälsokartläggning i samarbete med företagshälsovården, med syfte att få 

medarbetaren att komma till insikt om eventuella behov av livsstilsförändringar. Friskprofilen har genomförts 

vid två tillfällen. Varje omgång tar ca 3 år och kommer att genomföras igen med start 2017. För att öka på 

förutsättningarna för att så många som möjligt gör Friskprofilen, kommer samtliga tillsvidareanställda att 

anmälas. Den som inte vill göra Friskprofilen, får själv kontakta företagshälsovården och avboka sig.  

 

Ytterligare ett led i att hålla sjuktalen nere är införandet av friskvårdstimma som skedde under 2014-2015. I 

syfte att få fler medarbetare att utnyttja detta har justering av reglerna skett, så att timman kan delas upp i 

mindre delar under veckan. Tyvärr kan inte alla verksamheter utnyttja detta i nuläget men förvaltningen 

jobbar med att hitta andra former som stimulerar fysisk aktivitet år dessa grupper. 

 

Oavsett förekomsten av ovanstående insatser, handlar ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete framför allt om att 

ha närvarande chefer. Kommunens verksamheter har ett tydligt uppdrag att utveckla och fördjupa det 

främjande hälsoarbetet, för att återigen kunna ha en positiv utveckling av medarbetarnas hälsa. 

 

Lönebildning 

En aktiv lönepolitik och medvetna satsningar på utvalda yrkeskategorier är en del av arbetet för att Hjo 

kommun ska uppnå verksamhetsmålen i enlighet med politiska beslut. Lönesättningen ska bidra till att målen 

för verksamheten uppnås, att verksamheten bedrivs effektivt och utvecklas inom ramen för befintliga 

resurser. Lön och förmåner är en värdering av såväl arbetsuppgifterna som medarbetarnas sätt att fullgöra 

uppgifter och ta ansvar. Lönen ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetsglädje. 

Kommunen ska arbeta med arbetsvärdering kopplat till jämställda löner. Lönepolitiken ska vara känd bland 

medarbetarna och tydliga lönekriterier som främjar en individuell och differentierad lönesättning finns. 

 

Under 2016 har påbörjats ett arbete att skapa en röd tråd mellan uppsatta mål, verksamhetsplaner, budget, 

lönekriterier och arbetsplatsträffar och knyta samman dessa i löneprocessen för att uppnå intentionerna i 

löneavtalen; ”Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. 

Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska 

lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för 

att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren.” 

  

 
 

För att ytterligare utveckla lönebildningsprocessen i Hjo kommun, kommer kommunstyrelsen under 

budgetprocessen i höst, att i större omfattning styra medel till prioriterade grupper. 
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Jämställdhet och mångfald 

Alla medarbetare ska behandlas likvärdigt oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, 

religion/trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Mångfalds- och jämställdhetsfrågorna ska 

integreras i alla områden och genomsyrar kommunens verksamhet. Genom ett aktivt jämställdhets- och 

mångfaldsarbete förbättras kommunens möjlighet att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla god 

kompetens. 

 

Ekonomiska beslut i PFÖ 2017 kopplat till arbetsgivarpolitiken  

Kommunstyrelsen har i politikområdenas ekonomiska ramar gjort en generell tilldelning om ca 9,6 mnkr 

baserat på personalkostnaderna i 2016 års budget. Detta motsvarar ca 40 procent av det totala 

reformutrymmet 2017.   

 

Under 2017 avsätts 500 tkr i investeringsbudgeten riktat mot arbetsmiljöhöjande insatser som uppkommer i 

samband med kommunens årliga skyddsronder. Beslut om ianspråktagande av resursen tas av kommunchef 

efter beredning i kommunledningsgruppen.  
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7. Vi och vår omvärld 

Omvärldsanalysen belyser hur faktorer i omvärlden påverkar Hjo kommun på kort och lång sikt och är 

samtidigt ett rullande inslag i arbetet med att förbättra planeringen i kommunen. 

Bevakningen skapar en gemensam lägesbild i hela organisationen och syftar till att minska inslagen av 

överraskningar i planeringsarbetet. 

7.1 Svensk ekonomi 

Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt under 2015 med en ökning av BNP på närmare 4 procent 

(kalenderkorrigerat). Framöver beräknas tillväxten bli något lägre och BNP väntas i år och nästa år öka med 

omkring 3 procent. Den svenska ekonomin fortsätter därmed att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i 

många andra länder. Förklaringen är en mycket stark utveckling av inhemsk efterfrågan. Investeringarna och 

inte minst byggnadsinvesteringarna växer snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen rejält som en 

konsekvens av den omfattande flyktinginvandringen. 

 

En fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan gör att sysselsättningen och därmed också skattunderlaget 

växer snabbt. Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med drygt 2 procent i reala termer vilket är ungefär 

dubbelt mot normalt. Samtidigt når arbetslösheten nästa år ner mot 6,5 procent. 

 

För åren 2018 och 2019 har SKL inte gjort någon egentlig prognos. Den svenska ekonomin förutsätts nå 

konjunkturell balans och därefter utvecklas i linje med potentiell tillväxt. Det innebär BNP-ökningar på 1,8 

procent dessa båda år och en tillväxt i inhemsk efterfrågan som är av ungefär samma omfattning. Den 

kommunala konsumtionen fortsätter att växa relativt snabbt till följd av de växande krav som den snabbt 

växande befolkningen ställer. Samtidigt utvecklas hushållens konsumtionsutgifter långsammare än under 2016 

och 2017 till följd av en väsentligt svagare inkomstutveckling. För att kommunsektorn ska kunna klara sina 

åtaganden beräknas skatten behöva höjas med sammantaget 1 krona och 82 öre fram till 2019 jämför med i 

dag. Dessa skattehöjningar tillsammans med högre räntor innebär att hushållens disponibla inkomster under 

dessa båda år minskar i reala termer räknat per invånare. Källa: Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:17  

 

Nationalekonomiska nyckeltal (BNP, Inflation m fl.) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Bruttonationalprodukt, BNP 3,8 3,1 2,8 1,8 1,8 

Konsumentpriser (inflation) 0,0 0,8 1,6 3,4 3,0 

Timlön, nationalräkenskaperna  3,3 3,1 3,4 3,6 3,7 

Relativ arbetslöshet  7,4 6,8 6,5 6,6 6,8 

Realt skatteunderlag 2,2 2,2 2,1 1,1 0,7 

Arbetade timmar  1,0 1,3 1,6 0,4 0,3 

Källa: Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:17  
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7.2 Det kommunala skatteunderlaget 

År 2014 växte skatteunderlaget långsammare än det historiska genomsnittet. År 2015 tilltog ökningen 

väsentligt och den höga ökningstakten väntas bestå både år 2016 och 2017 innan den avtar mot slutet av 

prognosperioden. Det är främst tre faktorer som förklarar varför det nu växer så mycket snabbare än under 

2014. Framförallt handlar det om att utvecklingen på arbetsmarknaden medför större ökning av lönesumman. 

Indexeringen av inkomstanknutna pensioner ger också större ökning av pensionsinkomsterna och slutligen 

leder samspelet mellan pris- och löneökningar till en mer gynnsam utveckling av grundavdragen. Men 

dessutom bidrar ett par ändringar i skattelagstiftningen. År 2014 höll en höjning av grundavdragen för 

personer som fyllt 65 år tillbaka skatteunderlaget medan det fick en extra skjuts år 2015 av att avdragsrätten 

för pensionssparande då trappades ned. Att skatteunderlagstillväxten avtar efter 2017 beror till stor del på 

att arbetsmarknadsläget leder till svagare sysselsättningstillväxt. 

Källa: Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:17 och Ekonomirapporten april 2016 

 

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 
 

 

Källa: Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:17  
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7.3 Befolkningsprognos 

De närmaste åren förväntas folkmängden i Sverige att öka med omkring 1,5 procent per år. Det är historiskt 

sett en mycket hög nivå som tidigare bara förekommit några enstaka år på 1800-talet. Enligt SCB:s 

beräkningar kommer det att bo 739 000 fler i Sverige år 2020 än det gör idag. 

 

 2015 (utfall) 2016 2017 2018 2019 

Befolkning 1 nov 9 838 418 9 961 149 10 116 034 10 283 395 10 426 501 

Procentuell förändring 1,04 1,25 1,55 1,65 1,39 

Källa: Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:17  

 

 

Invånarantalet i Hjo kommun har ökat med nästan 100 personer per år de två senaste kalenderåren och det 

sista halvåret 2015 var ökningen kraftig. Under inledningen av 2016 har dock ökningen avtagit och antalet 

invånare har till och med sjunkit något under första kvartalet 2016, om än marginellt. Detta, tillsammans med 

osäkerheten om flyktingsituationen har gjort att kommunstyrelsen valt att vara försiktig i detta avseende. 

Skatteintäkterna har i PFÖ 2017 baserats på 8 948 invånare, vilket är 48 fler än 2016 års budget.  
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7.4 Skatteintäkter och generella statsbidrag 

 

Beräkning av ekonomiskt utrymme 2017-2019  

 

I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2017-2019 har följande antaganden gjorts: 

 

 Antalet invånare uppgår till 8 948 för åren 2017-2019. 

 Utdebiteringen är oförändrad, 21:57, hela planperioden. 

 Kostnaden i den mellankommunala utjämningen av LSS-kostnader är oförändrad hela planperioden. 

 Intäkt och kostnad inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet med SKLs 

prognoser. 

 Fastighetsavgiften beräknas i enlighet med SCBs prognoser. 

 

 

Skatteintäkter mm (tkr) 
Budget 

2016 

Prognos 

2016 

PFÖ 

2017 

Prognos 

2018 

Prognos 

2019 

      

Skatteintäkter 367 042 366 796 385 574 402 153 419 446 

Inkomstutjämningsbidrag 90 540 95 179 93 301  90 285 86 491 

Kostnadsutjämningsavgift/-bidrag  18  -117 662 662 662 

Regleringsavg/-bidrag -254 -307 -2 220 -4 443 -6 866 

LSS-utjämning -988 -1 220 -885 -885 -885 

Strukturbidrag 0 0 0 0 0 

Fastighetsavgift 16 994 17 305 17 305 17 305 17 305 

Extra bidrag, flyktingmottagning 0 5 000 6 368 6 368 6 368 

Summa skatter och bidrag 473 352 482 636 500 105 511 445 522 521 

Avgår budgeterat räntenetto - 1 022 -775 -1 500 -1 500 -1 500 

Avgår budgeterat resultat -9 000 - 9 000 -12 000 -12 000 -12 000 

Verksamheternas budgetramar 463 330 472 861 486 605 497 945 509 021 

Årlig ökning mot förgående år   13 744 11 340 11 076 

Ackumulerad ökning mot Budget 2016   23 275 34 615 45 691 

Not: PFÖ 2017 och prognos 2018-2019  baseras på SKL cirkulär 16:17, 2016-04-28. 

 

 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos (cirk 16:17) över 

skatteunderlagets utveckling. De beräknade skatteintäkterna för 2017 uppgår till 500,1 mnkr och är 26,8 

mnkr mer än i budget 2016 och 17,5 mnkr mer än prognosen för år 2016.  

Skatteintäktsprognosen är justerad för egen prognos över invånarantalet 2017-2019 (se ovan antagande om 

invånarantal).  

 

Inkomstutjämningen 

Inkomstutjämningen garanterar kommunerna ett utjämningsbidrag motsvarande 115 % av medelskattekraften 

i riket. Kommuner vars beskattningsbara inkomster överstiger denna nivå ska betala en avgift till staten. Hjo 

kommun har en medelskattekraft som understiger nivån och erhåller därför ett bidrag från utjämningen. 

Inkomstutjämningsbidraget budgeterades till 91 mnkr för 2016 men den senaste skatteprognosen visar på att 

bidraget kommer att uppgå till 95 mnkr. Bidraget beräknas minska med 0,8 mnkr till år 2017 och ytterligare 

med 3 mnkr till år 2018 och 3,8 mnkr till år 2019. 
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Kostnadsutjämningen 

I kostnadsutjämningen fastställs en så kallad standardkostnad för olika verksamheter, såsom barnomsorg, 

skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Standardkostnaden är enkelt uttryckt, den kostnad 

kommunen bör ha med hänsyn till demografisk (befolkningsmässig) och geografisk struktur. 

Har en kommun högre standardkostnader än riket i genomsnitt erhålls ett bidrag. Ligger standardkostnaden 

under betalas en avgift. 

Eftersom utfallet för den enskilda kommunen är beroende av utvecklingen i riket, är det svårt att göra 

detaljerade prognoser för den enskilda kommunen. Här antas i enlighet med SKLs prognos att för Hjo får ett 

bidrag på 0,7 mnkr för hela planperioden. I jämförelse med prognosen för 2016 innebär detta en förbättring 

på 0,8 mnkr då i prognosen för 2016 beräknas bli en avgift om 0,1 mnkr. Förändringen från en avgift till ett 

bidrag är en prognos SKL har gjort på att Hjo kommuns standardkostnader för bl.a. grundskola och 

gymnasieskola ökar i relation till landets övriga kommuner. 

 

Regleringsbidrag/-avgift 

Staten har behov av att kunna påverka kommunsektorns samhällsekonomiska utrymme och statsfinanserna. 

Även förändringar i ansvaret mellan kommunsektorn och staten måste kunna regleras på något sätt. Därför 

finns en regleringspost i utjämningssystemet. 

 

Regleringsposten i utjämningssystemet fungerar så att om summan av samtliga bidrag minus de inbetalda 

avgifterna blir lägre än det belopp staten beslutat tillföra kommunerna, får alla kommuner ett regleringsbidrag 

som motsvarar mellanskillnaden. Regleringsbidraget beräknas som ett enhetligt belopp per invånare. Om 

summan av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna i stället blir högre än det belopp staten beslutat 

tillföra, ska mellanskillnaden tas ut i form av en regleringsavgift från kommunerna. Enligt prognosen beräknas 

Hjo kommun få betala en avgift för åren 2016-2019 på 13,9 mnkr. 

 

Lss-utjämning 

Lss-utjämningssystemet tillkom som ett led i att försöka utjämna de stora kostnadsskillnaderna avseende LSS 

verksamheten som finns mellan kommunerna. Alla kommuner ska ha en likvärdiga ekonomiska förutsättning 

för att kunna bedriva denna verksamhet. 

 

Systemet är skilt från det ordinarie kostnadsutjämningssystemet för kommunerna. Skälet är att underlagen 

inte på samma sätt som i det ordinarie systemet kan anses uppfylla kriteriet att vara opåverkbara för den 

enskilda kommunen. Precis som i det ordinarie kostnadsutjämningssystemet beräknas en standardkostnad för 

varje kommun. 

 

Denna standardkostnad är baserad på antalet verkställda beslut för tio olika LSS-insatser som viktas med en 

riksgenomsnittlig kostnad per insats. Dessutom beaktas skillnader i vårdtyngd och stordriftsfördelar i 

verksamheten. Beroende på hur kommunens beräknade standardkostnad avviker från den genomsnittliga 

standardkostnaden i landet får kommunen antingen ett bidrag eller betala en avgift. 

För budgetperioden 2017-2019 är avgiften för Hjo kommun beräknat till ca 0,9 mnkr årligen. I och med att 

prognoserna är beroende av i vilken utsträckning kostnaderna i Hjo förändras i förhållande till genomsnittet i 

riket är det svårt att med säkerhet bedöma i framtidsberäkningarna. 

 

Fastighetsavgift 
Avgiften utgör i statsrättslig mening en skatt, där riksdagen beslutar om underlag och storlek av 

fastighetsavgiften. Avgiften tillfaller dock kommunerna. Från och med 2009 anlitar SKL Statistiska 

centralbyrån (SCB) för prognoser av avgiften till landets kommuner. För Hjo kommun har avgiften beräknats 

till 17,3 mnkr per år under planperioden. 
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Extra bidrag flyktingmottagning 

 

För år 2015 tillfördes kommuner och Landsting ett tillfälligt stöd för att hantera den rådande 

flyktingsituationen med 10 miljarder kronor. Dessa medel avsåg både år 2015 och 2016. För Hjo kommun 

innebar det totalt 5,9 mnkr. Av dessa hänfördes 0,9 mnkr till år 2015 och resterande del, 5,0 mnkr, till år 

2016. 

 

För år 2017 har ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting beslutats om ytterligare ca 108 miljarder 

kronor. Bidraget fördelas dels efter invånarantal och dels efter en fördelningsnyckel som tar hänsyn till 

asylsökande och nyanlända. 70 procent av bidraget kommer att fördelas utifrån antalet asylsökande och 

nyanlända, och 30 procent utifrån antal invånare. För Hjo kommuns del innebär detta ett preliminärt bidrag 

om 6,4 mnkr. Bidragets exakta storlek kommer att fastställas senare under år 2016.  

Även för åren 2018-2020 kommer kommunerna att få extra bidrag på grund av flyktingmottagandet. 

Bidragets storlek är ännu inte helt klart men Hjo kommun har i prognosen för år 2018 och 2019 räknat med 

samma nivå som för 2017, dvs 6,4 mnkr. 

 

Specificering av vissa statsbidrag åren 2015-2019 

 

De statsbidrag som utgår till kommunerna har olika konstruktion. Vissa specifika statsbidrag ingår i anslaget 

för kommunalekonomisk utjämning och ligger i de generella statsbidragen, medan andra är riktade och kan 

sökas i särskild ordning. Dessa sökbara statsbidrag är ofta kopplade till att kommunen ska påvisa att 

kommunen haft en kostnad eller utfört en prestation. Information om statens motiv och intentioner med 

dessa statsbidrag presenteras oftast i samband med budgetpropositionen. Sveriges kommuner och landsting 

informerar också löpande om dessa bidrag i sina cirkulär. 

 

De bidrag som är generella är ofta angivna i kronor per invånare för att underlätta beräkningen av hur stor 

andel av det totala statsbidraget som tillfaller respektive kommun. I budgetprocessen i Hjo kommun är 

principen för fördelningen av dessa bidrag att de ingår i det totala utrymme som finns att fördela och att 

förvaltningen äskar medel för specifika ändamål som antas medföra ökat åtagande. 

 

Listan över specifika statsbidrag som har haft och eventuellt kommer att få betydelse för Hjo kommuns 

intäkter under 2015 – 2019 är omfattande och informationen om belopp och vilka villkor som ställs för att få 

dessa bidrag är i skrivande stund knapphändig. Av denna anledning redovisas inte dessa i detta dokument. 

Informationen finns att läsa på SKLs hemsida:  

http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html 

 

 

 

 

  

http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
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8. Årets fördelning av budgetmedel 

Årets PFÖ har präglats av viss försiktighet. Skatteprognoserna från SKL visar på relativt stort tillskott under 

2017, i synnerhet med tanke på det extra tillskott som regeringen aviserade under april månad som för Hjos 

del är beräknat till nästan 6,4 mnkr. Däremot visar prognoserna för 2018 och 2019 på betydligt lägre tillväxt 

samtidigt som kostnaderna i kommunsektorn förväntas öka kraftigt framöver. 

  

För Hjos del tar sig kostnadsökningarna uttryck inom såväl Vård och omsorg som Barn och Utbildning de 

närmsta åren. Projektering av utbyggnad av vårt boende för personer med demens på Sigghusberg pågår. 

Planen är att utbyggnaden kan tas i bruk under 2018, vilket kommer att föranleda väsentliga kostnadsökningar 

jämfört med nuvarande nivå. Under våren har också en utredning om framtida behov av skollokaler 

påbörjats. Trycket på skolan ökar. Fler barn och elever väntas inom såväl förskola och grundskola som 

särskola, träningsskola och SFI. Detta kommer också att medföra investeringsbehov och ökade 

driftskostnader i framtiden. Ovanstående projekt har inte någon direkt ekonomisk inverkan på 2017 års 

verksamhet men kännedomen om dessa utmaningar och det faktum att kommunen är inne i en period med 

stora investeringar har gjort att tilldelningen av medel i driftsbudgeten varit relativt sparsam. 

Budgeterat resultat har i årets PFÖ 2017 satts till 12 mnkr, vilket är 3 mnkr högre än 2016 års budget. 

Ändrade redovisningsprinciper i form av komponentavskrivning utgör 1 mnkr av denna ökning men 

resterande ökning syftar till att skapa lite reserv inför framtiden 

 

Invånarantalet i Hjo kommun har ökat med nästan 100 personer per år de två senaste kalenderåren och det 

sista halvåret 2015 var ökningen kraftig. Under inledningen av 2016 har dock ökningen avtagit och antalet 

invånare har till och med sjunkit något under första kvartalet 2016, om än marginellt. Detta, tillsammans med 

osäkerheten om flyktingsituationen har gjort att kommunstyrelsen valt att vara försiktig även i detta 

avseende. Skatteintäkterna har i PFÖ 2017 baserats på 8 948 invånare, vilket är 48 fler än 2016 års budget. 

 

En viktig förutsättning för årets PFÖ är också att förvaltningen får bukt med underskotten inom Barn och 

utbildning och Vård och omsorg. Åtgärdsplaner är under framtagande och har i viss mån även börjat 

effektueras. Dessa verksamheter förväntas dock inte vara helt i balans under 2016, varför viss 

ramförstärkning skett i denna PFÖ inför 2017.    

 

Nedan följer en förklaring till respektive kolumn i vår s.k härledningstabell som redovisas sist i detta avsnitt 

 

Kolumn 1 – Budget 2016 

Planeringen utgår från politikområdenas budgetramar under innevarande år (2016) och förutsätter en budget 

i balans. 

 

Kolumn 2 - Generell ramtilldelning 

I kolumn 2 ”Generell ramtilldelning” tilldelas respektive politikområde ett belopp som motsvarar 2,55 % av 

politikområdets budgeterade personalkostnader. Denna tilldelning ska inte samman växlas med 

löneavtalsrörelsen.  
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Kolumn 3 – Prisuppräkning 

I kolumn 3 tilldelas respektive politikområde en kompensation för prishöjningar som motsvarar 1,7 % av 

övriga kostnader utöver den generella ramtilldelningen. Kostnader för gymnasieskola har dock kompenserats 

med 2,55 %. Vad gäller intern prissättning kompenseras köpande verksamhet med ovanstående nivåer (2,55 

% resp. 1,7 %) gentemot säljaren. Förändringar i efterfrågan av interna tjänster hanteras dock inte i 

kommunstyrelsens fördelningspolitik, men ingår i budgetarbetet och kan bli föremål för översyn under 

höstens budgetarbete/verksamhetsplanering. Exempel; Om en skola vill köpa mer städtimmar sker den 

finansieringen inom beslutad ram. Om skolan istället vill köpa färre städtimmar måste säljande enhet anpassa 

sin organisation för detta. 

 

Kolumn 4 – 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 en intern ränta på 5 % förutom för den avgiftsfinansierade 

verksamheter såsom Vatten och Avlopp där interräntan beräknas till 2 %. Denna räntenivå omräknas sedan 

till delårsbokslutet respektive årsbokslutet till kommunens verkliga genomsnittliga räntesats för året. 

 

Nedan följer en sammanställning över de investeringar som föranlett ramjustering i 2017 års PFÖ. 

 

Politikområde PFÖ 2017 Kommentar 

Teknisk service 188 Lokalanpassning stadshuset ventilation 30- och 50-talsdelen 

Teknisk service 112 Parkeringsplatser Guldkroksområdet 

Teknisk service 145 Reinvestering i gator och vägar 

Teknisk service 185 Asfaltering, vägarbeten, ledningsnät och trafiksäkerhet 

Teknisk service 70 Dammfäste Stämmorna 

Teknisk service 525 Hamnen- Södra Piren 

Teknisk service 40 Utbyggnad GC-vägnät 

S:a Teknisk service 1 265  

Kultur, turism och fritid 300 Inventarier Medborgarhuset Park 

Kultur, turism och fritid 2 473 Kulturkvarteret ombyggnad Medborgarhuset Park 

S:a Kultur, turism och fritid 2 773  

Barn och utbildning 420 Ytterligare barnomsorgsplatser 

S:a Barn och utbildning 420  

S:a kapitaltjänst PFÖ 2017 4 458  Tkr 
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Kolumn 5 – 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 39-64. Utöver dessa har politikområdena också kompenserats för uppräkning av personalkostnader, 

allmän inflation samt förändringar i kostnaderna för kapitaltjänst (ränta och avskrivning), se vidare sid 30-31. 

 

Politikområde / Prioritering (tkr) Tilldelning 

  

Demokrati 0 
  

Kommunledningskontoret  
Medlemsavgift Räddningstjänsten Östra Skaraborg 108 

Invigning kulturkvarteret 250 

Systemdrift IT 500 

Integrationsfrämjande projekt 500 

Omfördeln verk.samhetschef Arbete och Socialtjänst  746 

Återföring medel EPI-server -150 

Återföring medel uppgradering Agresso -500 

Delsumma 1 454 
  

Plan och bygg  
Energi- o klimatstrategi 150 

Delsumma 150 
  

Barn och utbildning  
Förskolelokaler – Redarvägen 20 platser  2 200 

Elevförändring Grundskolan 2,5 tjänst enligt resursfördelningsmodell 1 300 

Paviljonger, gymnasie- och vuxenutbildning 728 

Elevförändring fritids 2,07 tjänst enligt resursfördelningsmodell 500 

Elevförändring Gymnasieskolan  500 

Kuratorstjänst, nyanlända 450 
Matportioner, ökat antal 300 

Ökning av antalet barn inom barnomsorgen på Fågelbo 0,5 tjänst 235 

Omfördeln verk.samhetschef Arbete och Socialtjänst -746 

Delsumma 5 467 

  
Arbete och socialtjänst 

Socialsekreterare, vuxenvård 0,5 tjänst  265 

Praktiksamordnare, arbetskonsulent 250 

Extern handledning 100 

Delsumma 615 

  

Vård och Omsorg  

Matdistribution hemvård  1 200 

Utökning av beställning hemvård 600 

Biståndshandläggare – ÄBIC 425 

Ökad kostnad personlig assistans 300 

Matdistribution alternativ huvudrätt  300 

Ökad kostnad dagvårdsresor 250 

Inköp arbetskläder 250 

Nyckelfria medicinskåp  180 

Utökning MAS 135 

Delsumma 3 640 

  

Kultur, turism och fritid  
Utökning 0.5 tjänst stadsbiblioteket 250 

Utökning 0.25 tjänst turistverksamheten 125 

Medieanslag biblioteket 100 

Delsumma 475 

  

Teknisk service  

Ökat åtagande skötsel av gator och vägar 150 

Delsumma 150 

  

Totalsumma 11 951 
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Kolumn 6 – Omfördelning 

I kolumn 6 – Omfördelning redovisas kostnader för vilka ramtilldelning skett i tidigare budgetar men där tex. 

medel av organisatoriska skäl flyttas mellan politikområden.  

 

I PFÖn 2017 har dels Teknisk service budgetram minskats med 1 mnkr för effekten av komponentavskrivning 

av anläggningstillgångar.  

 

I 2016 års budget tilldelades vartdera politikområde en generell ramökning med 2,4 procent av 2015 års 

budgeterade personalkostnader. Den analys som kommunledningen gjorde av löneläget inom kommunen 

samt vid jämförelser med övriga kommuner i Skaraborg inför lönerörelsen 2016, gav vid handen att extra 

satsningar behövde göras på enhetschefer inom verksamhetsområdet Vård och omsorg samt på 

undersköterskor. Vidare avsattes en mindre pott för justering av så kallade snedsitsar. 

 

Av ovanstående 2,4 procent reserverades därför 0,4 procentenheter till dessa satsningar. Då huvuddelen av 

de yrkeskategorier som satsades på är anställda inom Vård och omsorg eller Plan och bygg innebär detta att 

dessa budgetramar ökats och att övriga politikområdens minskats.  
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Kolumn 7 - Krav effektivitet 2017  

I 2017 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala kostnadsmassan, 

vilket motsvarar ca 2,3 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan politikområdena i 

förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa.  

 

Härledning av driftsbudget 2017 fördelat på politikområde (tkr) 

 1 2  3 4  5 6 7 9 

Politikområde 
Budget 

2016 

Generell 

ram 
tilldelning  

 

Pris 

uppräkn 
. 

Kapital 

tjänst 
 

Politiska 

prioriteringar 

Omför

delnin
gar 

Krav 

effektivitet 

PFÖ 

2017 
 

Demokrati 6 396 
122 25 0 0 -19 -28 6 496 

Kommunledning 41 651 
507 369 0 1 454 -65 -150 43 766 

Plan och bygg 5 036 
110 29 0 150 47 -29 5 343 

Barn och utbildning 203 672 3 304 1 554 420 5 467 -406 -654 213 357 

Arbete o socialtjänst 
21 930 

800 437 0 615 -18 -233 23 531 

Vård och omsorg 155 759 4 166 471 70 3 640 510 -828 163 788 

Kultur/turism/fritid 23 601 
272 142 2 773 475 -26 -54 27 183 

Teknisk service 23 636 348 143 1 265 150 -1 023 -324 24 195 

Summa  481 681 9 629   3 170 4 528 11 951 -1000 -2 300 507 659 

Finansförvaltning -

internränta 
-16 196 0 0 - 2 728 0 0 0 -18 924 

Finansförvaltning -

Budgeterat ö-skott från 

högt PO-pålägg 

-2 155 0 0 0 0 25 0 -2 130 

Verksamhetens  

nettokostnad 463 330 9 629 3 170 1 800 11 951 -975 -2 300 486 605 

 

Ramförändring budgetram per politikområde (tkr) 

Politikområde Budget 2016 Förändring PFÖ 2017 

 

 

Demokrati 6 396 100 6 496  

KS förvaltning 41 651 2 115 43 766  

Plan och bygg 5 036 307 5 343  

Barn och utbildning 203 672 9 685 213 357  

Arbete och socialtjänst  21 930 1 601 23 531     

Vård och omsorg 155 759 8 029 163 788  

Kultur, turism, fritid 23 601 3 582 27 183  

Teknisk service 23 636  559 24 195  

Finansförvaltning (Internränta) -16 196 -2 728 -18 924  

Finansförvaltningen (Budgeterat ö-skott från högt PO-pålägg) -2 155 25 -2 130   

Verksamheternas budgetramar 463 330 23 275 486 605  
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9. Investeringsbudget och 5-årsplan 2016-2021 

Investeringsbudget i Hjo kommun beslutas utifrån nedan resursfördelning. På kommande sidor redovisas 

verksamhetsplanen för investeringarna i budgeten. 

 

Rubricering 

KF-anslag 

2016 inkl 

tilläggs-anslag 

Ombudget 

från 2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Tekniskt övergripande totalt: 500 0 500 500 500 500 500 500 

Fastigheter övergripande totalt: 4 800 4 594 9 394 2 400 5 000 4 800 1 000 1 000 

Skolfastigheter totalt: 100 0 100 100 100 100 200 200 

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

Kultur och fritidsfastigheter totalt: 7 500 31 575 39 075 0 0 0 0 0 

Gator,vägar, infrastruktur totalt 5 550 1 500 7 050 5 650 7 650 10 650 4 150 4 150 

Exploatering totalt: 0 0 0 0 4 000 1 000 0 0 

Hamnen totalt:* 13 500 0 13 500 2 000 0 0 0 0 

Markinköp/nya händelser: 1 000 1 000 2 000 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

KS förvaltning inventarier: 4 900 1 931 6 831 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Skattefinansierad verksamhet 42 050 40 600 82 650 15 650 36 250 20 050 8 850 8 850 

Avgiftsfinansierad verksamhet 1 840 1 473 3 313 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 

Summa investeringar 43 890 42 073 85 963 17 490 38 090 21 890 10 690 10 690 

*I budgetbeloppet för hamnen 2016 ingår ett tilläggsanslag om 6 mnkr som beslutas av kommunfullmäktige vid samma 

sammanträdesdatum som dessa planeringsförutsättningar, PFÖ; antas. 

 

Finansiering av investeringar 

 

Efter några år (2008-2011) med relativt låga investeringsnivåer är Hjo Kommun inne i en period med det 

motsatta. Under 2015 uppgick nettoinvesteringarna till 69 mnkr och bedömningen avseende 2016-års 

nettoinvesteringar lyder på ca 50 mnkr. Investeringarna under dessa två år utgörs i huvudsak av ny förskola 

på Knäpplanområdet, Lars i Knäpplans väg, Kulturkvarteret Pedagogien, ombyggnad av hamnen, actionpark 

och löparbanor på Guldkroksområdet, renoveringen av reningsverket samt ny ventilation i stadshuset.  

 

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 som boendeort och 

besöksmål. Under planperioden 2017-2019 uppgår Hjo Kommuns självfinansiering till ca 31 mkr, vilken 

utgörs av budgeterat resultat om 12 mnkr samt avskrivningar om ca 19-20 mnkr per år. Under de senaste 

åren har Hjo Kommun fått extra intäkter i form av återbetalningar av AFA-premier och realisationsvinster 

vid försäljning av tillgångar som gjort att belåningen inte ökat. Det är viktigt att investeringsnivån under några 

år framöver är återhållsam. 

 

För planperioden 2017-2019 är nivåerna för den skattefinansierade verksamheten cirka 16 mnkr, 36 mnkr, 

respektive 20 mnkr. Genomsnittet för 3-årsperioden ligger i nivå med målet om att investeringar ska 

finansieras med egna medel. Resterande del av femårsperioden är nivån återhållsam. 
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Verksamhetsplan för skattefinansierade investeringar 2016-2021 

Rubricering 

KF-

anslag 
2016 inkl 

tilläggs-

anslag 

Om-
budget 

från 

2015 

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Maskiner, transportmedel och 

inventarier 500 0 500 500 500 500 500 500 

Tekniskt övergripande totalt: 500 0 500 500 500 500 500 500 

Ökad tillgänglighet 300 500 800 400 0 0 0 0 

Energibesparande åtgärder  2 000 1 594 3 594 1 000 1 000 800 0 0 

Reinvestering fastighetsbestånd 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Ombyggnad Centralkök 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 

Lokalanpassning stadshuset 2 500 0 2 500 0 3 000 3 000 0 0 

Fastigheter övergripande totalt: 4 800 4 594 9 394 2 400 5 000 4 800 1 000 1 000 

Lekutrustning 100 0 100 100 100 100 200 200 

Guldkroksskolan Etapp 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skolfastigheter totalt: 100 0 100 100 100 100 200 200 

Ytterligare barnomsorgsplatser 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 

Ny förskola Knäpplan 0 0 0 0 0 0 0 0 

Förskola i Korsberga 0 0 0 0 16 000 0 0 0 

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

Ombyggnad Park hela projektet 7 500 23 275 30 775 0 0 0 0 0 

Actionpark 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 

Guldkroksområdet 2013 0 3 200 3 200 0 0 0 0 0 

Guldkroksområdet C-hallen  0 100 100 0 0 0 0 0 

Guldkroksbadet 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kultur och fritidsfastigheter totalt: 7 500 31 575 39 075 0 0 0 0 0 

Asfaltering 800 0 800 800 800 800 800 800 

Gatuarbeten 400 0 400 400 400 400 400 400 

Belysningsnät  0 0 0 1 500 1 500 1 500 0 0 

Ledningsnät dagvatten exkl. fastigheter 400 0 400 400 400 400 400 400 

Trafiksäkerhetsåtgärder 250 0 250 250 250 250 250 250 

GC-väg/cykelstigar 500 0 500 500 500 500 500 500 

Hållplats Rosenlund 0 500 500 0 0 0 0 0 

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

Väg Knäpplan Etapp 2  0 0 0 0 0 0 0 0 

Sigghusberg (södra) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Simon Gates Väg  0   0 0 2 000 5 000 0 0 

Dammfäste Stämmorna 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 

Parkeringsplatser Guldkrokshallen 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 

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

Gator,vägar, infrastruktur totalt 5 550 1 500 7 050 5 650 7 650 10 650 4 150 4 150 

Exploatering Knäpplan 0 0 0 0 4 000 1 000 0 0 

Exploatering totalt: 0 0 0 0 4 000 1 000 0 0 

Hamnen totalt:* 13 500 0 13 500 2 000 0 0 0 0 

Markinköp/nya händelser: 1 000 1 000 2 000 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

KS förvaltning inventarier: 4 900 1 931 6 831 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Skattefinansierade verksamheter 42 050 40 600 82 650 15 650 36 250 20 050 8 850 8 850 
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Nedan följer en sammanfattning av de mest väsentliga investeringsprojekten i budgeten för 

2016 och 2017 samt i planen för 2018-2021: 

 

Etapp 2 av Kulturkvarteret Pedagogien, vilken består av ombyggnaden av Medborgarhuset Park ingick i 

investeringsbudgeten för 2014 med 25 mnkr. Efter att projektering påbörjats har investeringsbudgeten ökats 

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 har också 3 mnkr tillförts för inventarier som 

ljud- och ljusanläggningar, tillgänglighetsanpassningar mm. Projektering har pågått under 2015 och 

byggnationen av etapp 2 har startat under våren 2016 och kommer att slutföras våren 2017.  

 

Under åren 2016-2018 har totalt 8,5 mkr avsatts för ombyggnationer i Stadshuset. Behov finns att förbättra 

ventilationen och säkerheten i fastigheten, iordningsställa Postens gamla lokaler för ett effektivt nyttjande 

samt att se över service och tillgänglighet för kommunens invånare. 

 

Under 2016-2017 finns totalt 15,5 mkr avsatt för att restaurera och bygga om hamnen. 13,5 mnkr avser 

renoveringen av södra piren som kommer att slutföras inför båtsäsongen sommaren 2016. Resterande 2 

mnkr avser muddring som enligt planen ska utföras under 2017 

 

I planen för 2018- och 2019-års investeringsbudget ligger sammanlagt 7 mnkr för byggnation av Simon Gates 

väg som ska knyta det nya exploateringsområdet Knäpplan med villatomter och förskola med 

Sigghusbergsområdet och Falköpingsvägen. 

 

Ytterligare barnomsorgsplatser i förskolan Under 2016 finns drygt 4 mnkr avsatt för att tillskapa 

ytterligare barnomsorgsplatser. På Orrelyckans förskolan finns en tillfällig paviljong som inrymmer en 

förskoleavdelning. Avsikten är att denna paviljong ska permanentas men i nuläget är det oklart om detta kan 

ske under 2016 varför dessa medel troligen kommer att ombudgeteras till 2017. I investeringsplanen för 

2018 finns sedan tidigare 16 mnkr för nybyggnation av tre förskoleavdelningar i anslutning till Korsberga 

skola. 

 

Belysningsnät Hjo energi ökar takten i fiberutbyggnaden i Hjo tätort vilket medför arbete på ledningsnätet i 

gator och vägar. Hjo kommun har ett antal belysningsstolpar som börjar bli uttjänta. Det är kostnadseffektivt 

att så långt som möjligt byta dessa stolpar i takt med att Hjo energi gör fiberarbeten i ledningsnätet varför 

1,5 mnkr avsätts årligen 2017- 2019 för utbyte av belysningsstolpar.  

 

Ökad handlingsberedskap för inköp av tomtmark eller andra fastigheter 

I liggande investeringsbudget för 2016-2020 finns avsatt 2 mnkr under 2016, samt 1 mnkr årligen under 2017-

2020 för att kunna anskaffa mark eller andra fastigheter som ur strategiskt perspektiv kan vara viktiga för 

stadsplanering eller kommunens verksamhet. Med anledning av kommunens utökade skyldighet till att kunna 

skaffa bostäder till nyanlända behöver handlingsberedskapen höjas, varför investeringsbudgeten för 2017 ökas 

från 1 mnkr till 3 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, reinvestering i 

fastighetsbeståndet, 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. 
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Investeringar avgiftsfinansierad verksamhet/-plan i detalj 2016-2021 

 

Rubricering KF-

anslag 

2016 

Om-

budget 

från 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Nyinvestering Reningsverk 0 1 313 1 313 0 0 0 0 0 

Reservkraftverk 0 160 160 0 0 0 0 0 

Avlopps- och vattenledningar 1840 0 1840 1840 1840 1840 1 840 1 840 

Avgiftsfinansierad verksamhet 1 840 1 473 3 313 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 

 

 

Reinvestering i vatten- och avloppsledningar 

För att bibehålla statusen på vatten- och avloppsledningsnätet avsätt 1,8 mnkr årligen för reinvesteringar i 

detta nät. Med början 2016 ska en underhållsplan för Va-nätet tas fram. Resultatet av denna utredning kan 

medföra justeringar av den framtida reinvesteringsnivån i ledningsnätet. 
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10. Politikområden 

Demokrati 

Området omfattar kommunens politiska verksamhet, dvs. kommunfullmäktige, revision, valnämnd, miljö- och 

bygglovsnämnd samt kommunstyrelsen med utskott. Inom politikområdet ingår förutom arvoden m.m. till politiker 

även kostnader för sakkunniga biträden till revisionen, partistöd och överförmyndarverksamhet. Under 

kommunfullmäktige finns en beredning för utvecklingsfrågor. 

 

Mål för Demokrati 2017 

Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 

med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 

Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 

långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 

övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 

fastställandet av budgetdokumentet i november. 

 

Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet 

på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och 

verksamhetsplan i november 2016. 

 

Härledning av PFÖ-ram 2017 

Härledning  Belopp (tkr) 

Budget 2016 6 396 

Generell ramtilldelning 2,55 % 122 

Indexuppräkning 1,7 % 25 

  

Politiska prioriteringar 0 

  

Omfördelningar: 

Omfördelning för lönesatsningar 2016 

 

 

– 19 

Krav effektivitet 2017 – 28 

PFÖ 2017 6 496 

 

Ramtilldelning 
I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till vartdera politikområde med ett generellt påslag 

baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2016 med 2,55 %, en indexuppräkning av övriga 

kostnader med 1,7 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.  
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Omfördelningar 

Omfördelning för lönesatsningar 2016 

I 2016 års budget tilldelades vardera politikområde en generell ramökning med 2,4 procent av 2015 års 

budgeterade personalkostnader. Den analys som kommunledningen gjorde av löneläget inom kommunen 

samt vid jämförelser med övriga kommuner i Skaraborg inför lönerörelsen 2016, gav vid handen att extra 

satsningar behövde göras på enhetschefer inom verksamhetsområdet Vård och omsorg samt på 

undersköterskor. Vidare avsattes en mindre pott för justering av så kallade snedsitsar. Av ovanstående 2,4 

procent reserverades därför 0,4 procentenheter till dessa satsningar. Då huvuddelen av de yrkeskategorier 

som satsades på är anställda inom Vård och omsorg eller Plan och bygg innebär detta att dessa budgetramar 

ökats och att övriga politikområdens minskats. För Demokratis dels innebär detta en ramminskning med 19 

tkr. 

 

Effektivitetsbeting 

I 2017 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala kostnadsmassan, 

vilket motsvarar ca 2,3 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan politikområdena i 

förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Demokratis del innebär detta 28 tkr. 

 

  



 41(69) 

 

Kommunledningskontoret 

Kommunledningskontoret svarar för ledning, styrning, uppföljning och kontroll av den samlade verksamheten i Hjo 

kommun. Kommunledningen inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politiken och förvaltningen, 

samt säkerställer att fattade beslut genomförs. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal och 

kommunikation. Utöver detta finns även projekt för utveckling, internationella frågor, säkerhetsarbete samt näringsliv 

och handel. 

 

Mål för Kommunledningskontoret 2017 

Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 

med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 

Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 

långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 

övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 

fastställandet av budgetdokumentet i november. 

 

Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet 

på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och 

verksamhetsplan i november 2016. 

 

Verksamhetsanalys och ekonomi 

Av Kommunledningskontorets budgetram på 41 651 tkr 2016 utgörs ca 48 % av staben med funktionerna för 

ekonomi, IT, personal, kansli och kommunikation. 25 % består av KS Samverkan med bland annat MÖS (drygt 

1 mnkr) och Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). RÖS är den största verksamheten (drygt 6 mnkr). 

Därutöver finns medlemsavgifter till bland annat Sveriges kommuner och Landsting (ca 0,2 mnkr), 

Kommunalförbundet Skaraborg (ca 0,4 mnkr) inkl. medfinansiering till Skaraborgs tillväxtprogram (ca 0,3 

mnkr). EU-relaterade medlemsavgifter är bland annat Leaderavgiften (drygt 0,2 mnkr). Här återfinns också 

funktionen säkerhetssamordning som i sin helhet finansieras av statliga bidrag samt kollektivtrafiknämnden 

som är en gemensam nämnd för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg (ca 1,5 mnkr). Kommunledningen 

står för 23 % av ramen och näringslivsverksamheten 4 %. Personalkostnadernas andel av den totala ramen är 

47 %. 
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Härledning av PFÖ-ram 2017 

Härledning  Belopp (tkr) 

Budget 2016 41 651 

Generell ramtilldelning 2,55 % 507 

Indexuppräkning 1,7 % 369 

  

Politiska prioriteringar:  

RÖS 108 

Invigning Kulturkvarteret  250 

Systemdrift IT 500 

Integrationsfrämjande projekt 

Återföring medel uppdatering EpiServer   

500 

– 150 

Återföring medel uppgradering Agresso   

 

– 500 

Omfördelningar:   

Omfördelning för lönesatsningar 2016 

Omfördelning från Barn och utbildning 

– 65 

746 

 

Krav effektivitet 2017 

– 150 

PFÖ 2017 43 766 

 

Ramtilldelning 

I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till vartdera politikområde med ett generellt påslag 

baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2016 med 2,55 %, en indexuppräkning av övriga 

kostnader med 1,7 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.  

 

Politiska beslut och prioriteringar 
 

RÖS 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) förstärks med 3,45 % vilket innebär ett totalt kommunbidrag för 

Hjo kommun om 6 423 tkr för 2017 jämfört med nuvarande budget 2016 om 6 209 tkr. 

Kommunledningskontoret tilldelas 108 tkr 2017 för höjd medlemsavgift.  

 

Invigning Kulturkvarteret 

Våren 2017 är Kulturkvarteret Pedagogien färdigt i och med att Medborgarhuset PARK är renoverat. Hjo har 

därmed fått en unik mötesplats för hjobor i alla åldrar. I samband med den etappvisa utbyggnaden har 

delinvigningar genomförts, men våren 2017 är det dags för en stor invigning av hela Kulturkvarteret.  

Det är tänkt att ske i form av en INVIGNINGSFESTIVAL som skall innehålla ett fyrverkeri av konserter, film, 

musikaliska happenings, opera, samtal, danskväll, dansuppvisning, hemliga gäster, spännande överraskningar, 

teater, musik, revy, föreläsningar, viskvällar, utställningar, högläsning, biblioteksaktiviteter, skapande verkstad, 

tävlingar, vandringar, happenings, nostalgi och framtidstro.  

 

Invigningsfestivalen sker i och kring Kulturkvarteret och planeras att pågå under två till tre veckor. På 

helgerna händer mycket samtidigt runt om i kvarteret, under veckorna handlar det mer om enskilda 

arrangemang. Invigningsfestivalen bygger på medverkan från Hjo kommuns förvaltningar, föreningar, 

kyrkorna, Hjo Folkhögskola m.fl. och målgruppen är alla hjobor – familjer, barn, ungdomar och vuxenpublik. 

Breda och smala arrangemang. Allt för att visa upp Kulturkvarterets möjligheter och för att inspirera 

hjoborna att använda Kulturkvarteret. Vid ett högtidligt tillfälle skall själva invigningen äga rum, i närvaro av 

bl.a. inbjudna gäster. 

 

Invigningsfestivalen förutsätter ett stort ideellt deltagande från många håll men kostnader tillkommer för bl.a. 

annonsering, inköp av föreställningar, inlån av utrustning, mingel, förbrukningsvaror m.m. Önskvärt är att så 
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många arrangemang som möjligt är gratis, men det är också fullt möjligt att ta betalt för vissa mer kostsamma 

och attraktiva arrangemang. Kommunledningskontoret tilldelas 250 tkr för invigningsfestivalen 2017. 

Systemdrift IT 

Sedan 2013 pågår ett samverkans/samarbetsprojekt med Skövde och Tibro på IT-området. Projektet har som 

syfte att via samverkan standardisera de tre kommunernas IT-miljö och – infrastruktur. Målet är att 

effektivisera, kvalitets höja IT (drift, support/service), tillgängliggöra IT samt öka den tekniska säkerheten. 

Projektet som pågått sedan 2013 för Hjo kommuns del och har genomgått en rad olika projektsteg, varje 

steg isolerat från det nästkommande dvs. möjligheten till att stanna vid en viss samverkansgrad har funnits 

med. 

 

Under våren 2016 kommer Hjo förlägga stor del av sin IT-infrastruktur i Skövde och Tibros gemensamma 

datacenter, dvs. virtuella servrar, backup och lagring flyttar. Förvaltning och drift förblir i Hjo IT-enhets 

ansvar. Under tredje kvartalet 2016 kommer ansvaret för förvaltning och drift av ovannämnda infrastruktur 

successivt förflyttas till den gemensamma infrastrukturorganisationen. I samband med detta övergår 

samarbetet i systemdrift dvs. den gemensamma IT-avdelning tar över ansvaret för Hjo kommuns 

verksamhetssystem (tekniskt). Kostnaden för detta har tidigare hanterats inom ram för IT-enheten. 

Relationen mellan verksamheternas krav/behov av drift/förvaltning och IT-enhetens möjlighet att tillgodose 

detta har inte varit synkroniserad (vuxit i relation till varandra).   

 

Som en följd av samverkan och den medföljande ”tjänstefierade finansieringstänkandet” kommer kostnaden 

för verksamhetssystemens drift att vara i paritet med den tyngd de orsakar den gemensamma IT-avdelningen 

(tyngd=lagringsutrymme, servrar, förvaltningstid etc.). Det kommer således bli en kostnad per system. Den 

tillkommande kostnaden hanteras 2016 genom upphörande av egna Hjo-specifika avtal och konsulttjänster.  

 

Kostnaden beräknas i relation till verksamhetssystemets lagrings-, server- och förvaltningsbehov till en årlig 

kostnad. Hjo kommuns verksamheter har i dag ett 60-tal system. Flera av dessa driftas på andra platser än i 

kommunen, för dessa utgår därmed ingen systemdriftskostnad, ytterligare andra är för ”små” för att 

förvaltas. Kvar blir en lista om 24 verksamhetssystem som har ett behov av systemdrift. Systemdriften för 

dessa beräknas till en summa på mellan 10-30 tkr per system beroende på tyngd. För detta tilldelas 

Kommunledningskontoret 500 tkr i utökad ram 2017. 

 

Integrationsfrämjande projekt 

Under slutet av 2015 erhöll Hjo kommun 5,9 mkr i tillfälligt statsbidrag för ökat flyktingmottagande. Dessa 

pengar har fördelats på olika satsningar och projekt som löper under 2015 - 2016. Vissa av dessa projekt är 

av den karaktären att de bör fortsätta även 2017. Politikområde Kommunledningskontoret har därför 

tilldelats 500 tkr att förvaltas och fördelas av kommunchef. 

 

Återföring medel för uppdatering av EPiServer 

Under 2016 kommer Hjo kommun tillsammans med Karlsborg (samverkansavtal) uppdatera 

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

tilldelades 150 tkr för detta 2016. Tilldelningen är av engångskaraktär och kommer därför återläggas 2017.  

 

Återföring medel för uppgradering Agresso 

2016 kommer det ske en uppgradering av ekonomisystemet Agresso, vilket är föranlett av att support och 

underhåll av vår nuvarande version upphör under 2016. Politikområdet tilldelades 500 tkr 2016. Tilldelningen 

är av engångskaraktär och kommer därför återläggas 2017. 
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Omfördelningar 

 

Omfördelning för lönesatsningar 2016 

I 2016 års budget tilldelades vartdera politikområde en generell ramökning med 2,4 procent av 2015 års 

budgeterade personalkostnader. Den analys som kommunledningen gjorde av löneläget inom kommunen 

samt vid jämförelser med övriga kommuner i Skaraborg inför lönerörelsen 2016, gav vid handen att extra 

satsningar behövde göras på enhetschefer inom verksamhetsområdet Vård och omsorg samt på 

undersköterskor. Vidare avsattes en mindre pott för justering av så kallade snedsitsar. Av ovanstående 2,4 

procent reserverades därför 0,4 procentenheter till dessa satsningar. Då huvuddelen av de yrkeskategorier 

som satsades på är anställda inom Vård och omsorg eller Plan och bygg innebär detta att dessa budgetramar 

ökats och att övriga politikområdens minskats. För Kommunledningskontorets dels innebär detta en 

ramminskning med 65 tkr. 

 

Omfördelning från Barn och utbildning 

From 1 april 2016 är Arbete och socialtjänst ett eget politikområde, vilket innebär att det organisatoriskt inte 

längre tillhör Barn och utbildning. Lönekostnader, sociala avgifter, samt kostnader avsatta för 

kompetensutveckling avseende verksamhetschefen ska flyttas från Barn och utbildning till Kommunlednings-

kontoret. Beloppet som ska justeras inför 2017 är sammanlagt 746 tkr.  

 

Effektivitetsbeting 

I 2017 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala kostnadsmassan, 

vilket motsvarar ca 2,3 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan politikområdena i 

förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Kommunledningskontorets del innebär 

detta 150 tkr. 

 

 

Verksamhetsmått och nyckeltal 
 

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 

Antal inkomna synpunkter 240 280 226 

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

Antal inkomna frågor vid allmänhetens frågestund i 

kommunfullmäktige 
3 2 2 

Antal inkomna motioner till kommunfullmäktige 6 10 25 

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

Antal e-tjänster i Hjo kommun 6 6 15 
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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). 

 

Mål för Plan och Bygg 2016  

Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 

med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 

Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 

långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 

övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 

fastställandet av budgetdokumentet i november. 

 

Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2016 presenteras i inledningen av 

dokumentet på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av 

Budget- och verksamhetsplan i november 2016. 

 

Verksamhetsanalys och ekonomi 

För 2016 uppgår politikområdets ram till 5 036 tkr fördelat på 1 297 tkr för Bygglovshandläggning, 2 643 tkr 

på Fysisk planering och Strategiskt miljöarbete och 1 096 tkr för gemensam administration för hela 

politikområdet. Inom Plan och Byggs verksamheter finns ca 6 heltidstjänster. 

 

Härledning av PFÖ-ram 2017 

Härledning  Belopp (tkr) 

Budget 2016 5 036 

Generell ramtilldelning 2,55 % 110 

Indexuppräkning 1,7 % 29 

  

Politiska prioriteringar  

Energi och klimatstrategi 150 

350 tkr kvarstår planarbetet 0 

100 tkr kvarstår miljödialog 0 

  

Omfördelningar 0 

Omfördelning lönesatsningar 47 

  

Krav effektivitet 2017 -29 

PFÖ 2016 5 343 

 

 

Ramtilldelning 

I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till vardera politikområde med ett generellt påslag 

baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2016 med 2,55 %, en indexuppräkning av övriga 

kostnader med 1,7 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.  
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Politiska beslut och prioriteringar 

Planarbetet 

Under innevarande år och under 2017 är efterfrågan på planer för bostadsändamål fortsatt stor. 

Verksamheten kommer under 2016/ 2017 påbörja arbetet med planprogram hamnen, planprogram prärien, 

kulturmiljöstrategi, samt tre nya planuppdrag för bostadsändamål. Arbetsbelastningen kommer att vara hög. 

Verksamheten har även ett behov av att köpa utredningar i de delar där särskild kompetensen krävs. I 

skrivande stund är det oklart om planuppdraget för området vid Stämmorna kommer att utföras under 

2016/2017. Utöver dessa uppdrag kan privata exploatörer efterfråga planuppdrag. Att arbeta undan 

efterfrågade objekt/uppdrag är viktigt för den fortsatta utvecklingen och tillväxten av vår kommun. Mot 

bakgrund av den stora efterfrågan på planuppdrag kvarstår de medel motsvarande 350 tkr som tillfälligt 

tilldelades i budget 2015, och som kvarstått under 2016, för att vid behov tillfälligt köpa hjälp utifrån, i 

politikområdets ram även under 2017.  

Miljödialogen 

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. Miljödialogen är en internt 

framtagen metod utifrån Hjo kommuns förutsättningar. Det är en enkel och snabb metod för det 

systematiska miljöarbetet, men följer etablerade system för miljöledning utan målet att miljöcertifieras. 

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 

nuläget är 19 miljöinspiratörer från kommunens verksamheter engagerade i arbetet. De medel om100 tkr 

som tilldelades i budget 2015 kvarstår för att fortsätta arbetet med ett aktivt miljöarbete. 

Energi- och klimatstrategi 

Energi- och klimatfrågan är med sin miljöpåverkan en av de största utmaningarna som världen står inför. Hur 

vi hanterar energi- och klimatfrågorna är därför avgörande för en hållbar samhällsutveckling i Hjo kommun. 

Genom att upprätta en energi- och klimatplan visar Hjo kommun att vi arbetar för att ta ansvar för att nå 

energi- och klimatmålen. För att nå målen krävs omställningar av energisystemen. Kommunerna spelar en 

viktig roll i detta arbete genom sitt ansvar för fysisk planering, energiplanering, tillsyn och drift av tekniska 

anläggningar. Det är av stor betydelse att arbetet sker i nära samverkan med andra aktörer i samhället. Enligt 

Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, 

distribution och användning av energi. Det är idag vanligt att kommuner slår ihop energiplanen med 

klimatstrategin då dessa båda dokument har många gemensamma nämnare. Det är viktigt att ha en helhetssyn 

på energiplaneringen och ta hänsyn till miljöeffekterna i såväl lokalt, regionalt som globalt perspektiv. I 

strategin görs en analys av hur miljön, hälsan och hushållningen kommer att påverkas av olika åtgärder eller 

energisystem. 

 

Den gällande energiplanen för Hjo kommun antogs av kommunfullmäktige 2007. En energi- och klimatstrategi 

ersätter denna plan. Arbetet med att revidera Hjo kommuns energiplan kommer till en del att genomföras 

med egen kompetens men förvaltningen bedömer att extern kompetens behöver anlitas. Kostnaden för detta 

är beräknad till 150 tkr. Politikområdet tilldelas dessa medel för att arbeta fram en energi- och klimatstrategi 

under år 2017. 
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Behov av externt köpta tjänster i planarbetet 

För politikområdet plan och bygg finns i nuläget och framåt behov av att anlita extern kompetens i arbetet 

med såväl det detaljerade som det översiktliga planarbetet. Den nu gällande översiktsplanen (ÖP) från år 

2010 behöver revideras och en detaljerad översiktsplan, FÖP, ska tas fram. Båda dessa dokument kommer 

att kräva att extern kompetens anlitas. I arbetet med denna PFÖ äskade förvaltningen medel för att ta fram 

en grönstrukturplan samt för en kompletterande inventering av alléer och skyddsvärda träd. Inga ytterligare 

medel för detta tilldelas men förvaltningen uppmanas att med de medel som finns i politikområdets ram 

prioritera och anpassa takten i det framtida arbetet med översiktsplaneringen. Plankommittén bör utgöra ett 

viktigt forum där förvaltningen i dialog men den politiska organisationen kan göra dessa prioriteringar. 

 

Kapitaltjänstkostnad 

Plan och Bygg har ingen förändring i nivån på kapitaltjänstkostnader jämfört budget år 2016. 

 

Omfördelningar 

Omfördelning för lönesatsningar 2016 

I 2016 års budget tilldelades vardera politikområde en generell ramökning med 2,4 procent av 2015 års 

budgeterade personalkostnader. Den analys som kommunledningen gjorde av löneläget inom kommunen 

samt vid jämförelser med övriga kommuner i Skaraborg inför lönerörelsen 2016, gav vid handen att extra 

satsningar behövde göras på enhetschefer inom verksamhetsområdet Vård och omsorg samt på 

undersköterskor. Vidare avsattes en mindre pott för justering av så kallade snedsitsar. Av ovanstående 2,4 

procent reserverades därför 0,4 procentenheter till dessa satsningar. Då huvuddelen av de yrkeskategorier 

som satsades på är anställda inom Vård och omsorg innebär detta att dess budgetram ökats och att övriga 

politikområdens minskats. För plan och byggs del innebär detta en ramökning med 47 tkr 

 

Effektivitetsbeting 

I 2017 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 2,3 mnkr för kommunen som helhet, vilket 

motsvarar ca 0,5 procent av den totala kostnadsmassan. Betinget fördelas mellan politikområdena i 

förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För plan och bygg innebär detta 29 tkr.  

 
Nyckeltal 
 

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 

Antal lagakraftvunna detaljplaner 8 5 2 

Bygglov, beslut 111 108 88 

Rivningslov, beslut 3 2 3 

Marklov, beslut 1  0 

Anmälningsärenden, beslut 37 29 54 

Förhandsbesked, beslut 1  3 

Strandskyddsdispens, beslut 12 6 9 

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut 1 2 0 

Tillsynsärenden enligt MB, beslut 0 1 0 
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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. 

 

Mål för Barn och utbildning 2017 

Hjo kommun har i februari 2014 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 

med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 

Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 

långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 

övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 

fastställandet av budget dokumentet i november.  

 

Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet 

på sidorna x-x. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och 

verksamhetsplan i november 2016. 

 

Verksamhetsanalys och ekonomi 

Totalramen 2016 för barn och utbildning är 203 mnkr. Utav dessa avser drygt hälften kostnader för personal, 

30 % avser köp av verksamhet t.ex. kostnader för interkommunal grund- resp. särskola samt kostnader för 

våra gymnasieelever. Övriga kostnader är köp av pedagogiskt material samt interna kostnader som hyra, mat 

och städ. 

 

Härledning av PFÖ - ram 2016 

Härledning  Belopp (tkr) 

Budget 2017 203 672 

Generell ramtilldelning 2,55 % 3 304 

Index uppräkning 1,7 % 676 

Uppräkning Gysk 878 

  

Politiska prioriteringar:  

Ökning av antalet barn inom barnomsorgen på Fågelbo 0,5 tj 235 

Förskolelokaler – Redarvägen 20 platser  2 200 

Elevförändring fritids 2,07 tjänst enligt resursfördelningsmodell  500 

Elevförändring Grundskolan 2,5 tjänst enligt resursfördelningsmodell  1 300 

Elevförändring Gymnasieskolan  500 

Kuratorstjänst, nyanlända 450 

Matportioner, ökat antal 300 

Paviljonger, gymnasie- och vuxenutbildning 728 

  

Kapitaltjänstkostnad 420 

Omfördelning:  

Omfördelning av lönesatsningar 2016 -406  

Omfördelning till Kommunledningskontoret -746 

Krav effektivitet 2017 -654 

PFÖ 2017 213 357 
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Ramtilldelning 

I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till vardera politikområde med ett generellt påslag 

baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2016 med 2,55 %, en indexuppräkning av övriga 

kostnader med 1,7 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar. Utöver att 

ramtilldelning skett enligt dessa schabloner har endast ett fåtal äskanden från förvaltningen beviljats i PFÖ-

processen. Övriga äskanden, omvärldsbeskrivningar och regelförändringar kvarstår dock och lyfts åter i 

höstprocessen. 

 

Politiska beslut och prioriteringar 

Ökning av antalet barn på Fågelbo 0,5 tj 

Efterfrågan av barnomsorg har i kommunen varit stort de senaste åren vilket beror på framför allt en ökad 

inflyttning samt att födelsetalen ökat. För att möta den ökade efterfrågan har under de senast åren antalet 

förskoleplatser utökats bland annat genom nybyggnation av förskolan Knäpplan. Som det är i dagsläget är 

trycket fortfarande högt och detta tillsammans med avskaffandet av vårdnadsbidragen innebär det att våren 

2017 är vi i behov av nya förskoleplatser. (Enligt uppgifter från skolverket går idag 94 procent av alla 1–5-

åringar i förskolan. För tio år sedan var andelen 75 procent och för femton år sedan 61 procent. I 

åldersgruppen 3–5 år är nästan 95 procent inskrivna i förskolan. Siffrorna avser statistik gällande riket).  

 

Förskoleverksamheten i Hjo är dimensionerad för att ta emot 507 barn i verksamheten. Det finns 428 platser 

i kommunal regi samt 79 platser i enskild regi.  

 

 Utifrån den tilldelningsmodell vi har idag om 20 barn/avdelning behöver förskoleverksamheten i Gate 

”Fågelbo” förstärkas med 0,5 tjänst då de idag är en fullskalig förskoleavdelning om 20 barn. 

Verksamheten får ytterligare 230 tkr för täck det ökande antalet barn på Fågelbo. 

 

 Utöver detta har verksamheten tilldelats ytterligare medel för att öppna en ny avdelning i 

Konstskolans gamla lokaler på Redarvägen våren 2017. Beräknad kostnad för detta är ca 2 200 tkr. I 

takt med att vårdnadsbidraget fasas ut samt om trenden av inflyttning kvarstår kommer på sikt 

ytterligare avdelningar behöva öppnas på Redarvägen.  

 

Elevförändring fritids 

Enligt modellen genererar 280 volymtimmar en tjänst. Vid avstämningen den 8 april -16 är volymtimmarna 5 

931 timmar vilket innebär en tjänstetilldelning om 21,18 tjänst. (I dag har vi en tilldelning till fritids om totalt 

19,1 tjänst). För att nå volymtimme snittet om 280 volymtimmar =1 tjänst skulle en förstärkning om 2,08 

tjänst behöva tillskjutas = ca 1 mnkr. Tabellen nedan visar antalet barn som idag nyttjar fritids och jmf 

föregående år är vi idag 24 barn fler. Detta beror självklart på de stora barnkullarna som de senaste åren 

lämnat förskolan och nu går i förskoleklass samt grundskola. Då barnkullarna de närmsta åren fortsatt är 

stora kommer trycket på fritidshemmen vara stort de närmsta åren. För att hantera denna ökning har i 

dagsläget politiken beslutat tillskjuta ytterligare 500 tkr. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

294 275 306 308 325 337 337 350 369 349 373 

 

Elevförändring Grundskolan 

Vi har idag 970 elever, detta är en ökning med 16 elever jmf med när budget för 2016 (snitt om 954 elever) 

gjordes. Därutöver så har vi 88 elever som slutar 9:an och 109 elever som börjar förskoleklass. Detta 

tillsammans med elevökningen under året innebär en ökning med 37 elever (16+21). Dagens 

resursfördelningssystem utgår från att varje elev genererar 0,069 lärarresurs i grundersättning, sen 

tillkommer ytterligare resurs beroende på årskurs. Vilket innebär en ökning av tjänsteunderlaget enligt 
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resursfördelningsmodellen om 0,069 * 37 elever = 2,5 tjänst = 1 300 tkr (då har ingen hänsyn tagit till 

in/utflyttning, uppgiften är baserad på idag kända uppgifter). För detta tilldelas Barn och utbildning 1 300 tkr i 

budget för 2017. 

 

Elevförändring gymnasieskolan 

Antalet elever som börjar på gymnasiet till hösten är som det ser ut nu ca 5 elever fler än de som sluter. 

Detta medför ökade kostnader om ca 500 tkr. Däremot finns en stor osäkerhet kring hur många elever som 

kommer läsa vid kommunens IM program, detta delvis på grund av nedläggningen av Fågelviks gymnasiet samt 

även för nyanlända elever. Barn och utbildning tilldelas 500 tkr till budget 2017 för elevökningen. 

 

Kuratorstjänst nyanlända 

Idag finansieras kuratorstjänsten som är riktad mot integration av extraanslaget om 5,9 mnkr. Detta anslag 

avser 2015 och 2016. Finansiering av tjänsten saknas för 2017. Tjänsten är idag tillsatt med en 

tillsvidareanställning och är en viktig länk mellan skola boenden för ensamkommande samt även kommunens 

ordinarie flyktingmottagande. För att finansiera tjänsten tilldelas Barn och utbildning ytterligare 450 tkr.  

 

Matportioner 

Elevantalet i skolan ökar samt antalet pedagogiska måltider. Under 2014 och 2015 har antalet levererade 

portioner överstigit det beställda och internt debiterade med 100 resp. 150 portioner per dag. Prognosen för 

innevarande år är 150 portioner per skoldag. Kostenhetens debitering mot barn och utbildning kommer 

under 2017 att vara ca 300 tkr högre än den nu budgeterade, vilket Barn och utbildning får full kompensation 

för inför budget 2017. 

 

Paviljonger – Gymnasie- och vuxenutbildning 

Antalet elever vi kommunens SFI (svenska för invandrare) har under 2015 ökat markant och vi har idag 4 

undervisningsgrupper med 23-25 elever i varje grupp. Detta innebär att verksamheten är trångbodd och 

under året har detta tillfälligt lösts genom att använda elevboenden på Folkhögskolan. Folkhögskolan har nu 

tagit tillbaka dessa lokaler och vi har ersatt dom med tillfälliga undervisningslokaler i form av Paviljonger. 

Paviljongerna bekostas under 2016 av det tillfälliga bidraget som kommunen fått om 5,9 mnkr, men för 2017 

saknas finansiering till hyran för paviljongerna. Barn och utbildning tilldelas för detta 728 tkr. 

 

Utökad undervisningstid i matematik 

Undervisningstiden i matematik har tidigare utökats för elever i årskurs 1-3 och sedan budgetpropositionen 

2014 har det aviserats att även undervisningstiden för eleverna i årskurs 4-6 kommer att öka. I 

lagrådsremissen föreslås att undervisningstiden i matematik utökas med 105 timmar i grundskolan. Detta 

föreslås också för grundsärskolan (utom för inriktningen träningsskola), specialskolan och sameskolan. 

 

Satsningen kommer att ske successivt, men kommunerna kommer att ersättas fullt ut redan från start. 

Sammanlagt kommer kommunerna ersättas med 245 miljoner kronor i år och 490 miljoner kronor 

permanent från och med nästa år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.  

Kommunerna kommer kompenseras för den utökade undervisningstiden och förvaltningen utgår från att 

detta statsbidrag tillförs Barn och utbildning. 

Nya riktmärken - mindre barngrupper i förskolan 
Skolverket publicerade 2016-02-12 rapporten Barngruppers storlek i förskolan – en kartläggning av aktuell 

pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk forskning och i samband med publikationen av 

rapporten presenterade Skolverket nya riktmärken för barngruppernas storlek. Riktmärkena för barngrupper 

i förskolan har tagits fram på uppdrag av regeringen. För barn mellan ett och tre år är riktmärket för 
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barngruppernas storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till femton barn. 

 

Skolverket skriver att: ”De nya riktmärkena bygger på en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga studier 

och forskning. Forskningen kan inte ange en direkt siffra för hur stor en barngrupp bör vara. Däremot finns 

stöd i forskningen för att det ska vara olika riktmärken för yngre och äldre barn och att riktmärken bör bestå 

av ett spann.” Riktmärkena är inte tvingande utan ska ses som ett stöd i arbetet med skapa lagom stora 

barngrupper. Barn och utbildning tilldelas i dagsläget inte ersättning för att minska barngruppernas storlek, 

däremot ska vi följa utvecklingen/trenderna i kringliggande kommuner. 

 

Kapitaltjänst 

Beräkningarna av justering för förändrade kapitaltjänstkostnader fördelas på ”fastighet” och ”övrigt. 

Anledningen till denna uppdelning är att kompensation för nya kostnader avseende kapitaltjänst på 

investeringar som löper på fastigheter ligger inom ramen för internhyressystemet. Detta innebär att det 

politikområde där den betalande verksamheten- hyresgästen hör hemma får kompensationen i form av 

ramtilldelning.  

 

Barn och utbildning får tillkommande hyreskostnad motsvarande tillkommande kapitaltjänst avseende 

utökningen av Barnomsorgsplatser (permanentandet av Paviljongen vid Orrelyckan alternativt utökade 

platser på Redarvägen ”Konstskolan”) För detta kompenseras Barn och utbildning med motsvarande 

kapitaltjänstkostnader om 420 tkr.  

 

Investeringsprojekt Fastighet Projekt-

budget  

Årlig 

avskrivning   

Årlig 

ränta (5 %) 

S:a kap.tj 

Permanentande av Paviljong vid 

Orrelyckan eller Utökade platser 

Redarvägen ”konstskolan” 

4,2 mnkr 210 tkr 210 tkr 420 tkr 

Total S:a Fastighet 4,2 mnkr 210 tkr 210 tkr 420 tkr 

 

Omfördelning 

Omfördelning för lönesatsningar 2016 

I 2016 års budget tilldelades vartdera politikområde en generell ramökning med 2,4 procent av 2015 års 

budgeterade personalkostnader. Den analys som kommunledningen gjorde av löneläget inom kommunen 

samt vid jämförelser med övriga kommuner i Skaraborg inför lönerörelsen 2016, gav vid handen att extra 

satsningar behövde göras på enhetschefer inom verksamhetsområdet Vård och omsorg samt på 

undersköterskor. Vidare avsattes en mindre pott för justering av så kallade snedsitsar. 

Av ovanstående 2,4 procent reserverades därför 0,4 procentenheter till dessa satsningar. Då huvuddelen av 

de yrkeskategorier som satsades på är anställda inom Vård och omsorg eller Plan och bygg innebär detta att 

dessa budgetramar ökats och att övriga politikområdens minskats. För Barn och utbildning del innebär detta 

en ramminskning med 406 tkr. 

 

Omfördelning till Kommunledningskontoret 

From 1 april 2016 är Arbete och socialtjänst ett eget politikområde, vilket innebär att det organisatoriskt inte 

längre tillhör Barn och utbildning. Lönekostnader samt kostnader avsatta för kompetensutveckling avseende 

verksamhetschefen ska flyttas från Barn och utbildning till Kommunledningskontoret. Beloppet som ska 

justeras inför 2017 är sammanlagt 746 tkr.  
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Effektivitetsbeting 

I 2017 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 2 mkr för kommunen som helhet, vilket 

motsvarar ca 0,5 procent av den totala kostnadsmassan. Betinget har fördelats mellan politikområdena i 

förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Barn och Utbildnings del innebär detta 

654 tkr. 

 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 

Antal inskrivna barn 1-5 år (alla 

verksamheter) 
443 464 474 

Varav antal inskrivna barn i enskilda 

verksamheter 
82 82 80 

Antal elever F-9 915 922 945 
Antal inskrivna barn i fritidshem, 6-9 år  

(alla verksamheter) 
356 368 396 

Antal elever i gymnasieskola 356 343 343 
Antal elever i grundsärskolan 7 7 7 
Antal elever i gymnasiesärskolan 7 5 5 

 

 
Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2014 

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan 125 000 kr/år 115 000 kr/år 

Resultat nationella proven i åk 3 70 70 

Resultat nationella proven i åk 6 95 96 

Andel behöriga elever till gymnasiet 90,4 93,1 

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen 82,6 82,6 
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Arbete och socialtjänst 

Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integration och 

flyktingmottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och 

Socialtjänstförordningen. Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för samordning av de 

arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. AME utför bl.a. arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen. Vidare 

ansvaras för tjänster som utförs i samverkan med andra kommuner t ex alkoholhandläggning och tillsyn, 

familjerådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och social jour.   

 

Mål för Arbete och socialtjänst 2017 

Hjo kommun har i februari 2014 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 

med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 

Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 

långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 

övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 

fastställandet av budgetdokumentet i november.  

 

Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet 

på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och 

verksamhetsplan i november 2016. 

 

Verksamhetsanalys och ekonomi 

Socialtjänstens verksamhet styrs i stor omfattning av gällande konjunktursvängningar och hur samhället mår. 

Det finns dock en eftersläpning i när behoven blir tydliga inom socialtjänstens verksamhet, vilket kräver 

förmåga att planera och se förväntade resultat av förändringar. Budget är därför inte alltid i paritet med 

behovet. Vissa förändringar och behov går inte att förutspå varför budget kan vara svårplanerad. 

Verksamheten har för 2016 en totalram på 21,9 mkr fördelat för Individ och familjeomsorg, 

arbetsmarknadsenheten och integration. Verksamheten är oförutsägbar och i många delar svår att påverka 

varför behovet kan variera över tid. 

 
Härledning av PFÖ – ram 2017 

Härledning  Belopp (tkr) 

Budget 2016 21 930 

Generell ramtilldelning 2,55 % 800 

Index uppräkning 1,7 % 437 

  

Politiska prioriteringar  

Socialsekreterare, vuxenvård 0,5 tjänst  

Extern handledning 

265 

100 

Praktiksamordnare, arbetskonsulent 250 

  

Omfördelning av lönesatsningar 2016 -18 

Krav effektivitet 2017 -233 

PFÖ 2017 23 531 
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Ramtilldelning 

I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till vardera politikområde med ett generellt påslag 

baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2016 med 2,55 %, en indexuppräkning av övriga 

kostnader med 1,7 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar. Utöver att 

ramtilldelning skett enligt dessa schabloner har endast ett fåtal äskanden från förvaltningen beviljats i PFÖ-

processen. Övriga äskanden, omvärldsbeskrivningar och regelförändringar kvarstår dock och lyfts åter i 

höstprocessen. 

 

Politiska beslut och prioriteringar 

Socialsekreterarresurs vuxen/missbruk 0,5 tjänst 

Belastningen inom missbruksområdet i Hjo har under ett flertal år varit relativt låg, där ett aktivt arbete från 

Dialogens öppenvård bidragit till en god beredskap och möjliga hemmaplanslösningar. Däremot har vi de 

senaste två åren sett en kraftig ökning dels p.g.a. av inflyttning och ökande behov bland våra egna invånare. 

Under årets tre första månader visar antalet inkomna anmälningar en fortsatt ökning jämfört med 2015. 

Revisionen genomförde under 2015 en granskning av verksamheten där även deras slutsats var att det fanns 

behov av förstärkningar då personalstyrkan varit den samma under den senaste 10 årsperioden trots att 

ärendemängden ökat. 

 

Inför 2016 äskade verksamheten därför extra medel för att kunna hantera den ökande mängden genom att 

tillsätta en 50 % tjänst som socialsekreterare med inriktning vuxen. För att kunna hantera den ärendenivå vi 

nu legat på de senaste åren på ett rättssäkert sätt och upprätthålla en god arbetsmiljö, tillskjuts en 

resursförstärkning inför 2017 med 0,5 % socialsekreterare tillsvidare till vuxen/missbruk.  

 

Extern handledning  

För att kunna bedriva en kunskapsintensiv verksamhet med höga krav på våra medarbetare behöver vi som 

arbetsgivare kunna erbjuda extern handledning av god kvalitet. I den hårda konkurrens som föreligger bland 

socialsekreterare idag är detta ett minimum av vad som behöver finnas för att attrahera nya medarbetare. Vi 

har tidigare haft handledning för grupperna, men då denna under föregående år gick på föräldraledighet och 

samtidigt bytte arbete behöver vi hitta en ny. Föregående handledare kom in i dåvarande prisläge. Dagens 

prisläge har avsevärt förändrats uppåt samt att vi nu har en större grupp att hantera vilket gör att nuvarande 

budget inte täcker behovet. Verksamheten tilldelas inför 2017 100 tkr för handledning.  

 

Arbetskonsulent/Praktiksamordnare 

Det ökade inflödet av nyanlända personer till Hjo och Sverige skapar behov av att kunna erbjuda  

Sysselsättning av olika former för denna grupp. Detta kan innebära praktikplatser, arbete med stöd, samt 

riktiga jobb. Vi måste förbereda oss på att en osäker del de personer som i dag ingår i etableringsuppdraget 

kommer att stå utan egen försörjning när de lämnar etableringen. Detta betyder att kostnaderna för deras 

försörjning kommer att bekostas genom försörjningsstöd. För att motverka detta måste vi ligga i framkant av 

utvecklingen och ha strategier för att hantera detta på ett adekvat sätt. Vi har ett gott samarbete med AF 

kring detta, men behöver satsa på hemmaplan för att kunna motverka effekterna av en sådan utveckling. 

Verksamheten har tilldelas 250 tkr inför nästkommande verksamhetsår. Detta för att anställa en samordnare 

som blir ansvarig för att skapa kontakt med företagare och andra möjliga arbetsgivare och på så sätt öka 

antalet praktikplatser i Hjo. 

 

Uppdrag 

Familjehemssekreterare 

Under det senaste året har behovet av familjehem och kontaktfamiljer ökat kraftigt. Detta blev extra tydligt 

när inflödet av ensamkommande barn ökade rejält under hösten 2015. Att bo i familjehem är en säker och 

trygg placeringsform för ungdomar som kommer till Sverige från andra länder samt för befintliga barn- och 
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unga boendes i Sverige. Att som kommun kunna erbjuda egna familjehem och kunna ha en person som aktivt 

arbetar med uppsökande rekrytering, placeringar och uppföljning är nödvändigt för att uppfylla lagens krav på 

kommunen. Lagstiftningen säger också att samma socialsekreterare inte ska hantera både placeringen samt 

familjehemmet, vilket är svårt att uppfylla utifrån den begränsade personalgrupp kommunen idag har. Individ 

och familjeomsorg ges därför i uppdrag att utreda om huruvida kommunen kan samverka med kringliggande 

kommuner för att undvika jävssituationer. 

 

Omfördelning för lönesatsningar 2016 

I 2016 års budget tilldelades vardera politikområde en generell ramökning med 2,4 procent av 2015 års 

budgeterade personalkostnader. Den analys som kommunledningen gjorde av löneläget inom kommunen 

samt vid jämförelser med övriga kommuner i Skaraborg inför lönerörelsen 2016, gav vid handen att extra 

satsningar behövde göras på enhetschefer inom verksamhetsområdet Vård och omsorg samt på 

undersköterskor. Vidare avsattes en mindre pott för justering av så kallade snedsitsar. 

Av ovanstående 2,4 procent reserverades därför 0,4 procentenheter till dessa satsningar. Då huvuddelen av 

de yrkeskategorier som satsades på är anställda inom Vård och omsorg eller Plan och bygg innebär detta att 

dessa budgetramar ökats och att övriga politikområdens minskats. För Arbete och socialtjänst del innebär 

detta en ramminskning med 18 tkr. 

 

Effektivitetsbeting 

I 2017 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 2 mkr för kommunen som helhet, vilket 

motsvarar ca 0,5 procent av den totala kostnadsmassan. Betinget har fördelats mellan politikområdena i 

förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Arbete och socialtjänst del innebär detta 

233 tkr. 

 

Verksamhetsvolymer och nyckeltal 

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 

Antal inskrivna AME 64 91 83 

Antal som gått vidare till arbete/studier 7 4 11 

Utbetalt ek. bistånd, kr 6 773 000 7 331 300 6 386 000 

Antal hushåll 209 234 220 

Inledda utredningar VoB 125 101 149 

Anmälningar BoU 97 110 100 

Anmälningar (alla) 152 204 169 

Ej inleda utredning 93 137* 100* 

Mottagna ensamkommande barn 16 11 54 

Mottagna flyktingar 10 15 xx 

 
* Med ej inledda utredningar menas ärenden som efter en initial bedömning ej föranleder en utredning. 
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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. Hemvård kan bland annat vara städning, inköp, tvätt, klädvård, tillsyn, personlig omvårdnad, 

matdistribution och trygghetslarm. Verksamheten till funktionshindrade handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen: 

personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med 

särskild service. 
 

Mål för Vård och omsorg 2017 

Hjo kommun har i februari 2014 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 

med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 

Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 

långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 

övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 

fastställandet av budgetdokumentet i november.  
 

Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet 

på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och 

verksamhetsplan i november 2016. 
 

Verksamhetsanalys och ekonomi 

Förvaltningen har under 2016 tilldelats 155 759 tkr i budgetram för politikområdet Vård och omsorg. 

Verksamheten är mycket personalintensiv, 80 % av budgeterade kostnader är personalkostnader. 

Personaleffektivitet är därför nyckeln till ekonomisk balans för Vård och omsorg.  

Härledning av PFÖ-ram 2017 
 

Härledning  Belopp (tkr) 

Budget 2016 155 759 

Generell uppräkning ramtilldelning 2,55% 4 166  

Indexuppräkning 1,7%  471 

  

Politiska prioriteringar:  

Inköp arbetskläder  250 

Utökning av beställning hemvård  

Utökning MAS 

Matdistribution hemvård  

Matdistribution alternativ huvudrätt  

Nyckelfria medicinskåp  

Ökad kostnad dagvårdsresor 

Biståndshandläggare – ÄBIC 

Ökad kostnad personlig assistans  

 

Kapitaltjänstkostnad: 

Larm Sjöryd                                                                                                    

600 

135 

1 200 

300 

180 

250 

425 

300 

 

 

70 

  

Omfördelningar: 

Omfördelningar för lönesatsningar 2016 

 

 

510 

Krav effektivitet 2017 -828 

PFÖ 2017 163 788 
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Ramtilldelning 

I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till vartdera politikområde med ett generellt påslag 

baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2016 med 2,55%, en indexuppräkning av övriga 

kostnader med 1,7% samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.  

 

Politiska beslut och prioriteringar 

  

Bemanning särskilt boende  

Socialstyrelsens föreskrifter om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda 

boenden, som tidigare var tänkt att träda i kraft 31 mars 2015 men som sköts upp i avvaktan på regeringens 

beslut om medgivande, införs inte. Istället beslutade Regeringen att det görs en ändring i 2 kap 3 § 

socialtjänstförordningen där man anger att ”I en sådan särskild boendeform som avser i 5 kap 5 § 

socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet 

runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det 

stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.” Ändringen träder i kraft 15 

april 2016.  

 

SKL kommer tillsammans med bl a kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, Famna och Vårdföretagarna 

att arbeta fram en rekommendation hur den nya skrivningen ska tolkas. Detta arbete beräknas vara klart 

2017.  

 

Innan dessa rekommendationer är färdiga är det svårt att bedöma vad den nya förordningen innebär och 

därmed om den kommer att medföra någon ökad kostnad.  

 

Arbetskläder  

Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbetet. Från och med 1 

januari 2016 gäller Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) vid arbete inom hemtjänsten, särskilt 

boende och vissa LSS-boende.  

 

Den som är yrkesmässigt verksam eller under utbildning i verksamhet som innefattar arbetsmoment som 

innebär fysisk kontakt med patient(vård) eller den som har beviljats insatsen (omsorg) ska i situationer där 

det finns risk för överföring av smittämnen iaktta basala hygienrutiner. Av föreskriften framgår bl a att 

arbetskläder ska bytas dagligen och kunna tvättas i minst 60° C. 

 

För att kunna uppfylla dessa rutiner krävs större inköp av arbetskläder än tidigare. Kostnaden för detta 

beräknas till 250 tkr som tilldelas i 2017 års budget.  

 

Utökning beställning hemvård 

Under 2015 var antalet utförda timmar inom hemvården i genomsnitt 3 231 st/mån. Detta innebär en ökning 

jämfört med tidigare år och mot budgeterat antal. Ökningen förväntas fortsätta och medel för att täcka 

kostnaden tillförs med 600 tkr.  

Utökning MAS 

Med anledning av pensionsavgång under 2016 behöver en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) anställas. 

Nuvarande MAS arbetar 80 % och förvaltningen tror att det kommer att bli svårt att rekrytera med denna 

sysselsättningsgrad. Istället är det önskvärt att kunna erbjuda en heltidstjänst där även andra arbetsuppgifter 

kan ingå. Kostnaden för denna utökning beräknas till 135 tkr som tillförs förvaltningen.  

 

Tjänsten får då tillföras arbetsuppgifter som ligger inom ramen för hälso- och sjukvård men som inte krockar 

med MAS-tjänsten eller chefstjänsten för HoS-enheten. Det kan vara varierande utredningsuppdrag, t ex 

inom området e-hälsa. 
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Matdistribution hemvård 

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utarbeta en ny ersättningsmodell för varm 

matdistribution så att Hemvården ges rimliga förutsättningar att täcka sina kostnader för att utföra tjänsten. 

Idag utgår ersättning endast för den tid personalen är i brukarens hem och vid matdistribution handlar det 

om enstaka minuter, medan kringtiden är ganska omfattande. Under 2015 registrerades 708 timmar i 

brukarnas hem vid insatsen matdistribution vilket gav Hemvården en intäkt på 295 tkr. 

 

Förstudien visade att den arbetstid Hemvården idag lägger på att distribuera varm mat motsvarar en kostnad 

på cirka 1,8 miljoner kr/år. Dagens kostnad för matdistributionen är så pass hög att förvaltningen fått i 

uppdrag att effektivisera den varma matdistributionen innan ny ersättningsmodell fastslås. Detta arbete är nu 

igång. Förvaltningen uppskattar att en rimlig ersättning fr.o.m. 2017 är 10 min per levererad matportion i 

stadsmiljö (och 15 min på landsbygd). Detta genererar en årlig ersättning på cirka 1 200 tkr (17 000 

matleveranser/år x 10 min = 170 000 min/60=2 833 timmar x 435 kr = 1 232 355 tkr).  

 

Denna beräkning bygger på att den alternativa huvudrätten i den varma matdistributionen tas bort. Om man 

istället behåller den alternativa maträtten så bör, enligt förvaltningen, även en årlig engångsersättning à 300 

tkr utgå.   

I avvaktan på beslut i frågan om matdistribution tilldelas förvaltningen 1500 tkr i planeringsförutsättningarna. 

Om förändring sker i samband med beslut får detta tas upp i höstprocessen.  

 

Nyckelfria medicinskåp 

Under 2016 beräknas nyckelfria låssystem i ordinärt boende installeras. I samband med detta behöver man 

även göra medicinskåpen nyckelfria med samma teknik för att personalen inte ska behöva hantera nycklar till 

cirka 130 brukare som har låsta medicinskåp i hemmen. Installationen av skåpen beräknas ske i slutet av 

2016. Hyra av medicinskåpen innebär en ökad kostnad om 180 tkr som tillförs förvaltningen.  

 

Ökad kostnad dagvårdsresor 

Kostnaden för dagvårdsresor till Smedjan och Regnbågen har ökat betydligt. Detta beror bl a på att 

Regnbågens dagverksamhet har öppet sju dagar per vecka istället för som tidigare fem dagar och att antalet 

besök har ökat vilket innebär fler resor. Den ökade kostnaden beräknas till 250 tkr som tillförs i budget för 

2017.  

 

Biståndshandläggare – ÄBIC 

Äldres behov i centrum (ÄBIC) är en utvecklad form av biståndshandläggning där den enskildes behov är i 

centrum som ska införas under 2017. Denna handläggning utgår från ett antal livsområden och fokuserar inte 

på insatser utan ser till den enskildes livssituation och behov. Förändringen kommer att påverka 

biståndshandläggarnas arbete och de behöver därför en förstärkning med 0,75 åa till en kostnad om 425 tkr. 

Vård och omsorg tilldelas medel för att täcka denna kostnad.  

 

Ökad kostnad personlig assistans 

Antalet brukare med ersättning från Försäkringskassan där kommunen verkställer personlig assistans dygnet 

runt med så kallad sovande jour har ökat. Försäkringskassan ersätter endast en fjärdedel av tiden under den 

sovande jouren men kommunen betalar lön för halva tiden och jourersättning för resterande halva. Detta 

innebär att ersättningen från Försäkringskassan i flera fall inte täcker kostnaderna. För hela verksamheten 

beräknas kostnaden som överstiger ersättningen till ca 900 tkr.  

 

Om vissa villkor är uppfyllda finns möjlighet att efter ansökan få förhöjd timersättning från Försäkringskassan. 

En redovisning ska då göras vid varje slutavräkning, som vanligtvis sker var sjätte månad, av alla kostnader 

som kommunen haft per brukare där beslut om förhöjning finns. Förvaltningen har för avsikt att ansöka om 

detta för flera brukare men eftersom redovisning och den slutliga beräkningen görs i efterhand är 
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ersättningens storlek osäker. Förvaltningen gör bedömningen att en ökad kostnad om 300 tkr kvarstår och 

medel tillförs för att täcka denna kostnad.  

 

Kapitaltjänstkostnad  

Kapitalkostnad larm Sjöryd 

Vård och omsorg har tilldelats 350 tkr för investering i ett nytt trygghetslarm på Sjöryds äldreboende. Denna 

investering innebär en ökad kostnad i form av ränta och avskrivning med ca 70 tkr/år under sju år och medel 

för detta tillförs förvaltningen.  

 

 

Omfördelningar 

Omfördelning för lönesatsningar 2016 

I 2016 års budget tilldelades vartdera politikområde en generell ramökning med 2,4 procent av 2015 års 

budgeterade personalkostnader. Den analys som kommunledningen gjorde av löneläget inom kommunen 

samt vid jämförelser med övriga kommuner i Skaraborg inför lönerörelsen 2016, gav vid handen att extra 

satsningar behövde göras på enhetschefer inom verksamhetsområdet Vård och omsorg samt på 

undersköterskor. Vidare avsattes en mindre pott för justering av så kallade snedsitsar. Av ovanstående 2,4 

procent reserverades därför 0,4 procentenheter till dessa satsningar. Då huvuddelen av de yrkeskategorier 

som satsades på är anställda inom Vård och omsorg eller Plan och bygg innebär detta att dessa budgetramar 

ökats och att övriga politikområdens minskats. För Vård och omsorgs del innebär detta en ramökning med 

510 tkr. 

 

Effektivitetsbeting 

I 2017 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala kostnadsmassan, 

vilket motsvarar ca 2,3 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan politikområdena i 

förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Vård och omsorgs del innebär detta 828 

tkr. 
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Verksamhetsvolymer och nyckeltal 

 2013 2014 2015 

Antal platser i särskilt boende 
114 114 

113 

Antal personer i kö till särskilt boende 
2 14 

5 

Antal personer med insats från hemvården 
239 235 

243 

LOV-ersättning, antal timmar/månad, genomsnitt1 
2 884 2 963 

3 262 

Antal vårddygn på korttiden2 
3 647 2 945 

3 833 

Antal personer med beslut om personlig assistans (inkl. privata utförare)3 
35 39 

40 

Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
32 31 

26 

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

Antal personer med beslut om kontaktperson/ledsagare enligt LSS 
40 34 

28 

 

 

Viktiga nyckeltal 

De här nyckeltalen är centrala för att följa upp verksamheten och dess kvalitet: 

 
Nyckeltal 2013 2014 2015 

Betalningsdygn kvarliggande pat. 7  4  11  

Kostnad per brukare hemtjänst kr (mått 27) 242 118 304 743 328 063 

Kostnad per plats särskilt boende kr (mått 24) 645 390 740 645 759 748 

Väntetid på särskilt boende (mått 7) 75 dagar 39 dagar 62 dagar 

Kontinuitet i hemtjänst(antal vårdare under 14 dagar, mått 10) 21 24 20 

 

  

                                                

1 Inklusive extern utförare 

2 Inklusive 36 dygn köpta från annan kommun 

3 Kommunen är betalningsansvarig för de första 20 tim/vecka, därför är omfattningen av privata utförare intressant. 
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Kultur, turism och fritid 

Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, kulturarrangemang, kulturturism/turism, kulturskola, 

biograf, utställningsverksamhet samt övrig kulturverksamhet i kommunen, fritidsgård, fritidsanläggningar, 

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

 

Mål för Kultur, turism och fritid 2017 

Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 

med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 

Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 

långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 

övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 

fastställandet av budgetdokumentet i november. 

 

Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet 

på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och 

verksamhetsplan i november 2016. 

 

Verksamhetsanalys och ekonomi 

Politikområdets budgetram 2016 är 23 601 tkr. Cirka hälften av budgeten tillhör fritidsverksamheten med 

fritidslokaler, bad, träningsplaner, bidrag till organisationer samt fritidsgårdsverksamhet. 35 % av ramen står 

kulturverksamheten för med bl.a. bibliotek, kulturkvarter, utställningar, kulturskola, kulturnät och 

evenemang. Turismens del utgör 9 % av den totala ramen och resterande del är gemensam administration. 

Närmare hälften av de budgeterade kostnaderna består av interna kostnader för lokalhyra samt köp av 

tjänster. Cirka 36 % av kostnadsmassan är personalkostnader.  

 

Härledning av PFÖ-ram 2017 

Härledning  Belopp (tkr) 

Budget 2016 23 601 

Generell ramtilldelning 2,55 % 272 

Indexuppräkning 1,7 % 142 

  

Politiska prioriteringar  

0.5 tjänst biblioteket 250 

Medieanslag biblioteket 100 

0.25 tjänst turismen 125 

  

Kapitaltjänstkostnad  

Ombyggnation Park 2 473 

Inventarier Park 300 

  

Omfördelningar: 

Omfördelning för lönesatsningar 2016 

 

 

– 26 

Krav effektivitet 2017 – 54 

PFÖ 2017 27 183 
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Ramtilldelning 
I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till vartdera politikområde med ett generellt påslag 

baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2016 med 2,55 %, en indexuppräkning av övriga 

kostnader med 1,7 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.  

 

Politiska beslut och prioriteringar 

 

Biblioteket 

Biblioteksverksamheten är en väl förankrad och omtyckt verksamhet i Hjo sedan många år. 1989 stod de nya 

bibliotekslokalerna färdiga att använda. 2014 öppnades nya Kulturkvarteret. Redan innan Kulturkvarteret 

stod klart hade biblioteket i Hjo en låg personalbemanning jämfört med antal öppettimmar och besök. I och 

med nya bibliotekslagen har bibliotekens viktiga roll i samhället utvecklats och de höga kraven på bestånd har 

kompletterats med ökade krav på tillgänglighet av samhällsinformation i stort. Digitalisering och e-boksutlån 

har fördyrat verksamheten och flera personaltimmar krävs för att genomföra de nya kraven. I Sverige 

genomgår just nu biblioteken en förändring. De ökade kraven har medfört att många bibliotek drar ner på 

öppettider för att orka med uppgifterna i de kommuner där man inte kunnat utöka bemanningen. I många 

bibliotek har man enligt senaste rapporter dragit ned öppettider till ca 20 tim. /v främst i mindre kommuner. 

Storstäderna har fortfarande ca 35 tim. öppet/v. I Hjo utökades öppettiderna med 1 tim. från 33 tim./v till 34 

tim./v i och med att kvarterskvällar infördes. Bibliotekspersonalen upplever det mycket positivt med 

placeringen i Kulturkvarteret. Besök och utlån ökar stadigt och kvarterskvällarna har blivit en lyckad satsning. 

Trycket på besökare ökar i motsats till riket för övrigt och många flera frågor än ”vanliga” biblioteksfrågor 

landar på bibliotekspersonalens bord efter integreringen i kulturkvarteret.  

 

Integrationen ställer ytterligare krav på inköp av media och böcker samt personal som kan ta sig tid med de 

nya besökarna. Många har problem med att göra sig förstådda och det kan ta tid att genomföra ett boklån. 

Däremot upplever personalen det mycket positivt att arbeta med de nyanlända och deras behov. Det är 

lärorikt för alla. Under flera år har Stadsbiblioteket haft ett mycket lågt anslag för bok och media vilket har 

varit ungefär lika stort sedan 1990-talet. Det finns i dag ett stort behov vid Hjo Stadsbiblioteket att komma i 

nivå med bokanslaget.  

 

För att klara av alla nya krav som bibliotekslagen ställer, det dagliga arbetet inom biblioteksverksamheten, det 

ökade besöksantalet, nya krav i och med kulturkvarteret, att vara ett nav i integrationsarbetet samt bibehålla 

nuvarande goda service och öppettider tilldelas Kultur, turism och fritid 250 tkr för utökning med 0.5 tjänst 

bibliotekarie samt utökat bok och medieanslag sammanlagt för barn, ungdom och vuxna med 100 tkr.  

 

Turistverksamheten 

Hjo är en kommun med en växande turistverksamhet. I Hjo har turistverksamheten fått ett utökat ansvar i 

och med placeringen i Kulturkvarteret. I en jämförelse med Tidaholm, Eksjö och Nora ser vi att 

personalresurserna skiljer sig väsentligt där Hjo har en lägre bemanning än jämförelsekommunerna. Jämför vi 

turistbyråns öppettider så har Hjo generösa öppettider med en lång högsäsong.  

 

För att Hjos turistverksamhet ska fungera som både turistbyrå, informationscentrum och öppna för olika 

arrangemang i staden finns nya behov av öppethållande under lågsäsong; vid vissa storhelger, evenemang och 

vernissager. Som auktoriserad turistbyrå ställs också ett minimikrav på att hålla öppet turistbyrån minst 20 

tim./v under hela året. För att klara av de dessa krav och nya behov behöver ytterligare personalresurser 

tillföras. I första hand finns ett stort behov av att turistassistenttjänsten på 0.75 utökas till en heltid. Kultur, 

turism och fritid tilldelas därför 125 tkr för utökning med 0.25 tjänst turistassistent till en heltidstjänst. 
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Tekniker för Parks utrustning och uthyrning 

2016 – 2017 ska Parkbiografen genomgå en totalrenovering. Byggnaden från 1958 har under åren använts 

framförallt till konserter, fester, sammanträden, föreställningar i olika genrer och privat uthyrning till olika 

arrangemang och evenemang. Under åren av uthyrning och olika evenemang har verksamheten haft stora 

problem med service för lokalerna och för tekniken. Kultur, turism och fritid har tillgång till vaktmästartjänst 

genom Samhällsbyggnad/fastighet viss procent. 

 

För att brukare och kunder ska få en bra och fungerande service vid uthyrning krävs att det finns en tekniker 

som kan ge service vid uthyrningstillfällen både internt och externt. Behovet finns dagtid, kvällar och helger. 

Om lokalen är uthyrd en lördagskväll och ex. mikrofoner slutar fungera eller annan utrustning hakar upp sig 

kan ingen annan än en kunnig tekniker klara av att få utrustningen att fungera igen. För att ge god service 

behöver det finnas jourberedskap och/eller kunna bokas som tekniker vid olika evenemang. 

Arbetsuppgifterna kommer att bestå av ständigt underhåll och reparationer av teknisk utrustning. All teknisk 

utrustning för ljud och ljus behöver ständig service, även om utrustningen är ny. Även de enklaste 

utrustningarna kräver en teknisk kunskap som inte brukaren har om han inte är utbildad eller kunnig inom 

området.  

 

Kultur, turism och fritid tilldelas inga medel för tekniker 2017. Möjligheten att utbilda befintlig personal och 

vaktmästarna inom Kulturkvarteret ska ses över för att ha beredskap vid uthyrning. Alla som bokar lokaler 

där teknisk utrustning ingår ska även informeras om möjliga tekniska konsulter/företag att kontakta och 

eventuellt anlita som kan hjälpa till med tekniken. Om behov finns ska detta bekostas av de som hyr lokalerna 

vid varje tillfälle. 

 

Kapitaltjänstkostnad 

Beräkningarna av justering för förändrade kapitaltjänstkostnader fördelas på ”fastighet” och ”övrigt. 

Anledningen till denna uppdelning är att för nya kostnader avseende kapitaltjänst på investeringar som löper 

på fastigheter ligger inom ramen för internhyressystemet. Detta innebär att det politikområde där den 

betalande verksamheten/hyresgästen hör hemma får kompensationen i form av ramtilldelning.  

Detta politikområde tillförs medel enligt nedan tabell kopplat till aktuella investeringsprojekt. 

 

Tabell - Investeringsprojekt  
 

Investeringsprojekt Projektbudget  Avskrivning   Ränta  

(5 %) 

S:a kap. tjänst 

Ombyggnation Park  30,8 mnkr 933 tkr 1 540 tkr 2 473 tkr 

Inventarier Park  3,0 mnkr 150 tkr 150 tkr 300 tkr 

Total S:a Fastighet 33,8 mnkr 1 083 tkr 1 690 tkr 2 773 tkr 

 

Kultur, turism och fritid får tillkommande hyreskostnad motsvarande tillkommande kapitaltjänst avseende 

ombyggnation av Park där 30,8 mnkr finns avsatta i investeringsbudget 2016. För detta kompenseras Kultur, 

turism och fritid med motsvarande kapitaltjänstkostnader om 2 473 tkr. I investeringsbudgeten 2016 finns 

även 3 mnkr avsatta för inventarier Park vilket politikområdet kompenseras med 300 tkr för 

kapitaltjänstkostnader. Total kompensation 2017 blir 2 773 tkr. 
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Omfördelningar 

 

Omfördelning för lönesatsningar 2016 

I 2016 års budget tilldelades vartdera politikområde en generell ramökning med 2,4 procent av 2015 års 

budgeterade personalkostnader. Den analys som kommunledningen gjorde av löneläget inom kommunen 

samt vid jämförelser med övriga kommuner i Skaraborg inför lönerörelsen 2016, gav vid handen att extra 

satsningar behövde göras på enhetschefer inom verksamhetsområdet Vård och omsorg samt på 

undersköterskor. Vidare avsattes en mindre pott för justering av så kallade snedsitsar. Av ovanstående 2,4 

procent reserverades därför 0,4 procentenheter till dessa satsningar. Då huvuddelen av de yrkeskategorier 

som satsades på är anställda inom Vård och omsorg eller Plan och bygg innebär detta att dessa budgetramar 

ökats och att övriga politikområdens minskats. För Kultur, turism och fritids dels innebär detta en 

ramminskning med 26 tkr. 

 

Effektivitetsbeting 

I 2017 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala kostnadsmassan, 

vilket motsvarar ca 2,3 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan politikområdena i 

förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Kultur, turism och fritids del innebär detta 

54 tkr. 

 

Verksamhetsmått och nyckeltal 
 

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 

Biblioteket antal utlån 42 049  43 113 
48 449 

Biblioteket antal besök 50 709  53 717 
62 406 

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

Antal besökare konserter kulturnät  4 913 8 459 
8 542 

Fritidsgården besökare/månad 560  447 
543 

Simskolan  295  313 
295 

Guldkroksbadet besökare ca 100 000 88 400 
83 590 

Antal besökare Parkbiografen  3 337 3 861 
2 454 

Entré Kulturkvarteret  - 57 294* 
89 262 

Entré Utställningar - 14 849* 
31 315 

*Fr.o.m. 17 maj 2014 
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Teknisk service 

Teknisk Service omfattar fastighetsförvaltning, kostenhet och Gata/Hamn/Park. Fastighet & Lokalvård omfattar 

förvaltning, administration, drift, tillsyn vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens samtliga fastigheter, egna 

som hyrda. Kostenheten tillhandahåller mat till äldreomsorgen, barnomsorgen och grundskolan, samt ansvarar för 

leverans av mat till matserveringen på Rödingen. Gata/Hamn/Park omfattar drift och underhåll av gator vägar, gång- 

och cykelvägar, hamn, VA-nät, parker och grönytor. I uppdraget ingår även skötsel och förvaltning av kommunens 

skog samt naturreservatet Hjoåns dalgång. 

 

Mål för Teknisk service 2016  

Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 

med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 

Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 

långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 

övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 

fastställandet av budgetdokumentet i november 

 

Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2016 presenteras i inledningen av 

dokumentet på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av 

Budget- och verksamhetsplan i november 2016. 

 

Verksamhetsanalys och ekonomi 

Teknisk service tilldelade ram år 2016 uppgår till 23 636 tkr. Merparten av detta ramanslag, 20 260 tkr ligger 

på verksamheten Gata/ Park och Hamn. Övriga verksamheter finansieras huvudsakligen via intern försäljning 

av tjänster och intern hyra avseende verksamhetslokaler. Fastighetsverksamheten har ett anslag om 2 093 tkr 

för förvaltning av kulturfastigheter och fastigheter som inte är fullt intäktsfinansierade. Den gemensamma 

administrationen, inkl. mark och exploatering, har 1 078 tkr vilka avser personalkostnader, 

kapitaltjänstkostnader och administration för ledningsfunktionen inom politikområdet. Kostenheten har en 

ram om 205 tkr för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. Inom Teknisk service finns ca 

70 heltidstjänster fördelade på ca 80 personer vilket gör Teknisk service till det tredje mest personalintensiva 

politikområdet efter Vård och Omsorg och Barn och Utbildning. 

 

Härledning av PFÖ-ram 2017 
 

Härledning  Belopp (tkr) 

Budget 2016 23 636 

  

Generell ramtilldelning 2,55 % 348 

Indexuppräkning 1,7 % 143 

  

Politiska prioriteringar  

Ökat åtagande skötsel av gator och vägar 150 

  

Kapitaltjänstkostnad 1 265 

  

Omfördelningar  

Komponentredovisning fastigheter -1 000 

Omfördelning lönesatsningar 2016 -23 

  

Krav effektivitet 2016 -324 

PFÖ 2017 24 195 
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Ramtilldelning 

I Hjo kommuns PFÖ-process har ramtilldelning skett till varje politikområde med ett generellt påslag baserat 

på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2015 med 2,55 %, en indexuppräkning av övriga 

kostnader med 1,7 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.  

 

Politiska beslut och prioriteringar 

Ökat åtagande skötsel av gator och vägar Norra Knäpplan 

Under 2016 sker en exploatering av Norra Knäpplanområdet. Ett nytt bostadsområde anläggs med 9 nya 

villatomter samt GC-väg. Ny infrastruktur inom exploateringsområdet anläggs i form av kvartersgator och 

grönytor. Teknisk service åtagande utvidgas till följd av tidigare fattade beslut. De ökade drift och 

underhållskostnader beräknas uppgå till 150 tkr per år. Politikområdet tilldelas dessa medel i budget år 2017. 

Portionsantal hemvård, skola och barnomsorg 

Elevantalet i skolan ökar. Under 2014 och 2015 har antalet levererade portioner överstigit det beställda och 

internt debiterade med 100 resp. 150 portioner per dag. Prognosen för innevarande år är 150 portioner per 

skoldag. Kostenhetens debitering mot barn och utbildning kommer under 2017 att vara ca 300 tkr högre än 

den nu budgeterade. Barn och utbildning tilldelas dessa medel. 

 

Kapitaltjänstkostnad 

Beräkningarna av justering för förändrade kapitaltjänstkostnader fördelas på ”fastighet” och ”övrigt. 

Anledningen till denna uppdelning är att kompensation för nya kostnader avseende kapitaltjänst på 

investeringar i fastigheter ligger inom ramen för internhyressystemet. Detta innebär att det politikområde 

där den betalande verksamheten- hyresgästen hör hemma får kompensationen i form av ramtilldelning. 

Teknisk service tilldelas medel för tillkommande kapitaltjänstkostnader för lokalanpassning av stadshuset. 

Under 2016 installeras ny ventilation i 30- och 50-talsdelen. Vidare tilldelas politikområdet kompensation för 

anläggandet av nya parkeringsplatser vid Guldkrokshallen och för avsatta medel för löpande utbyggnad av 

GC-vägnätet. För reinvesteringar i gator och vägar, asfaltering och trafiksäkerhet finns 3,6 mnkr avsatt årligen 

och politikområdet kompenseras för kapitaltjänst för detta. För den andra delen av renoveringen av hamnen, 

som omfattar södra piren, finns 7,5 mkr avsatta i investeringsbudget 2016. Kapitaltjänst för detta tilldelas i 

budget 2017. Kapitaltjänstkostnader för planerade investeringar 2016 beräknas utifrån beslut investeringar i 

budget och verksamhetsplan 2016. Ombudgeteringar till 2016 som redan tillförts medel i föregående års 

budgetprocess är inte med. Tilläggsbudgeteringar av extraordinär karaktär som inte beaktats prövas från fall 

till fall.  

 

Investeringsprojekt  Projekt-

budget  

Årlig 

avskrivning   

Årlig ränta 

 (5 %) 

S:a 

kap.tjänst 

Lokalanpassning stadshuset 2 500 63 125 188 

Parkeringsplatser Guldkroksområdet 1 400 42 70 112 

Reinvestering i gator och vägar 1 800 55 90 145 

Asfaltering, ledningsnät och trafiksäkerhet 1 850 92 93 185 

Utbyggnad GC-nät 500 15 25 40 

Hamnen- Södra piren 7 500 150 375 525 

Dammfäste stämmorna 1 000 20 50 70 

Total S:a   417 778 1 265 
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Omfördelningar 

Omfördelning för lönesatsningar 2016 

I 2016 års budget tilldelades vartdera politikområde en generell ramökning med 2,4 procent av 2015 års 

budgeterade personalkostnader. Den analys som kommunledningen gjorde av löneläget inom kommunen 

samt vid jämförelser med övriga kommuner i Skaraborg inför lönerörelsen 2016, gav vid handen att extra 

satsningar behövde göras på enhetschefer inom verksamhetsområdet Vård och omsorg samt på 

undersköterskor. Vidare avsattes en mindre pott för justering av så kallade snedsitsar. Av ovanstående 2,4 

procent reserverades därför 0,4 procentenheter till dessa satsningar. Då huvuddelen av de yrkeskategorier 

som satsades på är anställda inom Vård och omsorg innebär detta att dess budgetram ökats och att övriga 

politikområdens minskats. För teknisk service del innebär detta en ramminskning med 23 tkr 

Komponentredovisning fastigheter 

Från år 2014 har förändringar i redovisningslagstiftningen avseende investeringar och avskrivningar medfört 

att det planerade underhållet av anläggningstillgångar delvis skall betraktas som investering. Detta medför att 

delar av de medel som finns avsatta för planerat underhåll av fastigheterna ska flyttas från driftsbudgeten till 

investeringsbudget  

Från och med år 2016 tillämpas komponentredovisning för anläggningstillgångarna i Hjo kommun. Detta 

innebär att delar av det fastighetsunderhåll som tidigare belastat driftsredovisningen nu ska betraktas som 

investering. Arbetet med att ta fram underhållsplaner för vårt fastighetsbestånd pågår men är inte slutfört. 

Mot bakgrund av detta avsätts 1 mnkr löpande i investeringsbudget för reinvesteringar i fastigheter. Detta 

innebär att driftsbudget för fastighetsverksamheten justeras ner med motsvarande belopp.  

Tilldelning demontering av Strömsdalsdammen 

I budget 2016 tilldelades Teknisk service en engångspost om 300 tkr för demontering av Strömsdalsdammen. 

Länsstyrelsen har lämnat medgivande till att dammen rivs. Under våren 2016 har MÖS ställt krav på 

provtagning eftersom det kan finnas rester av karbid i slänterna uppströms efter dammen. Provtagning 

kommer att ske under senvåren 2016. I nuläget är det därför oklart om demonteringen kommer att göras 

under 2016. Om så inte sker behöver de 300 tkr kvarstå i ram till 2017. Förvaltningen får återkomma i 

höstprocessen med besked om detta. 

 

Effektivitetsbeting 

I 2017 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 2,3 mnkr för kommunen som helhet, vilket 

motsvarar ca 0,5 procent av den totala kostnadsmassan. Betinget har fördelats mellan politikområdena i 

förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För teknisk service del innebär detta 324 tkr. 

 

Nyckeltal 
 

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 

Total förbrukning gatubelysning kWh 930 880 831 308 763 653 

Antal ljuspunkter gatubelysning 2702 2 741 2 785 

Förbrukning per ljuspunkt gatubelysning kWh 345 306 274 

Skolportioner 185 253 191 097 197 869 

Dagsportioner Vård & Omsorg 42 836 42 505 42 620 

Hemtjänstportioner 16 483 17 539 18 172 

    

Fastighetsyta m² eget bestånd/ hyrt bestånd 56 612 / 8 455 51 337 / 13 029 53 141 / 13 124 
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Taxefinanserade verksamheter 

Vatten och avlopp 
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 som är anslutna finansierar verksamheter genom avgifter för vatten och avlopp. Vid utgången år 2014 

hade verksamheten ca 2 410 abonnenter. 

Mål för Vatten och avlopp 2017 

Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 

med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 

Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 

långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 

övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 

fastställandet av budgetdokumentet i november. 

 

Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2017 presenteras i inledningen av 

dokumentet på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av 

Budget- och verksamhetsplan i november 2016. 

 

Härledning PFÖ 2016 

Verksamheten har inget kommunbidrag, varför ingen härledningstabell presenteras. 

Utmaningar i den nära framtiden 

Ett arbete med att ta fram en VA-plan och en underhållsplan för vatten- och avloppsledningsnätet ska 

påbörjas snarast.  

 

Intäktsförändringar 

Ett eventuellt behov av att höja taxan inför 2017 kommer att hanteras i särskild ordning och beslutas av 

kommunfullmäktige. 

 

Nyckeltal 
 
 2013 2014 2015 

Levererad vattenmängd m3 560 957 576 870 531 132 

Mottagen Avloppsmängd m3 872 306 970 210 909 498 

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

Va-Taxa  22,00 22,60 23,50 
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Avfallshantering Östra Skaraborg 

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, Skara, Falköping, Mariestad samt Gullspång.. 

 

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. 

 

Mål för Avfallshantering 2017 

Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 

med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 

Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 

långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 

övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 

fastställandet av budgetdokumentet i november 

 

Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2017 presenteras i inledningen av 

dokumentet på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av 

Budget- och verksamhetsplan i november 2016. 

 

Härledning PFÖ 2016 

Verksamheten har inget kommunbidrag, varför ingen härledningstabell presenteras 

 

 

 


