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Sammanfattning av kommunstyrelsens 

beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

• angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för   
            vårbudgeten för 2022.

• ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2022  
 fastställs enligt föreliggande förslag i vårbudget.

• investeringsbudgeten 2022 samt investeringsplan för   
 perioden 2023-2026 fast ställs enligt föreliggande förslag till  
 vårbudget 2022 på sid 42.

• Skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande   
 skattesats bibehålls, 21:57 per skattekrona.
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Organisation
Beskrivning av vår politiska organisation och                   
förvaltningsorganisation2
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2.1  Vår politiska organisation 

Kommunfullmäktige fastställer budgetramar på politikområden

Gemensamma nämnder
• Kollektivtrafiknämnden1

Råd
• Brottsförebyggande rådet
• Idrottsrådet 
• Konst- och kulturrådet
• Pensionärsrådet
• Folkhälsorådet

1Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg 
kommun.  

Kommunfullmäktige - KfKommunfullmäktige - Kf

RevisionRevision ÖverförmyndareÖverförmyndare ValnämndValnämnd ArvodesberedningArvodesberedning ValberedningValberedning

KommunstyrelsenKommunstyrelsen

Allmänna utskottet - AuAllmänna utskottet - Au

Barn- och ungdomsutskottet - BuBarn- och ungdomsutskottet - Bu

Individutskottet - IuIndividutskottet - Iu

Omvårdnadsutskottet - OuOmvårdnadsutskottet - Ou

Tekniska utskottet - TuTekniska utskottet - Tu

Byggnadsnämnd - BnByggnadsnämnd - Bn

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, Kommunled-
ningskontoret, 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 (Vårbudget) om bl.a.;

• övergripande finansiella mål,

• justeringar i rullande investeringsplan på 5-år,

• ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå
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 2.2  Vår förvaltningsorganisation

Plan och Bygg
- Fysisk planering
- Bygglovshandläggning

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

Trafikfrågor
- Kollektivtrafik
- Lokala trafikföreskrifter

Vatten- och avlopp (VA)

Kultur
- Bibliotek
- Utställningar

Turism
- Turistbyrå
- Marknadsföring

Fritid
- Föreningssamordning
- Fritidsgård
- Guldkroksbadet
- Simskola

Äldreomsorg
- Hemtjänst
- Äldreboende
- Dagverksamhet

Omsorg om per-
soner med funktion-
snedsättning
- Personlig assistans
- Socialpsykiatri
- Dagverksamhet
- Boende för personer med  
funktionsnedsättning

Anhörigstöd

Kommunal hälso- och 
sjukvård
- Fritid och frivilligverk-
samhet
- Mötesplats Rödingen

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

Barn och utbildning
- Barnomsorg
- Grundskola och         
förskoleklass
- Gymnasieskola
- Vuxenutbildning
- Sfi

Kulturskola
- Musik, dans, teater

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

 

Kommundirektör

Barn och utbildningArbete och 
socialtjänstVård och omsorgKultur, turism och 

fritidSamhällsbyggnad

Kommunledningskontoret

Hjo kommun har koncentrerat det politiska ansvaret under kommunfullmäktige till en nämnd – kommunstyrelsen. Bygg-
nadsnämnden 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 verk-
samhetsutskottet 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 kommundirek-
tören. Förvaltningen består i sin tur av fem olika verksamhetsområden: Samhällsbyggnad; Vård och omsorg; Barn och utbild-
ning; 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 än-
damålsenlig, samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer, bra kommunikationsvägar och en ekonomisk medvetenhet. 
Kommundirektören leder kommunens ledningsgrupp där stabs- och verksamhetsdrivande chefer ingår. Utöver kommun-
direktörens 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, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst och Kultur/Turism/Fritid ingår politikområdena med samma namn. I Sam-
hällsbyggnad ingår politikområdena ”Plan och Bygg” och ”Teknisk service”.
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Planeringsprocessen
I budgetprocessen samlas merparten av de förändringsar-
beten som kräver politiska beslut. 3
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3. Planeringsprocessen

I budgetprocessen samlas merparten av de förändring-
sarbeten som kräver politiska beslut. Skälen till detta är 
många, bland annat är det ett effektivt sätt då samordnin-
gen 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 budgetpro-
cess samlar helhetens utmaningar och väger dessa mot va-
randra utifrån de ekonomiska resurser som finns tillgängli-
ga. Tydliga spelregler och tidiga planeringsförutsättningar 
ger stabilitet och är en central framgångsfaktor i god ekon-
omisk hushållning.

En av Hjo kommuns framgångsfaktorer för att nå målet om 
god ekonomisk hushållning är en successiv utveckling av 
planeringsprocessen (budgetarbetet). Processen är uppde-
lad i vår och höst. Där vårprocessen syftar till att klargöra 
så mycket planeringsförutsättningar som möjligt för för-
valtningen. Processen handlar i praktiken om att lyssna och 
kommunicera olika parters/verksamheters utmaningar inför 
kommande år och samtidigt skapa förståelse och ett ge-
mensamt ansvar för helheten. Förutom att dialogerna i sig 
är viktiga, är det också viktigt att sända tydliga styrsignaler 
tidigt i processen. 

I vårprocessen får kommunstyrelsen möjlighet att ge signal-
er om hur de ser på prioriteringar för olika politikområden 
och förvaltningen får möjlighet att skicka signaler om de 
långsiktiga behoven av resurser och verksamhetsprioriter-
ingar.

Höstens process är sedan inriktad på verksamhetsplaner-
ingen och eventuella förändringar som kan uppkomma i 
samband med regeringens budgetproposition och den skat-
teprognos som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 
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 varan-
dra.

Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en 
ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och ut-
värdering 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 Aktivitet Innehåll

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

Mars Redovisning bokslut i KS. Övergripande redovisning i KS i mars

April Budgetuppföljning nr 1 till KS. Budgetuppföljning nr 1 med helårsprognos baseras på utfall t.o.m. mars.

Boksluts- och budgetkonferens Redovisning av bokslut för föregående år, uppföljning 1 och framtidsspaning

Budgetdialog Fördjupad dialog mellan budgetberedning och respektive verk-samhetschef

Budgetberedningar 2-3 budgetberedningssammanträde under apr-maj

Årsredovisning till KF Fullständig årsredovisning föredras och fastställs av KF

Maj Budgetberedningar 2-3 Budgetberedningsmöten under april-maj

Vårbudget bereds i Ks Ekonomiska ramar, verksamhetsmål och finansiella mål samt 5-årsplan över investe-
ringar bereds i Ks

Juni Budgetuppföljning nr 2 till Ks Budgetuppföljning med helårsprognos baseras på utfall t.o.m. maj

Vårbudget fastställs i KF Ekonomiska ramar, verksamhetsmål och finansiella mål samt 5-årsplan över investe-
ringar fastställs.

September Budgetkonferens Uppdatering av förutsättningar efter att vårbudgeten antogs. Budgetuppföljning 2, 
Skatteprognos från augusti redovisas. 

Budgetdialog

Budgetberedningen följer upp informationen från bud-
getkonfe-rensen genom fördjupad dialog med respektive 
verksamhetschef

Budgetberedningar 2-3 budgetberedningssammanträde under sep-okt

Oktober Delårsbokslut 31/8 samt budgetupp-följning nr 3 i KS och 
KF. 

Delårsbokslut inklusive budget- och måluppföljning. Redovisas inom ramen för ordina-
rie mötesplanering.

Budget och verksamhetsplan i KS Förslag till budget bereds i KS.

November Budgetuppföljning nr 4 till Ks Budgetuppföljning med helårsprognos baseras på utfall t.o.m. okt

Budget och verksamhetsplan i KF Budget och verksamhetsplan beslutas i KF.
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Hjo kommuns vision och mål
Kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten genom den vi-
sion 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 
tanke4
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4. Hjo kommuns vision

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 välkom-
nande förhållningssätt är nyckeln till 
framgång.

skapar vi - Vi skapar framtidens 
Hjo genom att utveckla den unika 
potential som finns i Hjo. För att ly-
ckas 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 kreativi-
tet 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 ak-
tiviteter för alla åldrar. Hjoborna lever 
på ett hållbart sätt och tar till vara 
den lilla stadens fördelar. Kommunika-
tionerna är goda och det är nära mel-
lan både människor och platser. At-
traktiva 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 äld-
reomsorg. Det är enkelt, vackert och 
roligt i framtidens Hjo.

UTVECKLINGSOMRÅ-
DEN

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

vad som hänt på de sex 
utvecklingsom

Hjo kommuns 
utvecklingsområden
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4.1 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 kommun innebär det att visionens utveckling-
sområden 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. Hel-
hetssyn är nödvändig så att fler dimensioner än kärnverk-
samhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt 
och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompe-
tens tas tillvara i organisationens olika delar. Processen ska 
ge utrymme för dialog, delaktighet och ansvarstagande.

För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkter-
na överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunalla-
gen 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 lång-
siktiga kapaciteten. Bland annat måste det finnas ett resultat 
för att kunna finansiera investeringar och värdesäkra eget 
kapital.

4.2 Målmodell

Utifrån visionen finns en målmodell som syftar till att 
omsätta visionen i praktisk handling i alla verksamheter. 
Enligt målmodellen till höger 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 vägvisare för kommunfullmäktige för att 
se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. 
Vid måluppföljningen görs en sammantagen bedömning 
av mätbara (indikatorer) och icke mätbara resultat. Sam-
mantaget ska man utifrån uppföljningen kunna bedöma om 
kommunen har en god ekonomisk hushållning. Kommun-
fullmäktiges prioriterade mål hittar du på kommande sidor. 
Det finns också möjlighet för kommunstyrelsen (samt 
Byggnadsnämnden) att utöver de prioriterade målen kom-
plettera med egna uppdrag för att styra sin verksamhet. 
Dessa mål finns inte med i budgetdokumentet. Det finns 
också möjlighet att styra verksamheten i en tydlig riktning 
med hjälp av politiskt antagna styrdokument. Ett exempel 
är Hållbarhets-strategin och ett annat är Folkhälsoplanen.

I nästkommande avsnitt redovisas Kommunfullmäktiges 
20 prioriterade mål sorterat efter utvecklingsområde. Av 
målen är 17 s.k. verksamhetsmål och tre finansiella mål. 
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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.

4.3 Utvecklingsområde 1: Boende

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

 Indikator: 
 Antal invånare. Betygsindex för Hjo kommun som  
 en plats att bo och leva på (Nöjd-region-index),  
 SCB 

Mål 2:  Det ska vara lätt att välja hållbara trafikslag som  
 gång, cykel och kollektivtrafik i Hjo kommun. Hjo  
 kommun fokuserar särskilt på att upprätthålla god  
 kollektivtrafik till Skövde. 

 Indikator: 
 SCB medborgarundersökning: Betygsindex för  
 kommunikationer (gång- och cykelvägar, kollektiv 
 trafik). 

Mål 3:  Hjoborna ska känna sig trygga med att här   
 erbjuds vård och omsorg samt socialt stöd   
 av god kvalitet i livets olika faser.

 Indikator: 
•  Andel nöjda och trygga brukare inom Hemtjänst,  

 SÄBO (SoS nationella brukarundersök-ning).
•  Andel brukare inom Funktionsvariation som     

 känner sig trygga med insatsen (Pictostat)
•  Andel klienter inom Socialtjänst som är nöjda  

 med insatsen (egen enkät). 

Mål 4:  Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i  
 bredbandsstrategi för Sverige.

 Indikator: 
 Post- och telestyrelsen Andel av befolkningen  
 i Hjo kommun som har tillgång till bredband om  
 minst 100Mbit/s, Antal nätanslutna kunder.

Mål 5:  Eleverna i Hjo kommun ska nå ökade kunskaps- 
 resultat tack vare en skola präglad av lustfyllt       
 lärande, studiero och trygghet.

 Indikator: 
 Andel elever som uppnår målen i sv, eng, ma i 
 åk 6 och andelen elever i åk 9, som har   
 behörighet att söka gymnasium. Andel elever som  
 upplever trygghet i skolan enligt elevhälsans årliga  
 enkät i åk 7 samt Skolverkets enkät vartannat år i  
 åk 5 och 9.
  
Mål 6:  Hjo kommun stödjer varje individ, utifrån dennes  
 unika resurser, på vägen till en egen försörjning  
 och ett eget arbete eller studier.

 Indikator: 
•  Fullföljda gymnasiestudier inom 3 år (4 år)
•  Invånare 17-24 som varken arbetar eller studerar,  

 andel (%)
•  Andel personer som är i behov av försörjnings- 

 stöd. Statistik arbetslöshet 18-64 år.

Mål 7:  Det ska vara enkelt att få plats på förskolan i Hjo  
 kommun.

 Indikator: 
•  Andel barn som har fått plats inom platsgarantin. 
•  Andel barn som har fått plats på önskat   

 placeringsdatum. 
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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.

4.3 Utvecklingsområde 2: Tillsammans

Mål 8:  Hjo kommun ska använda smart teknik och di 
 gitaliseringens möjligheter för att underlätta arbe 
 tet och öka servicen för våra kommuninvånare  
 och besökare.  

 Indikator: 
 Redovisning av pågående insatser.

Mål 9:  I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat. 

 Indikator: 
•  SKLs mätning Insikt på områdena Miljö-, Hälso-    

 skydd och Livsmedelskontroll
•  Sv. Näringslivsranking avseende kommunens        

 service till företagare
•  Egen enkät avseende bygglovhantering för företag.

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

 Indikator: 
 SCB medborgarundersökning. Betygsindex för  
 bemötande och tillgänglighet

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

 Indikator: 
•  SCB medborgarundersökning. 
•  Vad tycker medborgarna i Hjo kommun om      

 inflytandet i kommunen? (Nöjd-inflytande-index:  
 NII).
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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.

4.3 Utvecklingsområde 3: Levande Hjo

4.3 Utvecklingsområde 4: Hållbarhet och natur

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.

Mål 12: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet. 

 Indikator: 
 SCB medborgarundersökning. Betygsindex för  
 fritidsmöjligheter.

Mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet.

 Indikator: 
 SCB medborgarundersökning. Betygsindex för  
 kulturen.

Mål 14: Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv  
 handelsutveckling.

 Indikator: 
•  SCB medborgarundersökning. Betygsindex för  

 kommersiellt utbud. 
•  HUI. Försäljningsindex i sällanvaruhandeln/daglig 

 varuhandeln.

Mål 15: Hjo ska vara fossiloberoende 2030. Detta            
 innebär att hela Hjo ska ha minskat sina växthus-      
 gasutsläpp med 80% jämfört med år 1990. 

 Indikator: 
•  RUS (Regional utveckling och samverkan i miljö 

 målssystemet) 
•  Nationella emissionsdatabasen (Kolada N00401)  

 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser,  
 ton CO2-ekv/inv.
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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.

4.3 Utvecklingsområde 6: Vättern

4.3 Utvecklingsområde 5: Besökare

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.

Mål 16: Hjo ska få fler besökare. 

 Indikator: 
 Redovisning av pågående arbete.

Mål 17: Hjo kommun ska arbeta för att skydda   
 Vättern mot föroreningar.

 Indikator: 
 Redovisning av pågående arbete.
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4.3 Finansiella mål

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 ekono-
misk hushållning. 

Mål 18: Årets resultat ska uppgå till lägst 11 mnkr.
Ett överskott i verksamheterna skapar ett politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta 
satsningar och nyinvesteringar. Målet om 11 mnkr i resultat motsvarar ca. 2 procent. av värdet av skatter och 
bidrag. 

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 19: Investeringarna ska till 70% finansieras med egna medel under mandatperioden 2019-2022

Målet är satt utifrån investeringsbehov och resultatprognoser för de kommande åren och innebär att 30  
procent av kommunens investeringar finansieras av befintliga likvida medel i kombination med nyupplåning. 

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 20: Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras

Soliditeten uttrycker hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. En hög 
soliditet innebär att både handlingsfrihet och förmågan att hantera svängningar i resultatutveckligen ökar. 
Hjo kommuns nuvarande soliditet uppgår enligt årsredovisningen för 2019 till 23 %, vilket är i nivå med det  
ovägda medeltalet för Sveriges kommuner.

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.
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4.3 Bolagens mål (fastställda i ägardirektiven)

Mål 21: Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1 % per år från och med år 2015 och senast 
år 2025 uppgå till minst 25 %.
Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 22: Soliditeten i AB Hjo Småindustrier ska uppgå till minst 30 %.

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 23: Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo Energi AB bör ligga under regiongenomsnittet.

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.
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Arbetsgivarpolitik
Personalen är den viktigaste resursen i kommunen. Cirka 70% av kom-
munens kost¬nader är personalrelaterade. Det är därför cen¬tralt att 
kommunen tar hand om sin personal och är en attraktiv arbetsgivare. 5
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Arbetsgivarpolitik

Personalen är den viktigaste resursen i kommunen. Cirka 70% 
av kommunens kostnader är personalrelaterade. Det är därför 
cen¬tralt att kommunen tar hand om sin personal och är en 
attraktiv arbetsgivare.

Kompetensförsörjning

Framtida kompetensförsörjning är en central fråga för Hjo 
kommun såväl som i övriga landet- Rekryteringsbehovet 
framåt är större än vad det kommer finnas personer att 
rekrytera, om inga förändringar görs i arbetssätt och be-
manning. Det innebär att kommunens verksamheter aktivt 
behöver arbeta med att hitta nya lösningar när det gäller 
arbetssätt och bemanning.

Hjo kommun har tagit fram en kompetensförsör-
jningsstrategi som beskriver åtgärder enligt kompetens-
modellen Aruba. Ett aktivt och strategiskt arbete framåt 
är en förutsättning för att kommunen ska kunna fortsätta 
att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt 
kompetens. SKR har format nio strategier för att möta 
kompetensutvecklingen inom kommunen, exempelvis ”an-
vänd kompetensen rätt” och ”förläng arbetslivet”. Detta 
är exempel på områden som kommunen behöver fortsätta 
analysera och utvärdera för att kunna möta framtida ut-
maningar.

Heltid som norm 

I huvudöverenskommelsen mellan SKR och Kommunal 
(HÖK 16) har parterna gemensamt uttalat målsättningen 
att ändra på normen, att yrken inom bland annat vård och 
omsorg, i grunden ska ses som heltidsyrken. Heltidsfrågan 
är en viktig reform för att trygga framtida kompetens-
försörjning. Kompetens- och utbildningskraven, inte minst 
inom många vård- och omsorgsyrken, ökar och bristen 
på utbildad arbetskraft är kännbar i Hjo liksom i övriga 
Sverige. Det innebär att vi behöver fler ordinarie medar-
betare som jobbar mer för att vi ska kunna lösa beman-
ningssituationen både nu och på lång sikt.

Arbetet med införandet av heltid som norm fortlöper 
enligt den handlingsplan som tidigare antagits av Kommun-
styrelsen. Ett omfattande arbete sker inom schema och 
bemanning, där effektiva lösningar också kan leda till pos-
itiva effekter för arbetsmiljö och ekonomi. Förvaltningen 
kommer att avrapportera sitt arbete inför höstens budget-
process

Arbetsmiljö och hälsa 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) intar en cen-
tral plats i alla våra verksamhetsfrågor i syfte att skapa 
säkra och trygga arbetsförhållanden. Det senaste året har 
präglats av snabba omställningar för att möta de arbetsmil-
jöfrågor som pandemin har inneburit. Samtidigt har ett 
omfattande arbete med att skapa tydligare strukturer för 
kommunens arbetsmiljöarbete bedrivits i syfte att göra det 
enklare för kommunens chefer att lyckas med arbetsmil-
jöarbetet. Som ett led i detta arbete har ett arbetsmiljösys-
tem implementerats och utbildningsinsatser genomförts 
för både chefer och skyddsombud. Framåt skiftar fokus till 
följsamhet och uppföljning i syfte att bedriva ett framgångs-
rikt arbetsmiljöarbete som skapar friska arbetsplatser där 
människor trivs, mår bra och presterar.

I samverkan med övriga kommuner i Skaraborg har ett ar-
bete inletts i syfte att ta fram en plan för återgång till våra 
arbetsplatser när distansarbete inte längre är ett måste. 
Som arbetsgivare står vi också inför möjligheten att göra 
förändringar och ta vara på det som har varit lyckat och 
uppskattat, vilket också kommer att vara en del av detta 
arbete. Förvaltningen kommer att avrapportera sitt arbete 
inför höstens budgetprocess.

Sjuktalen i kommunen var innan pandemin relativt höga 
jämfört med Skaraborgs kommuner och framförallt inom 
Vård och omsorg. För att minska korttidssjukskrivningar 
och förhindra långa sjukskrivningar pågår ett samarbete 
med Försäkringskassan, Närhälsan och vår företag-
shälsovård.  Arbetet fortskrider samtidigt som fokus framåt 
också ligger på att möta både medarbetare och chefer 
efter coronakrisen. 

Lönebildning 

En översyn av löneprocessen har påbörjats i syfte att tyd-
ligare koppla samman löneprocessen och budgetprocessen 
och därmed skapa bästa förutsättningar för en god lönebild 
i kommunen. Hjo kommun har relativt låga lönenivåer 
jämfört med övriga kom¬muner i Skaraborg inom de stora 
avtalsområdena, medan vi har konkurrenskraftiga löner 
inom de mindre områdena. Prioriteringar sker utifrån våra 
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löneanalyser vilket innebär att vissa yrke¬skategorier får 
stå tillbaka för andra yrkeskategorier i syfte att förändra 
lönestrukturen i önskad riktning. 

Jämställdhet och mångfald 

Det är viktigt för oss att främja mångfalden som finns i 
organisationen och integrera perspektivet lika rättigheter 
och möjligheter i vårt dagliga arbete. 

I vårt mångfaldsarbete fokuserar vi särskilt på att öka an-
delen medarbetare med utländsk bakgrund och vi strävar 
efter att nå en balans mellan kvinnor och män inom alla 
yrkeskategorier. Löneanalyser utifrån jämställda löner gen-
om varje år.

Heltid som norm är även en jämställdhetsfråga, då det är 
mer norm inom kvinnodominerade yrken att jobba deltid. 
Genom att ge fler möjlighet att kunna försörja sig på sin 
lön genom heltidsarbete, bidrar vi som kommun till ett 
mer jämställt samhälle. 

Mångfald berikar vår organisation vilket innebär att vi 
när vi rekryterar noggrant ska identifiera vad verksam-
heten behöver för att lyckas med uppdraget. Nyckeln till 
framgång är att säkerställa att kravprofiler alltid tas fram 
och följs i syfte att säkra att rekryteringsprocessen är kom-
petensbaserad och likabehandlande. 

Ekonomiska beslut i budget 2022 kopplat till ar-
betsgivarpolitiken 

Kommunstyrelsen har i politikområdenas ekonomiska ra-
mar gjort en generell tilldelning om ca 10,3 mnkr baserat 
på personalkostnaderna i 2021 års budget, beloppet mots-
varar 2,3 procent av 2021 års budgeterade personalkost-
nader.

Under 2022 avsätts vidare 600 tkr i investeringsbudgeten 
riktat mot arbetsmiljöhöjande insatser som uppkommer 
i samband med kommunens årliga skyddsronder. Beslut 
om fördelning av resursen tas av kommundirektör efter 
bered¬ning i kommunledningsgruppen.

Med anledning av vårt pågående arbete med att imple-
mentera heltid som norm finns också avsatt en pott om 
2 mnkr för oförutsedda utgifter som i huvudsak är till för 
att täcka extra kostnader i samband med detta. Under 
utvecklings- och implementeringsfasen kommer kostnader-
na att utgöras av anskaffande av ny mjukvara som stöd för 
införandet (schemaläggning mm) samt utbildning i samband 

med detta. Potten kommer sedan successivt att växlas över 
till att täcka eventuella merkostnader i form av ökat antal 
årsanställda när heltid som norm är fullt infört 

I budget för 2022 finns också reserverat medel för kom-
petensutveckling inom vartdera politikområde. Sedan ett 
antal år tillbaka finns därutöver avsatt 250 tkr i en central 
pott för kompentensutveckling som inte ryms inom poli-
tikområdets budget, som kan utnyttjas genom ett internt 
ansökningsförfarande

 

Vi utgår från 
uppdraget 

och skapar en 
gemensam 
förståelse.

Vi vet att vårt 
eget beteende 
är avgörande 

för andras 
engagemang.

Vi visar tillit 
och ger 

förtroenden.

Vi ger stöd 
och 

återkoppling 
som bidrar till 

utveckling.
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Förutsättningar inför årets budgetarbete

Nästan ett och ett halvt år har gått sedan Covid-19 pande-
min bröt ut i världen. Redan innan spridningen av viruset 
stod kommunsverige inför stora utmaningar. Vi stod på top-
pen av en konjunkturcykel och tillväxttakten i skatteintäk-
ter förväntades sjunka de närmaste åren. Därtill förstärks 
det demografiska trycket successivt där andelen barn och 
äldre ökar i högre takt än invånarna i yrkesför ålder.

Sedan kom pandemin som ställde det mesta på ända. 
Spridningen i olika institutioners prognoser över världens 
BNP-utveckling var stor. Den största osäkerheten låg 
och ligger fortfarande i hur länge och i vilken omfattning 
pandemin kommer att vara, hur länge ”lock-downs” och 
andra restriktioner runt om i världen kommer att gälla och 
därmed vilken effekt får detta på världsekonomin.

Hjo kommun har dock liksom tidigare valt att basera sin 
budget på prognoser från SKR. Den senast tillgängliga finns 
beskriven i cirkulär 2021:20 av den 29 april.  Prognosen 
visar en relativt kraftig återhämtning av ekonomin under 
2021 - 2022 efter den kraftiga inbromsningen under 2020. 

Effekten på skatteunderlagets utveckling framgår 
av diagram 1 nedan

För Hjo kommuns del innebär SKRs prognos en ökning av 
skatter och generella statsbidrag med ca 23,5 mnkr jämfört 
med de intäkter som budgeterats för 2021, vilket är en stor 
ökning jämfört med de senaste årens ökningstakt. Intäkter-
na under 2022 bygger på 9 255 invånare. Se tabellen nedan:

De tre översta intäktstyperna i ovanstående tabell är direkt 
relaterade till Sveriges löneutveckling och skatteunderlag, 
vilka förväntas ge en kraftig ökning 2022. 

Noteras bör dock att ovanstående tabell är en jämförelse 
mellan Hjo kommuns budget för 2021 och SKR:s aprilprog-
nos för 2022. SKR:s aprilprognos över skatteintäkterna 
för 2021 är betydligt högre (ca 11,3 mnkr) än kommunens 
budget för 2021 vilket gör att det ”överskottet” ingår i 
ovanstående tillkommande utrymme. Ca 1,4 mnkr av det 
tillkommande utrymmet utgörs dessutom av effekten av 
uppräkning med invånarantalet från 9 230 (i 2021 års bud-
get) till 9 255 invånare (antagandet i 2022 års budget). 

Avgiften till kostnadsutjämningssystemet prognostiseras 
vara ca 2,5 mnkr högre än 2021. Hjo kommun är en 
bidragsgivare till systemet vilket innebär att våra strukturel-
la förutsättningar för att bedriva kommunal verksamhet 
anses bättre än genomsnittskommunens.

tkr

Ändrings-
budget    
mars 2021

Prognos 
2022 enl 
SKL 21:20              

Utrymme 
2022       
vs 2021

Skatteintäkter 414 899 435 492 20 593 

Skatteintäkter, avräkning 2021 -1 858  1 858 

Inkomstutjämningsbidrag 106 634 114 585 7 951 

Kostnadsutjämning -2 741 -5 201 -2 460 

Regleringsbidrag 27 474 21 479 -5 995 

Avgift LSS-utjämningen -2 053 -594 1 459 

Fastighetsavgift 23 176 23 319 143 

Summa skatter och stats-
bidrag:

565 531 589 080 23 549 

Finansnetto -1 200 -1 200 0 

Resultatmål -11 000 -11 000 0 

Återstår att dela ut 553 331 576 880 23 549 
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Den låga ökningen i skatteunderlaget för 2020 - 2021 
medförde att regeringen kompenserade kommunerna med 
kraftiga statsbidrag 2021. Dessa medel tillfördes den s.k. 
regleringsposten, vilken nu trappas av och för Hjos del in-
nebär det en minskning av intäkterna med ca 6,0 mnkr för 
2022

Sammanfattningsvis kan sägas att osäkerheterna i ovan-
stående prognos är mycket stora. Pandemins varaktighet 
kommer att fortsätta påverka kommunernas ekonomi i 
form av;

• BNP-utvecklingen i världen och Sverige vilken i sin tur 
är avgörande för skatteintäkter och eventuell kompen-
sation för bortfall till kommunerna

• Extrakostnader för bekämpning av pandemin, vaccina-
tioner och statens kompensation till kommuner och 
regioner för detta

• Arbetslösheten påverkar behoven av försörjningsstöd 
samt även förutsättningarna för de kommande avtal-
srörelserna och därmed också kommunens lönekost-
nader

• Inflations- och ränteprognoser

Bland våra lokala utmaningar är tillkomsten och idrifttagan-
det av vår nya F-6 skola; Estrid Ericsonskolan den enskilt 
största inför 2022. Skolan planeras att tas i drift den 1 jan-
uari 2022 och medför ca 7 mnkr i tillkommande kostnader, 
huvudsakligen bestående av räntor, avskrivningar fastighets-
drift- och underhållskostnader men även ökade kostnader 
för måltids- vaktmästeri och städverksamhet, samt för 
administration, elevhälsa m.m.

Befolkningsutveckling

Från att ha uppvisat relativt kraftiga ökningar av antalet 
invånare under 2014–2018 med i genomsnitt 75 personer 
har tillväxten under 2019 och 2020 avtagit. Under 2014-
2018 färdigställdes ett relativt stort antal nya lägenheter 
samtidigt som flyktingmottagandet var högt. Mottagandet 
har nu minskat kraftigt och vi ser också ett mönster i att 
man som nyanländ, av arbetsmarknadsskäl söker sig till de 
större städerna/noderna efter ett par års integration här i 
Hjo

Det råder bostadsbrist i såväl Sverige som helhet som i 
Hjo kommun. Det stora privata fastighetsbolaget planerar 
därför byggnation av ca 140 lägenheter på området Sjöryd, 
norr om Hjo Stadspark. Exploatering och försäljning av 
tomter på villaområdena vid Knäpplan pågår och nya detal-
jplaner på ytterligare områden kommer att tas fram inom 
kort. Allt detta kommer att möjliggöra cirkulation på boen-
den och ökad inflyttning till kommunen 

Budgeten för 2022 bygger på att kurvan från 2014-2018 
planar ut, men ändå på en ökning av antalet invånare från 9 
229 vid årets början till 9 255 per den 1 november 2021. 
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7. Ställningstaganden och prioriteringar

Budgetarbetet på våren är alltid en svår balansgång mellan 
att å ena sidan försöka underlätta kommande års verksam-
hetsplanering genom tydliga besked och å andra sidan inte 
lova för mycket eller tolka de prognoser vi får för positivt. 
Ambitionen är att ge så tydliga besked som möjligt för att 
underlätta och möjliggöra nödvändiga förändringar i kom-
munens många verksamheter. Få utanför kommunens hägn 
inser nog hur vaga prognoser vi har att gå på då vi bygger 
en budget. Allt kan hända – det har inte minst det gångna 
året visat. 

Den största orosfaktorn just nu är osäkerheten kring vilka 
långsiktiga skador pandemin orsakat samhället lokalt, natio-
nellt och internationellt. Lokalt ser vi redan nu ökat antal 
orosanmälningar kring barn och unga som far illa, fler LVM/
LVU placeringar, en undervisningsskuld i skolan och ökat 
behov av försörjningsstöd. Vi vet dessutom att vi blir allt 
färre i arbetsför ålder som ska försörja fler. 

I Hjo är vi inne i en intensiv investeringsperiod där vi ren-
overar, bygger till och bygger nytt inom skolans område. Vi 
står inför en renovering av vågbrytaren i hamnen och vi har 
fortsatt tryck på att exploatera mark för bostadsbyggnation 
och industrietableringar. Hjo utvecklas vilket medför positi-
va ”bekymmer”! 

Vi har valt att utgå från följande parametrar uppbyggnaden 
av budgeten. Vi har satt invånarantalet till 9 255 i skrivande 
stund är vi 9 225. Resultatet ska var 11 miljoner kronor 
vid 2022 års slut och vi lämnar skatten oförändrad- 21,57. 
Detta innebär att vi har 23 miljoner kronor i nya resurser 
att fördela för 2022, det är mycket pengar. Eftersom de 
följande åren ser sämre ut är vår strategi att vara försiktiga 
och ambitionen är att skapa en balanserad framfart för 
kommunens samlade verksamheter. 

Vi har i vanlig ordning avsatt medel för en god löneutveck-
ling för kommunens anställda samt räknat upp posten för 
övriga kostnader för att undvika urholkning av medel i 
driften. Därefter har vi arbetat vidare med det som vi kallar 
grundläggande hygienfaktorer dvs fler barn i skolan eller 

äldre/brukare inom omsorgen genererar mer resurser 
till verksamheten. Under 2022 tas Estrid Ericsonskolan i 
bruk, kommunens största investering på mycket länge, en 
viktig signal om att vi tror på Hjo och vi planerar för fler 
barn och unga i vår kommun, men också en satsning som 
märks på kostnadssidan. För att säkra fortsättningen av det 
pågående arbetet med att inför heltid som norm finns två 
miljoner kronor avsatt. Vi räknar också upp föreningslivets 
bidragspott och avsätter medel till digitala nationella prov 
men i stora drag är vi mycket sparsamma med att bifalla 
övriga äskanden som hanterats i vårprocessen. 

Inför höstens budgetarbete har vi gett en del uppdrag till 
förvaltningen. Dessa uppdrag rör behovet av fältassistent 
i det förebyggande arbetet bland ungdomar, en eventuell 
uppstart av en sk Fritidsbank samt en inventering och en 
plan för att utveckla och förmera kommunens skolgårdar. 

Investeringsplanen står i stort sett fast.  Nytt i vår är dock 
avsättning till utegym i Gate och Korsberga, upprustning 
av banvallen i sin helhet, fortsatt belysning av strandprom-
enaden på söder, uppräkning av befintliga potter samt 
utökad budget för reparation av vågbrytaren i hamnen. 
Efter några år av tuffa investeringar behöver vi nu ligga 
lågt ett tag, planera framtida satsningar för att sedan åter 
gasa på med spännande projekt kring Guldkroks- och 
hamn-området samt stråket Hamngatan/Bangatan. Inför 
dessa satsningar behöver vi många kloka inspel från Hjob-
orna vilket vi räknar med att få i det kommande    
visionsarbetet, Tillsammans skapar vi framtidens Hjo!

Catrin Hulmarker (m)
     Kommunalråd
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7.1 Sammanställning av ramtilldelning

Härledning av driftbudget 2021 fördelat på politikområde (tkr)

1 2 3 4 5 6 7

Politikområde Budget 
2021

Generell ram 
tilldelning

Pris uppräk-
ning

Tillkommande 
kapitaltjänst

Avgående 
kapitaltjänst

Räntejustering 
från 1,25 till 

1,0%

Tilldelningar Budget      
2022

Demokrati 6 882 115 17 -22 -6 6 986

Kommunledning 53 988 682 280 -219 -20 483 55 194

Plan och bygg 4 302 101 14 -46 4 371

Barn och utbildning 242 841 3 775 1 421 625 -165 -14 8 134 256 617

Arbete o socialtjänst 29 809 577 138 -3 500 31 021

Vård och omsorg 184 658 4 475 355 -71 -36 1 640 191 021

Kultur/turism/fritid 23 263 254 110 15 -2 -117 50 23 573

Teknisk service 18 329 369 114 892 -789 -1 820 250 17 345

Summa 564 072 10 348 2 449 1 532 -1 268 -2 062 11 057 586 128

Finansförvaltningen
-varav internränta
-Budgeterat överskott 
från 
 högt PO-pålägg*

-6 429

-4 312

-349 2 062

-220

-4 716

-4 532

Verksamhetens 
nettokostnad

553 331 10 348 2 449 1 183 -1 268 0 10 837 576 880

Kolumn 1 Budget 2021

Planeringen utgår från politikområdenas budgetramar under innevarande år (2021) och förutsätter en budget i balans.

Kolumn 2 Generell ramtilldelning

I kolumn 2 ”Generell ramtilldelning” med personalkostnader som bas tilldelas respektive politikområde ett belopp som motsvarar 2,3 % av 
politikområdets budgeterade personalkostnader. 

Kolumn 3 Prisuppräkning

II kolumn 3 tilldelas respektive politikområde en kompensation för prishöjningar som motsvarar 1,0 % av övriga kostnader utöver den gene-
rella ramtilldelningen. Vad gäller intern prissättning kompenseras köpande verksamhet med ovanstående nivåer (2,3 % resp. 1,0 %) 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 
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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 en investering tas i bruk under 
året sker dock ibland tilldelning för del av år. I kapitaltjänstkostnader ingår en intern ränta på 1,0 % (1,25 % 2021). För den avgiftsfinansierade 
verksamheten såsom Vatten och Avlopp omräknas räntenivån sedan till delårsbokslutet respektive årsbokslutet till kommunens verkliga 
genomsnittliga räntesats för året.

Nedan följer en sammanställning över de investeringar som föranlett ramjustering i 2022 års vårbudget

Politikområde Belopp Kommentar

Teknisk service 372 Potter; Gatuarbeten, Asfaltering mm

Teknisk service 262 Ombyggnad Centralkök

Teknisk service 258 Exploatering Västra Knäpplan

S:a Teknisk service 892

Barn o utbildning 403 Korsberga skola – ombyggnad

Barn o utbildning 60 Gate skola – ombyggnad gymnastiksal

Barn o utbildning 161 Vallgården – ombyggnad till gymnasieändamål

Summa Barn o utbildning 625

Kultur o Fritid 15 Guldkroksbadet – ökad hyra

S:a Kultur o Fritid 15

S:a kapitaltjänst PFÖ 2022 1 532 Tkr

Kolumn 5 avgående kapitalkostnader

För de anläggningar och inventarier som är slutavskrivna och inte genererar någon kapitaltjänst avgår anslag för kapitaltjänst för respektive 
politikområde.

Kolumn 6 Justering av internränta

Internräntan kommer 2022 att sänkas från 1,25 % till 1,00 %, enligt SKR rekommendationer, vilket medför en justering av anslag.

Kolumn 7 Tilldelningar

Nedan följer en sammanställning över ramtilldelning på grund av politiska prioriteringar. För en mer detaljerad information om vad tilldel-
ningen innebär se vidare politikområdenas beskrivningar på 
sidorna 37-62. Utöver dessa har politikområdena också kompenserats för uppräkning av personalkostnader, allmän inflation samt förändringar 
i kostnaderna för kapitaltjänst (ränta och avskrivning).
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Politikområde / Prioritering (tkr) Tilldelning

Demokrati 0

Kommunledningskontoret

RÖS – ökade kostnader 240

Gemensam arkivlokal 133

MDM-verktyg 110

Delsumma 483

Plan och bygg 0

Barn och utbildning

Nationella IT-strategier 376

Efterfrågeförändringar barn, Björkdungens förskola 400

Förändrat elevantal grundskola 800

Förändrat elevantal gymnasium -250

Estrid Ericsonskolan 6 808

Delsumma 8 134

Arbete och socialtjänst 

Försörjningsstöd 500

Delsumma 500

Vård och Omsorg

Bemanning natt Sigghusberg 1 350

Förändring personlig assistans -615

Bemanning natt hemvård 1 350

Minskning Kortebo -445

Elevhem LSS 245

Externt boende upphört -245

Delsumma 1 640

Kultur, Turism och Fritid

Föreningsbidrag 50

Delsumma 50

Teknisk Service

Trafikfrågor behov bemanning 400

Parkeringsavgifter -400

Skötsel tillkommande exploateringsområden 150

GC-stråk Banvallen drift/underhåll 100

Delsumma 250

Finansförvaltningen

Justering av intäkt för PO-pålägg -220

Delsumma -220

Totalsumma 10 837
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Politikområde Budget 2021 Förändring Budget 2022

Demokrati 6 882 104 6 986

KS förvaltning 53 988 1 206 55 194

Plan och bygg 4 302 69 4 371

Barn och utbildning 242 841 13 776 256 617

Arbete och socialtjänst 29 809 1 212 31 021

Vård och omsorg 184 658 6 363 191 021

Kultur, turism, fritid 23 263 310 23 573

Teknisk service 18 329 -984 17 345

Finansförvaltning (Internränta) - 6 429 1 713 -4 716

Finansförvaltningen (övrigt) -4 312 -220 -4 532

Verksamheternas budgetramar 553 331 23 549 576 880

Sammandrag över ramförändring per politikområde

Ramförändring budgetram per politikområde (tkr)
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7.2 Särskilda uppdrag till förvaltningen

Utöver kommunfullmäktiges prioriterade mål samt de ekon-
omiska prioriteringarna på föregående sidor ger Kommun-
styrelsen förvaltningen nedanstående särskilda uppdrag. Up-
pdragen är indelade i tre kategorier och inleds med ett antal 
specifika uppdrag som ges i denna budget eller som getts 
tidigare men ännu inte avrapporterats. Kategori 2 utgörs av 
uppdrag som skall återrapporteras till och utgöra underlag till 
höstens budgetarbete varpå sedan följer generella uppdrag som 
ska genomsyra verksamheten 

Specifika uppdrag som ännu ej avrapporterats

• Översyn/revidering av Hjo kommuns kostpolicy och 
riktlinjer

Av olika anledningar har arbetet med att se över kom-
munens kostpolicy fått stå tillbaka under det gångna året. 
Förvaltningen får i uppdrag att återuppta det arbetet. Det 
pågår en omfattande insats med att arbeta in Agenda 2030 
inom kommunens alla områden. Med detta följer bättre 
kunskap och insikt i hur vi bör förhålla oss för att säkra 
en långsiktigt hållbar utveckling av vår kommun. Här spelar 
självklart vår ambitionsnivå inom kostens verksamhet in. 
Därtill har andra förutsättningar, önskemål, krav och stigan-
de råvarupriser gjort att det finns ett behov av att se över 
den Kostpolicy samt tillhörande riktlinjer som antogs 2015. 
Tanken är att fortsatt erbjuda måltider av hög kvalitet men 
en genomlysning och en diskussion om ambitionsnivån är 
nödvändig inför kommande år.

• Niornas resa till Auschwitz 

Under ett antal år har åk 9 varje år företagit en resa till 
Krakow och Förintelselägret i Auschwitz. Under 2020 och 
2021 har dessa resor inte kunnat genomföras på grund 
av pandemin. Andra aktiviteter har fått ersätta resorna. 
Förhoppningsvis kommer resorna att kunna återupptas. 
Beslutet att denna viktiga resa årligen ska genomföras är 
taget av Kommunfullmäktige i särskild ordning som ett 
viktigt led i undervisningen och i arbetet med att förebygga 
främlingsfientlighet. Förvaltningen får i uppdrag att se över 
riktlinjerna för hur resan genomförs, vilka som ska åka med 
förutom eleverna samt förutsättningar för medföljande och 
budgeten för resan. 

• Guldkroksområdet 

Guldkroksområdet är kommunens naturliga nav för inom-
hus- och utomhusidrotter i vår kommun. Förvaltningen har 
sedan tidigare i uppdrag att i samarbete med föreningsliv 
och andra intressenter, utreda behov och möjligheter i 
området samt att ta fram en plan för den fortsatta utveck-
lingen av detsamma. Covid19-pandemin har gjort att både 
kommunen och föreningslivet omöjligt kunnat samlas för 
att diskutera frågan. Viss kommunikation och diskussion 
kan och har genomförts digitalt och via mail men detta kan 
inte ersätta riktiga möten. Den mesta av dialogen har fått 
skjutas upp. Arbete bör intensifieras när restriktionerna 
lättar och smittoläget tillåter. Arbetet ska ha fokus på ny-
tänkande, tillgänglighet för utövare och åskådare, flexibelt 
och maximalt nyttjande av olika faciliteter samt möjligheter 
till samordning av verksamheter.

• Egen lagad kyld mat inom hemtjänsten 

I budgeten inför 2020 fick förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten att kyla ned mat som tillagas i Cen-
tralköket för att sedan distribuera denna till brukaren vid 
ett fåtal tillfällen i veckan. Utredningen påbörjades men 
Covid19-pandemin gjorde att fokus har fått läggas på annat 
arbete. Kommunstyrelsen inser att detta inte står överst på 
prioriteringslistan, men påminner dock om uppdraget som 
får återupptas när situationen är i balans.
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Uppdrag att återrapportera inför höstens budget-
arbete

• Fältassistent

I vissa kommuner arbetar personal inom socialtjänsten 
aktivt uppsökande med barn och ungdomar och arbetar då 
under benämningen fältassistenter. Fältassistenter arbetar 
ute i ungdomarnas miljöer ofta på kvällar, lov och helger 
och en viktig del i arbetet är att skapa förtroende hos de 
ungdomar man möter. Fältassistenter samarbetar med sko-
la, fritidsverksamhet och närpolisen. Myndighetsansvar kan 
ibland ingå i arbetsuppgifterna. Andra kommuner arbetar 
med uppsökande ungdomsverksamhet på liknande sätt, 
men organiserar arbetet inom annan förvaltning t ex mobi-
la fritidsledare. I Hjo har vi inga medarbetare som arbetar 
regelbundet på detta sätt med uppsökande och förebyg-
gande ungdomsarbete. Dock kan vi konstatera att det finns 
behov av att arbeta mer samordnat och förvaltningsöver-
skridande med förebyggande och uppsökande arbete med 
ungdomar i riskzon för att utveckla ett socialt utanförskap, 
brottslighet och/eller annan ogynnsam utveckling. fritid. 
Utredningens bör belysa hur berörda verksamheter kan 
samverka utifrån befintliga resurser?Vilka effekter kan up-
pnås genom att arbeta med utökat uppsökande och före-
byggande arbete mot ungdomar i Hjo? Under vilka former 
skulle detta arbeta bäst kunna bedrivas?

• Fritidsbank i Hjo.                                                                                                                    

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga 
kommun. Idag finns det en Fritidsbank på 104 platser i 94 
kommuner runt om i Sverige. Fritidsbanken Sveriges vision 
är att det ska finnas minst en Fritidsbank i varje kommun. 
Alla Fritidsbanker ska följa reglerna som säger att alla får 
låna, allt är gratis och all utrustning är återanvänd. Frågan 
om att starta Fritidsbank i Hjo har tidigare undersökts i 
Hjo kommun men ett omtag behöver göras med hänsyn 
tagen till delvis nya förutsättningar. Utredningen bör belysa 
vilka verksamheter som berörs av en Fritidsbank och hur 
kan dessa samverka? Vilka effekter kan startandet av en 
Fritidsbank få i Hjo? Var finns en lämplig placering? Hur ser 
de ekonomiska förutsättningarna ut? Finns det alternativ 
till att starta en Fritidsbank enligt Fritidsbanken Sveriges 
koncept?

• Utveckling och förbättring av kommunens skolgårdar

Lek och rörelse utomhus blir allt viktigare för alla. Skolan 
är en arena där våra barn och ungdomar befinner sig stor 
del av sin dag. Att kunna inspirera och locka till lek och 
rörelse genom att ha en väl genomtänkt och bra skolgård 
är en viktig förutsättning som kommunen som huvudman 
kan och ska utveckla och förmera. Flera av kommunens 
skolor och därmed också skolgårdar genomgår just nu 
om- och tillbyggnader. Skolgårdarna påverkas och ska 
återställas. Det är därför ett bra tillfälle för förbättring 
och utveckling. Medel har dessutom redan avsatts i bud-
geten till utegym i Korsberga och Gate, dessa kan med 
fördel placeras i direkt anslutnig till skolorna för att på så 
sätt kunna användas av alla åldergrupper. Förvaltningen 
får i uppdrag att inventera och ta fram en plan samt en 
beräknad investeringskostnad för utveckling av kommun-
ens samtliga skolgårdar.  

Utöver ovanstående specifika uppdrag ges också förvaltningen 
nedanstående generella uppdrag som ska prägla den dagliga 
verksamheten

Generella uppdrag

• Kunskap och delaktighet

Kloka ideer och smarta lösningar finns hos våra medar-
betare som dagligen arbetar i första ledet och därmed 
också har direktkontakt med dem vi är till för – kom-
munens invånare. Syftet med detta uppdrag är att ta till 
vara på engagemang och goda idéer. Ökad förståelse för 
och kunskap i kommunens ekonomi och mer delaktighet i 
planeringen av de fördelade resurserna är en förutsättning 
för att våra medarbetare ska ha en större möjlighet att 
bidra med alternativa arbetssätt, förbättringar och smarta 
lösningar. Förvaltningen får i uppdrag att öka kunskapsniv-
ån om de ekonomiska förutsättningarna och därmed stär-
ka personalens delaktighet i planeringen av hur man bäst 
använder de tilldelade medel och samlade resurser.
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I 2022 års vårbudget har nedanstående ändringar skett jäm-
fört med den femårsplan som fastställdes i 2021 års budget:

• Anslag till potter för fastigheter, trädvård, gator och 
vägar mm har förlängts till 2026

• Anslag till belysningsnät har kompletterats fr o m 2022 
med 1 mnkr årligen.

• Anslag för VA-ledningar har utökats med 3 mnkr till 
totalt 6,0 mnkr fr o m 2022 och framåt.

• Anslag för inköp av fordon o maskiner har utökats med 
650 tkr till 1,5 mnkr år 2022, för att sedan återgå till 
850 tkr följande år.

• 400 tkr har avsatts 2022 för fortsättning av strand-
promenadens installation av bänkar och belysning.

• 800 tkr har avsatts 2022 för anordnande av utegym vid 
Fågelås och Korsberga skolor.

• Ytterligare 3,3 mnkr har kompletterats för Vågbrytaren 
i Hamnen.

• För utbyggnad av gator/va har 1,5 mnkr avsatts 2022, 
följande år sänks anslaget till 500 tkr.

• Upprustning av banvallen – totalt 3 mnkr kr under 
2022 och 2023

Investeringsbudget

Investeringsbudget och 5-årsplan 2022-2026:

 Rubricering KF-anslag 
20210

Prognos 
ombudget från 

2020-2022

Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Tekniskt övergripande 1 000 339 1 339 1 705 1 040 1 065 1 085 1 105

Fastigheter övergripande 4 550 6 995 11 545 2 100 2 130 2 175 2 200 2 275

Skolfastigheter 57 700 60 200 117 900 3 505 2 710 215 220 225

Barnomsorgsfastigheter 5 000 5 000 10 000 0 0 0 0 0

Kultur och fritidsfastigheter 250 0 250 855 260 265 270 275

Gator, vägar, infrastruktur 6 100 6 685 12 785 7 570 7 325 8 245 7 450 6 220

Exploateringsfastigheter 6 400 4 400 10 800 1 500 500 500 500 500

Hamnen 0 4 000 4 000 3 300 0 0 0 0

Markinköp/nya händelser: 1 200 2 574 3 774 1 225 1 250 1 275 1 300 1 325

KS förvaltning inventarier: 1 800 1 120 2 920 1 850 1 875 1 900 1 950 2 000

Skattefinansierad verk-
samhet

84 000 91 313 175 313 23 610 17 090 15 640 14 975 13 925

Avgiftsfinansierad verksam-
het

3 000 0 3 000 6 500 6 620 6 750 6 400 6 500

Summa investeringar 87 000 91 313 178 313 30 110 23 710 22 390 21 375 20 425

Investeringsbudgeten i Hjo kommun fastställs enligt nedanstående tabell. På kommande sidor redovisas sedan, med 
högre detaljgrad, hur anslagen beräknats samt verksamhetsplanen för investeringarna i budgeten.

I likhet med de flesta av Sveriges kommuner så är Hjo kommun inne i en period med höga investeringar och kommunen har tagit upp 
lån för att finansiera detta. Skuldsättningen per invånare är dock fortfarande låg i förhållande till rikssnitt och jämförbara kommuner. 
Investeringsplanen som presenteras längre fram i denna budget visar att även 2021 är investeringsvolymen fortsatt hög för att sedan 
plana ut och från 2022 och några år framåt endast innehålla löpande ersättningsinvesteringar. 
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Hjo kommun är inne i en period med relativt höga inves-
teringsnivåer, 2021 är det den nya Estrid Ericsonskolan, 
beräknad till 112 mnkr samt tillbyggnad av Korsberga 
skola, 10 mnkr, ombyggnation av Centralköket 6,5 mnkr 
samt ombyggnation av Vallgården till Gymnaise- och 
vuxenutbildningsverksamhet, 4 mnkr som är de största 
objekten. 

Kommunfullmäktige har som ett längsiktigt mål uttalat 
att finansieringen av investeringarna ska ske med egna 
medel. Ovan nämnda investeringar är av sådan storlek 
och karaktär att de inte ryms inom det egna finansier-
ingsutrymmet. Dessa investeringar är dock viktiga för 
att behålla och öka Hjo kommuns attraktionskraft, såväl 
som boendeort som besöksmål. Av denna anledning just-
erades det finansiella målet avseende självfinansiering till 
att lyda; Investeringarna ska till 70% finansieras med egna 
medel under mandatperioden 2019-2022. 

Ovanstående investeringsplan för 2022-2026 innebär att 
investeringstakten sjunker några år framåt och till största 
delen endast innehålla löpande ersättningsinvesteringar.

Vi bygger ny skola!

Utformningen av Estrid Ericsonskolan växte fram i samar-
bete mellan Link arkitektur, personal från samhällsbyggnad 
och en projektgrupp bestående av pedagoger från Hjo 
kommuns skolor. Ledorden för projektet var ”hållbarhet, 
litteratur och rörelse” vilka var viktiga i arkitekternas ar-
bete med koncept och gestaltning. Projektgruppen ville 
också knyta an till Hjo kommuns vision ”Tillsammans 
skapar vi framtidens Hjo” som för den nya skolan omfor-
mulerades till ”Tillsammans skapar vi framtiden”.



4444

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2022

 
 KF-anslag 2021 Prognos 

ombudget från 
2020 till 2021

Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Maskiner, transportmedel 
och invenatarier

800 329 1 139 1 500 830 850 865 880

Inventarier i kök för kostverk-
samhet

200 0 200 205 210 215 220 225

Tekniskt service totalt: 1 000 339 1 339 1 705 1 040 1 065 1 085 1 105

Energibesparande åtgärder 0 2 416 2 416 0 0 0 0 0

Reinvestering fastighetsbestånd 2 050 579 2 629 2 100 2 130 2 175 2 200 2 275

Ombyggnad centralkök 2 500 4 000 6 500 0 0 0 0 0

Fastigheter totalt: 4 550 6 995 11 545 2 100 2 130 2 175 2 200 2 275

Lekutrustning 200 200 400 205 210 215 220 225

Ny F-6 skola 52 000 60 000 112 000 0 0 0 0 0

Guldkroksskolans gymnastiksal 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0

Gymnasie; Åtgärder Vallgården 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0

Fågelås skola -  ombyggnad 
gymnastiksal

1 500 0 1 500 0 0 0 0 0

Fågelås skola - Utegym 0 0 0 800 0 0 0 0

Skolfastigheter totalt: 57 700 60 200 117 900 3 505 2 710 215 220 225

Om- och tillbyggnad Korsberga 
skola

5 000 5 000 10 000 0 0 0 0 0

Barnomsorgsfastigheter totalt: 5 000 5 000 10 000 0 0 0 0 0

Guldkroksbadet 250 0 250 255 260 265 270 275

Guldkroksbadet - bassängöverdrag 0 0 0 600 0 0 0 0

Kultur och fritidsfastigheter 
totalt:

250 0 250 855 260 265 270 275

Asfaltering 2 600 212 2 812 2 700 2 800 2 850 2 900 3 000

Gatuarbeten 400 0 400 410 420 430 440 450

Belysningsnät 1 500 -646 854 1 020 1 040 1 060 1 080 1 100

Ledningsnät dagvatten exkl. 
fastigheter

400 0 400 410 420 430 440 450

Trafiksäkerhetsåtgärder 250 250 500 260 260 270 270 280

GC-väg/cykelstigar 500 500 1 000 510 520 530 540 550

Banvallen -Upprustning 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0

Lars i Knäpplans Väg 0 5 100 5 100 0 0 2 300 1 400 0

Brorenoveringar Pott 250 369 619 260 260 270 270 280

Stadsparken – Scen tillgänglighet 
o VA

0 400 400 0 0 0 0 0

Stadsparken – tillgänglighets-anpas-
sad lekplats

0 500 500 0 0 0 0 0

Strandpromenaden - etapp 2 0 0 0 400 0 0 0 0

Trädgårdsplan (delfinansiering) 100 0 100 0 0 0 0 0

Trädvårds Pott 100 0 100 100 105 105 110 110

Gator, vägar, infrastruktur 
totalt:

6 100 6 685 12 785 7 570 7 325 8 245 7 450 6 220

Exploatering Norra Knäpplan 0 1 000 1 000 0  0 0 0 0

Exploatering Västra Knäpplan 6 400 1 900 8 300 0 0 0 0 0

Exploatering Ind omr Metallvägen 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0

Exploatering gator/industriområden 0 0 0 1 500 500 500 500 500

Exploatering totalt: 6 400 4 400 10 800 1 500 500 500 500 500

Hamnen – Vågbrytaren 0 4 000 4 000 3 300 0 0 0 0

Hamnen totalt: 0 4 000 4 000 3 300 0 0 0 0

Markinköp/nya händelser: 1 200 2 574 3 774 1 225 1 250 1 275 1 300 1 325

KS förvaltning inventarier: 1 800 1 120 2 920 1 850 1 850 1 900 1 950 2 000

Skattefinansierade verksam-
heter

84 000 91 313 175 313 23 610 17 090 15 640 14 975 13 925

Verksamhetsplan för skattefinansierade investeringar 2021-2026  
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• Estrid Ericsonskolan - ny F-6 skola Under åren 2019-
2021 finns totalt 112 mnkr avsatta för en nybyggnad. I 
takt med växande invånarantal ökar också behovet av 
lokaler för skoländamål. Byggnationen pågår och skolan 
tas i drift vårterminen 2022.

• Förskola i Korsberga 2020-21 finns 10 mnkr planerade 
för om-och tillbyggnad av skolan i Korsberga för att 
inrymma förskoleverksamheten. I nuläget har förskolan 
sin verksamhet i inhyrda paviljonger. Behovet ökar även 
inom skolan och en tillbyggnad är nödvändig för att 
skapa bra lokaler för både förskole- som skolelever.

• ”Lars i Knäpplans Väg” Under åren 2018-2019 fanns 
sammanlagt 7 mnkr avsatta för byggnation av Las i 
Knäpplans Väg som ska knyta det nya exploatering-
sområdet Knäpplan med villatomter och förskola med 
Sigghusbergsområdet och Falköpingsvägen. I och med 
exploatering av nya tomtområdet Knäpplan Västra har 
1,9 mnkr av dessa omdisponerats för att täcka kost-
nader för VA-arbeten inom detaljplaneområdet. Ytter-
ligare anslag, 3,7 mnkr för fortsättningen finns med i 
planen för 2024 och 2025.

• Hamnen – Vågbrytare År 2020 finns 4,0 mnkr avsatta 
för renovering av Vågbrytaren, efter projektering och 
anbudsförfarande visade det sig att arbetet kommer 
att bli dyrare varför ytterligare 3,3 mnkr avsätts för att 
täcka investeringskostnaden.

• Gatubelysning Anslag om 1,0 mnkr fr o m 2022 för att 
komplettera och byta ut till energisnålare anläggningar.

• Vallgårdens ombyggnad till gymnasieändamål påbör-
jades 2020 och sista etappen färdigställs under 2021.

• Guldkroksskolans gymnastiksal kommer att renoveras 
under 2022 och 2023, för detta finns totalt      5 mnkr 
avsatta.

• Ombyggnad Centralköket Tidigare avsatta och om-
budgeterade medel om 4,0 mnkr för bl a kontor, per-
sonalutrymmen o ombyggnad av kök, kompletterades 
2021 med 2,5 mnkr för att även inrymma installation 
av frysrum.

• Upprustning av banvallen mellan Hjo och Blikstorp, 
ca 16 km GC-väg. Utföres åren 2022 och 2023, total 
kostnad 3 mnkr.

Utöver ovan nämnda projekt finns i investeringsbudgeten 
också inlagt ett antal reinvesteringar med indexreglerade 
belopp per år. Exempel på sådana är fastighetsarbeten, 
gatuarbeten, trädvård, brorenoveringar, investeringar inom 
VA-området samt inventarier mm. Dessa medel är viktiga 
för att upprätthålla funktion och värde på våra tillgångar. 
Då akuta investeringsbehov uppstår är det viktigt att beslut 
snabbt kan fattas om investering.

Nedan följer en sammanfattning av de mest väsentliga investeringsprojekten i budgeten för 2021 
samt i planen för 2022-2026:

Investeringar avgiftsfinansierad verksamhet/-plan i detalj 2021-2026

Rubricering KF- anslag 
2021

Ombudget 
från 2020

Budget 
2021

Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Avlopps- och vatten-
ledningar

3 000 0 3 000 6 000 6 120 6 250 6 400 6 500

Utbyte till digitala VA-
mätare

0 0 0 500 500 500 0 0

Avgiftsfinansiering 3 000 0 3 000 6 500 6 620 6 750 6 400 6 500

För den taxefinansierade VA-verksamheten avsätts årligen 6,0 mnkr för reinvesteringar vatten-, avloppsledningar och utbyte av serviser mm fr o m 2022. 
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Politikområden
Här återfinns respektive verksamhetsom-
rådes tilldelningar enligt vårbudgetprocessen9
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9.1 Demokrati

Området omfattar kommunens politiska verksamhet, dvs. kommunfullmäktige, revision, valnämnd, miljö- och bygglovsnämnd samt kom-
munstyrelsen med utskott. Inom politikområdet ingår förutom arvoden m.m. till politiker även kostnader för sakkunniga biträden till revi-
sionen, partistöd och överförmyndarverksamhet. Under kommunfullmäktige finns en beredning för utvecklingsfrågor.

Härledning av Vårbudget 2022

Ramtilldelning

I Hjo kommuns vårbudgetprocess har ramtilldelning skett 
till vartdera politikområde med ett generellt påslag baserat 
på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2021 
med 2,3 %, en indexuppräkning av övriga kostnader med 
1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda 
investeringar. 

Härledning Belopp 
(tkr)

Budget 2021 6 882

Generell ramtilldelning 2,3 % 115

Indexuppräkning 1,0 % 17

Politiska prioriteringar 0

Avgående kapitaltjänst -22

Räntejustering från 1,25 % till 1,00 % -6

Vårbudget 2022 6 986

Demokrati 2017 2018 2019 2020

Kommunfullmäktige

Antal fullmäktigesammanträden 9 8 9 7

Antal inlämnade motioner 5 1 6 1

Antal inlämnade interpellationer 2 0 1 0

Antal inlämnade frågor vid allmänhetens frågestund 2 2 5 1

Nettokostnad per invånare, kr 278 239 248 258

Kommunstyrelsen

Antal KS-sammanträden 9 9 11 9

Antal invånare/förtroendevald i Hjo 124 124 124 124

Nettokostnad per invånare, kr 407 404 477 457

Prioriteringar i vårbudgeten

Inga politiska prioriteringar föreligger i vårbudgeten.

Ej prioriterade behov i vårbudgeten

Webbsändning och tillgänglighetsanpassning av KF-sam-
manträden. Pandemin har påskyndat digitaliseringen av 
de politiska sammanträdena. Kommunfullmäktige har 
gått från att genomföra sammanträdena fysiskt med ett 
begränsat antal ledamöter närvarande till att helt digita-
la sammanträden med endast delar av presidiet på plats. 
Sammanträdena är offentliga och för att möjliggöra för 
allmänheten att kunna ta del av dessa utan att besöka Lilla 
Park har sammanträdena börjat webbsändas. För att uppfyl-
la tillgänglighetsdirektivet så finns även möjlighet att texta 
webbsändningarna så att personer med olika funktionshin-
der ska kunna ta del av informationen på lika villkor. För 
att finansiera detta är behovet 170 tkr inför 2022. I vår-
budgeten 2022 finns inget utrymme att prioritera digitala 
webbsändningar av KF-sammanträdena och politikområdet 
tilldelas inga medel för detta.
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9.2 Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret svarar för ledning, styrning, uppföljning och kontroll av den samlade verksamheten i Hjo kommun. Kommunled-
ningen inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politiken och förvaltningen, samt säkerställer att fattade beslut ge-
nomförs. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal och kommunikation. Utöver detta finns även projekt för utveckling, 
internationella frågor, säkerhetsarbete samt näringsliv och handel.

Verksamhetsanalys och ekonomi

Av Kommunledningskontorets budgetram utgörs drygt 
50 % av staben med funktionerna för ekonomi, IT, per-
sonal, kansli och kommunikation. Cirka 22 % består av 
KS Samverkan med bland annat Miljösamverkan Östra 
Skaraborg (cirka 1 mnkr) och Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS). RÖS är den största verksamheten (7,5 
mnkr). Därutöver finns medlemsavgifter till bland annat 
Sveriges kommuner och Landsting (drygt 200 tkr) och 
Skaraborgs kommunalförbund (cirka 400 tkr) inkl. medfi-
nansiering till Skaraborgs tillväxtprogram (drygt 300 tkr). 
EU-relaterade medlemsavgifter är bland annat medfinan-
siering Leader Östra Skaraborg (200 tkr). Här återfinns 
också funktionen säkerhetssamordning samt Kollektivtrafi-
knämnden (cirka 1,7 mnkr). Kommunledningen står för 
drygt 24 % av ramen. Personalkostnadernas andel av den 
totala ramen är 54 %.

Härledning av Vårbudget 2022
Härledning Belopp 

(tkr)

Budget 2021 53 988

Generell ramtilldelning 2,3 % 682

Indexuppräkning 1,0 % 280

Politiska prioriteringar:

RÖS 240

MDM-verktyg 110

Gemensam arkivlokal

133

Avgående kapitaltjänst -219

Räntejustering från 1,25 % till 1,00 % -20

Vårbudget 2021 55 194

Ramtilldelning

I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett 
till vartdera politikområde med ett generellt påslag baserat 
på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2021 
med 2,3 %, en indexuppräkning av övriga kostnader med 
1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda 
investeringar. 

Prioriteringar i vårbudgeten

• RÖS

Kommunledningskontoret tilldelas 240 tkr för höjd 
medlemsavgift till Räddningstjänsten Östra Skaraborg inför 
2022. 

• Gemensam arkivlokal

Hjo, Tibro och Karlsborgs kommun samarbetar kring ge-
mensamt arkiv och arkivlokal belägen i Karlsborgs kom-
mun. Arkivet ska enligt plan stå klar till 1 januari 2022 och 
Hjo kommun kommer från detta datum bli debiterad hyra. 
Uppskattad hyreskostnad är 700 tkr/år och fördelat på tre 
kommuner blir detta 233 tkr/år. Kommunledningskontoret 
fick 100 tkr tilldelat i budget 2021 då den ursprungliga 
planen var att arkivet skulle vara klart till halvårsskiftet 
2021. Utöver tilldelade medel tilldelas ytterligare 133 tkr 
inför 2022.

• MDM-verktyg

Central fjärrinventering och – styrning av mobila enheter 
(Mobiltelefon). Hjo kommun har cirka 550 mobiltelefoner 
i verksamheterna varav 296 finns i Vård och omsorg. Idag 
hanteras dessa manuellt (av personal eller utsedda resurser 
i verksamheten) utan kontroll av bland annat användning 
(säkerhet, sekretess). Framförallt inom Vård och omsorg 
så ökar användningen av mobila enheter för att klara den 
dagliga driften av exempelvis läkemedelshantering, läkeme-
delsskåp, larm, dörrlås etcetera. Även leverantörer börjar 
ställa krav på en central hantering av mobila enheter. För 
att hantera dessa mobila enheter krävs ett manageringssys-
tem, ett så kallat MDM (Mobile Device Management). För 
att klara kraven från verksamheten och ställda krav på 
informationssäkerhet så tilldelas Kommunledningskontoret 
110 tkr för MDM-verktyg inför 2022. 
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Ej prioriterade behov i vårbudgeten

• Kollektivtrafik

På grund av pandemin redovisade Kollektivtrafiknämnden 
ett överskott 2020 och beräknar även göra så 2021 till 
följd minskat resande inom bland annat färdtjänst. Därför 
valde Hjo kommun att inte räkna upp nuvarande budget 
2021. 2022 beräknas resandet återgå till det normala och 
därför uppstod ett behov av 170 tkr inför 2022 för att ligg 
i nivå med budgeterat förslag från Kollektivtrafiknämnden. 
Till följd av tidigare års överskott inom verksamheten pri-
oriteras inte tilldelning av medel 2022.

• Hyra Fabriken

I samband med att Hjo kommun påbörjade arbetet med 
cirkulär möbelhantering så fanns ett behov av en lokal för 
denna hantering och fr.o.m. 2021 så används lokalen ”Fab-
riken” för detta ändamål. Årlig hyra uppgår till 90 tkr. En 
översyn pågår under 2021 om behovet av lokalen kvarstår 
framöver eller om det finns andra befintliga kommunala 
lokaler att tillgå. Därför tilldelas inga medel inför 2022.

• Fordonssamordnare

2019 tillsattes en fordonssamordnare på halvtid för att 
arbeta mer samordnat med Hjo kommuns fordon. Denna 
kostnad har belastat Kommunledningskontorets resultat 
men det har inte funnits budgetmedel för att finansiera 
tjänsten. Däremot finns det vinster att se inom ett flertal 
verksamheter genom att fordonssamordnaren kunnat 
samordna en central bilpool på ett bättre sätt med fler for-
don och därmed kunnat avyttra vissa fordon och därmed 
minskat kostnaderna. Hjo kommun kan se flera vinster med 
denna tjänst och den kunskap som behövs framöver, spe-
ciellt när kommunen står inför att kunna uppfylla klimat-
löften och mål om att minska utsläppen från våra fordon 
och därmed på ett bättre sätt kunna minska antal fordon i 
kommunen och byta ut fordon till fossilfria alternativ. Be-
hovet för tjänsten uppgår till 250 tkr. Politikområdet till-
delas inga medel inför 2022. Ambitionen är att tjänsten ska 
leda till minskade fordonskostnader inom kommunen.

Kommunledningskontoret Utfall 2018  Utfall 2019 Utfall 2020

Förändring i antal invånare sen föregående år, andel (%) 0,9 0,4 0,2

Andel (%) synpunkter (via synpunktshanteraren) som bes-varas inom 10 

arbetsdagar

63 69 70

Totalt antal tillsvidareanställda 727 771 780

Andel deltidsanställda, (%) 45 42 39,6

Sjukfrånvaro kommunalt anställda (%) 6,5 6,3 7,7

Andel (%) utrikesfödda 8,5 8,8 8,8

Andel (%) invånare med eftergymnasial utbildning (25-64 år) 32,4 33,3 34,0
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9.3 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 och fysisk planering. Plan och Byggenheten arbetar gentemot Byggnadsnämnden och i vissa frågor mot 
KS

Verksamhetsanalys och ekonomi

För 2021 uppgår politikområdets ram till 4 302 tkr fördelat 
på 1 290 tkr för Bygglovshandläggning, 1 816 tkr på Fysisk 
planering och 1 196 tkr för gemensam administration för 
hela politikområdet. Inom Plan och Byggs verksamheter 
finns ca 6 heltidstjänster.

Härledning av Vårbudget 2022

Härledning Belopp 
(tkr)

Budget 2021 4 302

Generell ramtilldelning 2,3 % 101

Indexuppräkning 1,0 % 14

Räntejustering Internränta (fr 1,25 till 1,00) -46

Politiska prioriteringar 0

Vårbudget 2022 4 371

Ramtilldelning

I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett 
till vardera politikområde med ett generellt påslag baserat 
på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2021 
med 2,3 %, en indexuppräkning av övriga kostnader med 
1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda 
investeringar. 

Prioriteringar i vårbudgeten

Inga politiska prioriteringar inom politikområdet.

Plan och Bygg Utfall 2018  Utfall 2019 Utfall 2020

Antal lagakraftvunna/antagna detaljplaner 6 6 4

Bygglov, beslut 111 123 114

Anmälningsärenden, beslut 52 43 35

Strandskyddsdispens, beslut 4 7 6

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut 7 2 3

Totalt antal beslut delegation (inkl start/slutbesked) 310 290 338
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9.4 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 fritidshemsverk-
samhet. Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. 
Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive SFI – svenska för invandrare.

Verksamhetsanalys och ekonomi

Totalramen 2021 för barn och utbildning är 243 mnkr. Av 
dessa avser drygt hälften kostnader för personal, 30 % 
avser köp av verksamhet till exempel kostnader för inter-
kommunal 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 Vårbudget 2022

Härledning Belopp (tkr)

Budget 2021 242 841

Generell ramtilldelning 2,3 % 3 775

Indexuppräkning 1,0 % 577

Uppräkning Gymnasieskola 844

Kapitaltjänst:

Tillkommande kapitaltjänstkostnader 446

Politiska prioriteringar:

Internationella IT-strategier o digitalise-
ring nationella prov

376

Efterfrågeförändringar barn, Björkdung-
ens förskola

400

Resursfördelning Fritids 0

Elevförändring grundskolan 800

Elevförändring gymnasieskolan -250

Estrid Ericsonskolan 6 808

Vårbudget 2022 256 617

Ramtilldelning

I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett 
till respektive politikområde med ett generellt påslag baser-
at på politikområdenas budgeterade personalkostnader 
2021 med 2,3 %, en indexuppräkning av övriga kostnader 
med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjor-
da investeringar. 

Prioriteringar i vårbudgeten

Internationella IT-strategier o digitalisering nationella 
prov

Under 2016 presenterade Skolverket en nationell strategi 
för skolans digitalisering. Strategin innebär konsekvenser 
då den innehåller mål om tillgång till digitala verktyg. Bland 
annat är målet att alla elever i grundskolans årskurser 1 till 
9 har tillgång till ett personligt digitalt verktyg och barn/
elever i förskolan och förskoleklass har minst ett verktyg 
på fem barn/elever innan utgången av 2021 samt att huvud-
mannen ska säkerställa att eleverna i vuxenutbildning har 
tillgång till digitala verktyg i lämplig omfattning. Förutom 
inköp av digitala verktyg ställer det ökade krav på IT-infras-
trukturen i våra byggnader vilket medför ökande kostnader. 

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för digital-
isering. Skälen till det är:

1. Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digital-
isering och snabb förändringstakt.

2. För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs en digital 
kompetens och vi behöver då förbereda elever för fortsatta 
studier och arbetsliv.

3. För att öka likvärdigheten och ge alla elever samma 
förutsättningar. 

År 2022 kommer samtliga nationella prov genomföras via 
en provtjänst som Skolverket tar fram och tillhandahåller. 
För att kunna genomföra dessa behöver skolorna ha en 
digital infrastruktur på plats. Dels för att kunna ansluta till 
provtjänsten på ett säkert sätt, dels för att eleverna ska 
kunna genomföra de digitala nationella proven utan teknis-
ka avbrott eller störningar. 
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Provsituationen kommer att förändras i och med digital-
iseringen av de nationella proven vilket ställer nya krav 
på kompetens hos såväl elever som lärare. Inledningsvis 
beskriver Skolverket vilken digital kompetens som lärare 
och elever behöver ha för att genomföra ett digitalt natio-
nellt prov. 

Fördelar med digitala nationella prov

Med de digitala nationella proven blir hanteringen av prov-
en enklare jämfört dagens analoga prov:

1. minskad arbetstid för bedömning och resultatrapportering,

2. reducerad arbetstid för lärare vid inrapportering av resultat 
till huvudmän, lärosäten och SCB,

3. en papperslös distribution vilket bidrar både till en effektiva-
re och mer hållbar hantering av proven,

4. automatisk inrapportering av provresultat,

5. flera delar av kursplaner kan prövas i proven,

6. ökad användbarhet och tillgänglighet för elever med funk-
tionsnedsättning genom tekniska lösningar,

7. förenklad data- och resultatinsamling,

8. en fördelning av elevlösningar för extern bedömning.

 

Barn och utbildning har idag 1 888 tkr avsatt för IT medel. 
För att kunna möta de krav den nationella IT strategierna 
samt de krav på kompetensutveckling regeringens förslag 
innebär förstärks Barn och utbildning inför 2022 med yt-
terligare 376 tkr.

Efterfrågeförändringar barn 

Barnomsorg: Ålder 1 till 5 år (Befolkningsprognos 2020-2035 med 
basår 2019, VGR)

År 2019 beslutade politikerna i Hjo kommun att barngrup-
pernas storlek skulle minskas från 20 barn/avdelning till 
18 barn/avdelning. De senaste åren har det varit fullbelagt 
på samtliga enheter och det har även varit tal om tillfälliga 
avdelningar för att klara trycket inom barnomsorgen under 
våren 2021. VGR: s prognos indikerar dock en liten minsk-
ning av barnantalet framöver (då har inte hänsyn tagits till 
in- och utflyttning) vilket gör att vi bedömer att vi kommer 
klara av att hålla 18 barn/avdelning även framöver utan 
att ytterligare avdelningar behöver tillkomma. Däremot är 
trycket inom barnomsorgen stort i Korsberga och idag 
har förskolan Björkdungen 50 barn inskrivna och 8,3 tjänst. 
Enligt resursfördelningen innebär detta en tilldelning om 
9,0 tjänst varpå Björkdungens förskola i Korsberga tilldelas 
ytterligare 0,7 tjänst = 400 tkr.

Resursfördelningsmodell fritids

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever 
från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de 
fyller 13 år. Uppdraget handlar bland annat om att stöd-
ja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och 
fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda 
en meningsfull fritid. Generellt ser vi att dessa barn vistas 
längre på fritidshemmen och fler är även på morgonfritids. 
Trycket inom fritidshemmen har de senaste åren varit högt 
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och grupperna är relativt stora. Antalet barn är relativt 
oförändrat, men det vi däremot ser är att resurserna idag 
inte räcker fullt ut i på våra ytterskolor, då resursen enligt 
dagens tilldelningsmodell inte täcker långa vistelsetider. Det-
ta har tidigare täckts upp av statsbidraget för fritidshems-
satsningen, vilket upphörde 2020. När Estrid Ericsonskolan 
öppnar kommer fritidsverksamheten samordnas på ett mer 
effektivt sätt och då får omfördelningar göras internt för att 
tillgodose fritidsverksamheten på våra ytterskolor. Utifrån 
ovanstående samt att efterfrågan är relativt oförändrad 
äskas i dagsläget ingen förstärkning till fritids inför 2022. 
Återkommer om efterfrågan har förändrats i höstens bud-
getprocess.

Elevförändring grundskola

Grundskola 6-15 år (Befolkningsprognos 2020-2035 med basår 2019, 
VGR)

Vi har idag ett snitt på vår- resp. hösttermin på 1020 elever 
i förskoleklass till årskurs 9. Snittantal elever 2022 med 
skolgång i Hjo kommun ser i dagsläget ut att hamna på 
1041, alltså 21 elever fler än 2021 års snitt. Detta innebär 
en elevökning om 21 elever. Dagens resursfördelningssys-
tem 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 resursfördelningsmodellen om 0,069*20=1,38 tjänst 
= 800 tkr (då har ingen hänsyn tagit till in- och utflyttning 
och uppgiften är baserad på idag kända uppgifter). Barn och 
utbildning tilldelas 800 tkr enligt ovan. Utöver detta äskades 
förstärkning om ytterligare en tjänst gällande tilläggsbelopp 
vilket inte tilldelats i vårbudget processen.
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Elevförändring gymnasieskola

Gymnasieskola 16-18 år (Befolkningsprognos 2020-2035 med basår 
2019, VGR)

Idag har vi sammanlagt 87 elever som slutar 9:an och 
90 elever tar studenten vårterminen 2021. Motsvarande 
siffra 2022 är 92 elever som slutar 9:an och 85 som tar 
studenten. Detta innebära att för budgetåret 2022 blir det 
en elevminskning med 2 elever á 125 tkr, vilket innebär att 
tilldelningen reduceras med 250 tkr. 

Tilldelning Estrid Ericsonskolan

Vårterminen 2022 kommer Estrid Ericsonskolan att star-
ta. Utgångspunkten är att årskurs F-5 som idag går på 
Guldkroksskolan samt Redarvägen flyttar upp till Estrid 
Ericsonskolan januari 2022. Årskurs 6 som idag går på 
Guldkroksskolan går klart vårterminen där, för att sedan 
fortsätt årskurs 7 på Guldkroksskolan. Detta innebär att 
Estrid Ericsonskolan är i fullt bruk med alla klasser på plats 
vid skolstart höstterminen 2022. Utöver kostnader förknip-
pade med hyra, städ och kost har verksamheten ansökt om 
förstärkning med ytterligare 3,0 tj, beviljat i vårprocessen är 
i dagsläget 1,0 tjänst. 

Verksamheten har tilldelats 6,8 mnkr för att täcka tillkom-
mande kostnader enligt nedanspecifikation.
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Avskrivning 3 393 tkr  

Fastighetsdrift 1 995 tkr

Måltidsverksamhet 560 tkr

Hyra Paviljonger Guldkroksskolan -540 tkr 

Av etableringskostnad paviljonger 400 tkr

Städ 400 tkr

Verksamhetskostnader, 1 tjänster 600 tkr

Total: 6 808  tkr
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Barn och utbildning 2017 2018 2019 2020

Andel inskrivna barn 1-5 år (alla verksamheter) 465 451 466 451

Varav antal inskrivna barn i enskilda verksamheter 75 70 76 76

Antal elever F-9 982 1011 1013 1005

Antal inskrivna barn i fritidshem (alla verksamheter) 419 457 406 394

Antal elever gymnasieskola 310 295 296 303

Antal elever i grundsärskola 13 13 15 20

Kulturskolan, antal elever (kö) 255 (28) 244 (96) 244 (96) 260 (73)

Antal elever på komvux

-egna platser 88/73 93 84/68 72/64

-köpta platser (NTI+Jensen) 75/66 42 57+34 31+72

Antal elever särvux 6 6 6 7

Antal elever IM-program 52/35 34 20 13

Antal elever SFI 65/67 66 69/65 59/53

Barn och utbildning Utfall 2018 Utfall 2018 
riket

Utfall 2019 Utfall 2019 
riket

Nettokostnad förskola, kr/inskrivet barn 131 886 kr 133 574 kr 131 304 kr 136 106 kr

Nettokostnadsavvikelse i % förskola inkl. öppen förskola +10,9 % +0,1 % -1,4 % -0,6 %

Kostnad för ett inskrivet barn på fritidshem 40 874 kr 34 487 kr 41 135 kr 40 110 kr

Nettokostnadsavvikelse i % fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet +20,2 % -4,0 % +13,7 % -1,4 %

Kostnad för elev i förskoleklass 76 257 kr 60 386 kr 79 159 kr 62 897 kr

Kostnad för elev i grundskolan 114 320 kr 108 634 kr 120 319 kr 111 737 kr

Nettokostnadsavvikelse i % grundskola inkl. förskoleklass +9,7 % +0,5 % +11,0 % 0,0 % %

Kostnad för elev i gymnasieskola, jmf riket 124 776 kr 123 805 kr 130 522 kr 125 723 kr

Kostnad för helårsstuderande komvux, riket 67 427 kr 51 975 kr 78 833 kr 52 853 kr

Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv 264 kr 260 kr 230 kr 265 kr

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

63,5 %

75,6 %

45,3 %

41,8 %

71,5 %

37,1 %

55,3 %

72,2 %

49,5 %

41,7 %

71,2 %

36,6 %
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9.5 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. Arbetsmarknad-
senheten 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, konsumen-
trådgivning, skuldsanering och social jour.  

Verksamhetsanalys och ekonomi

Socialtjänstens verksamhet styrs i stor omfattning av gäl-
lande konjunktursvängningar och hur samhället mår. Det 
finns dock en eftersläpning i när behoven blir tydliga inom 
socialtjänstens verksamhet, vilket kräver förmåga att plane-
ra och se förväntade resultat av förändringar. Budget är 
därför inte alltid i paritet med behovet.

Verksamheten har för 2021 en totalram på 29,8 mkr förde-
lat 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 Vårbudget 2022

Härledning Belopp (tkr)

Budget 2021 29 809

Generell ramtilldelning 2,3 % 577

Indexuppräkning 1,0 % 138

Politiska prioriteringar

Fältassistent 0

Försörjningsstöd 500

Kostnadstäckning chefstjänst 0

Vårbudget 2022 31 021

Ramtilldelning

I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett 
till respektive politikområde med ett generellt påslag baser-
at på politikområdenas budgeterade personalkostnader 
2021 med 2,3 %, en indexuppräkning av övriga kostnader 
med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjor-
da investeringar. 

Prioriteringar i vårbudgeten

• Fältassistent

Arbete och socialtjänst har tillsammans med Barn och ut-
bildning och Kultur, Turism och fritid lyft frågan angående 
behov av fältassistent. Förslaget bygger på funktion som 
arbetar på individ-, grupp- och strukturell nivå gentemot 
ungdomar samt riktat mot de som riskerar att utveckla 
sociala problem och utanförskap. Rent konkret handlar 
det om att etablera goda relationer med ungdomar i deras 
egna miljöer exempelvis i skolan, på fritidsgården, på stan 
eller på internet för att på så sätt kunna arbeta förebyg-
gande och uppsökande. Verksamheterna ser ett behov av 
att gemensamt arbeta med frågan och att ha en gemensam 
ingång i detta arbete. Medel beviljas inte i denna omgång 
utan verksamheterna tilldelas ett utredningsuppdrag för att 
titta närmare på frågan och återrapportera till politiken.

• Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 

Arbete och socialtjänst har under de senaste åren uppvisat 
ett underskott på ekonomiskt bistånd. Verksamheten har 
infört ett nytt arbetssätt vilket varit lyckosamt, men uti-
från rådande läge med Covid-19 har arbetsmarknadsläget 
förvärrats varpå fler är i behov av ekonomiskt bistånd. 
Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd det under 
2018; 86 hushåll i snitt, 2019 låg snittet på 102 hushåll/
månad och under 2020 på 107 hushåll/månad. Vid senaste 
uppföljningen för mars låg siffran på 115 hushåll/månad. Så 
hög andel utredda hushåll per månad har verksamheten 
inte haft tidigare. Vi ser ändå att den nya arbetsmetoden på 
AME-försörjningsstöd har varit lyckosam och hållit tillbaka 
ytterligare ökning av försörjningsstödsbehovet Under 2020 
har 32 % av de som varit inskrivna på AME gått vidare till 
egen försörjning, vilket är ett bra resultat. Utifrån rådan-
de arbetsmarknadsläge där vi ser att behovet av försör-
jningsstöd under flera år succesivt ökat samt att extrat-
jänsterna efter hand kommer avskaffas tilldelas Arbete och 
socialtjänst om en förstärkning på 500 tkr.
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Arbete och socialtjänst 2017 2018 2019 2020

Utbetalt ekonomiskt bistånd 7 065 tkr  7 020 tkr 8 008 tkr 8 254 tkr

Andel (%) av kommunens invånare som uppbär försörjningsstöd 3,6 3,6 3,3 3,1

Antal inskrivna Arbetsmarknadsenheten 55 88 119 116

Extratjänster 6 16 12 17

Antal hushåll med försörjningsstöd 216 190 185 188

Antal anmälningar barn och unga 277 313 375 215

Antal anmälningar vuxna 104 102 124 69

Utredningar barn och unga 110 105 125 102

Utredningar vuxna 32 28 53 48

Mottagna ensamkommande barn 1 0 1 1

Mottagna flyktingar 22 22 14 1
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9.6 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. Hem-
vård 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, kort-
tidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med särskild service.

Verksamhetsanalys och ekonomi

Förvaltningen har under 2021 tilldelats 183 955 tkr i bud-
getram 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 Vårbudget 2022

Härledning Belopp (tkr)

Budget 2021 183 955

Generell uppräkning ramtilldelning 2,3% 4 475

Indexuppräkning 1% 355

Politiska prioriteringar:

Bemanning natt Sigghusberg 1 350

Bemanning natt Hemvården 1 350

Förändring personlig assistans -615

Förändring Kortebo -445

Elevhem LSS 245

Externt boende upphör -245

Vårbudget 2022 190 425

Ramtilldelning

I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett 
till vardera politikområde med ett generellt påslag baserat 
på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2021 
med 2,3 %, en indexuppräkning av övriga kostnader med 
1% samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda in-
vesteringar

Prioriteringar i vårbudgeten

• Stödpedagog personlig assistans 

Stödpedagog är en roll som återfinns allt oftare inom LSS 
verksamheter. Så även inom personlig assistans. Hjo kom-
mun har 18 arbetsplatser inom personlig assistans och 
förvaltningen bedömer att man har behov en stödpedagog. 
I rollen som stödpedagog inom assistansen ingår bland an-
nat att stödja assistenterna i dokumentation, bemötande, 
handledning samt implementering av arbetsmetoder. Rollen 
som stödpedagog inom assistansen innehåller även följande 
ombudsroller: brandskyddsombud, hygienombud, dokumen-
tationsombud och BPSD ombud. Dessa har tidigare saknats 
inom assistansen. För att täcka detta behov behövs 0,75 
årsanställd till en kostnad om ca 385 tkr. Några särskilda 
medel för detta har inte tilldelats i vårbudget och frågan 
hänskjuts till höstprocessen 

• Bemanning natt Sigghusberg

Utbyggnaden av Sigghusbergs demensboende har inneburit 
många positiva fördelar för de boende. Fler individer med 
demenssjukdom har kunnat erbjudas en plats för att få sina 
behov tillgodosedda. Det ökade antalet avdelningar i kom-
bination med fler boende med omfattande behov har ställt 
krav på verksamheten vad gäller bemanningen. Nattetid har 
detta visat sig vara en extra stor utmaning. Detta då medar-
betarna är få nattetid och ofta behöver stanna hos oroliga 
och ångestfyllda boende längre stunder. På korttidsavdelnin-
gen har oro och ångestproblematik varit extra omfattande 
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då de boende hamnar i en ny och okänd miljö. Det innebär 
att andra boendes behov riskerar att inte uppmärksammas 
och åtgärdas inom rimlig tid vilket kan leda till bl.a. fallrisk 
och tilltagande oro/ångest.  

För att kunna bemanna upp med en personal på natten 
krävs 1,98 årsarbetare till en kostnad om 1 350 tkr vilket 
tilldelas i budget 2022. 

• Förändringar personlig assistans 

Förändringar inom personlig assistans innebär både ökning 
och minskning av intäkter och kostnader under 2022. Totalt 
beräknas nettokostnaden minska med 615 tkr och Vård 
och omsorgs ram minskas därför med detta belopp. 

• Bemanning natt hemvård 

Ökning av insatser på natten i ordinärt boende har innebu-
rit att extrabemanning med en personal per natt har fått 
tas in under januari-mars 2021 men i nuläget har behovet 
minskat något. Om detta ökade behov fortsätter innebär 
utökning med en personal ytterligare per natt att antal år-
sarbetare behöver höjas med 1,98 till en kostnad om 1 350 
tkr och detta tilldelas i 2022 år budget. I samband med ar-
betet med heltid som norm görs under året en genomgång 
av scheman och bemanningsbehov. Med anledning av detta 
och om ökningen inte kvarstår får förvaltningen återkom-
ma under höstprocessen om behovet har förändrats. 

• Volymökning hemvård

Under januari – mars 2021 utförde hemvården i gen-
omsnitt 118 fler timmar per månad hemma hos brukare än 
under 2020. Med kringtid innebär detta en ökning om 219 
timmar per månad vilket motsvarar 1,3 årsarbetare. 

En genomlysning av verksamheten kommer göras som 
ett led i arbetet med Heltid som norm. I denna görs en 
bedömning av om nuvarande schemaläggning är optimalt 
utformad i förhållande till bemanningsbehov och budget. Av 
den anledningen får detta tas upp igen i höstprocessen.  

• Gjutaren 

På LSS-boendet Gjutaren finns ett ökat behov av personal 
hos brukare. Efter eventuella förändringar och omfördeln-
ingar i bemanningen får förvaltningen återkomma vid höst-
processen om behovet kvarstår. 

• Heltid som norm

Omställningen av bemanningsprocessen pågår i varierande 
utsträckning inom VO alla enheter. Sigghusberg är det 
boende som kommit längst med omställningen och där 
arbetar personalen på scheman som är anpassade för 
en heltidsorganisation istället för som tidigare, en deltid-
sorganisation. Det förberedande arbetet är viktigt och 
nästintill avgörande för att kunna skapa förutsättningar att 
hantera höjda tjänstgöringsgrader och i förlängningen hel-
tidsanställningar på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Un-
der de kommande månaderna kommer en prognos kring 
kostnaden tas fram och förvaltningen får därför återkomma 
under höstprocessen med uppgift om behovet.

• FVM - Framtidens vårdinformationsmiljö

Arbetet med att bygga det nya kommun och regionsge-
mensamma systemet Millennium pågår inom VGR. Hjo 
kommun har tecknat sig för systemets option 1 vilken 
bl.a. kommer att ersätta nuvarande vårdplaneringssystem 
SAMSA. Implementeringsplanen anger att Hjo kommer att 
få tillgång till systemet i slutet av 2023. Processen har dock 
försenats av olika anledningar vilket gör att tidplanen kan 
ha förändrats. Även om systemet inte finns tillgängligt för-
rän 2023 är bedömningen att vissa insatser samt kostnader 
kommer att behöva hanteras under 2022. Förvaltningen är 
utlovad en kostnadsberäkning som ska kunna ligga till grund 
för budgetarbetet under 2022. Då osäkerhet föreligger om 
vilka kostnader som uppkommer under 2022 får detta tas 
upp igen i höstprocessen. 

• Nytt verksamhetssystem

Hjo kommun är mitt i upphandlingsprocessen av ett nytt 
verksamhetssystem. Upphandlingen görs tillsammans med 
elva andra kommuner (Gemensamt verksamhetssystem 
för 12 kommuner dvs GVS12) Enligt framtagen tidplan ska 
processen vara avslutad under senare delen av hösten 2021 
och implementeringsarbetet kommer därefter att påbörjas. 
Enligt framtagen plan ska detta ske för Hjo kommun under 
andra kvartalet 2023. Processen har dock förskjutits något 
så i dagsläget råder viss osäkerhet kring om implementer-
ingsplanen håller eller ej. Utifrån osäkerheten har förvalt-
ningen svårt att bedöma eventuella kostnader under 2022 
och kommer därför återkomma under höstprocessen med 
eventuellt behov.
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• Tvåfaktorsinloggning 

Som ett led i arbetet med informationssäkerhet har brister 
i hantering av känslig information i mobiltelefoner konstat-
erats. För att säkerställa att endast behörig personal får 
tillgång till patientuppgifter önskar förvaltningen införskaffa 
en teknisk lösning som möjliggör tvåfaktorsinloggning på 
de mest riskutsatta mobila enheterna. Bedömningen är att 
behovet är störst inom Hemvården då dessa telefoner in-
nehåller en stor mängd känslig information och används av 
personalen ute i samhället.

Ett arbete pågår där man tittar på olika alternativ. Kost-
naden för den tekniska lösningen beräknas idag till 60 tkr 
för hemvården men eftersom arbetet pågår kan detta 
belopp förändras och man återkommer med uppgifter i 
höstprocessen. 

Vård och omsorg 2017 2018 2019 2020

Antal personer med insats från hemvården 31 dec 263 280 279

Hemtjänst, antal timmar/månad, genomsnitt 3 117 3 506 3 694

Antal vårddygn på korttiden Sjöryd 

Antal möjliga dygn vid ordinarie beläggning på korttidsavdelningen

3 690
3 650

3 911
3 650

2 981
3 650

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

2 100
1 370

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

31 dec

30 30 30

Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS 31 dec 36 39 38

Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS 31 dec 10 11 10

Antal personer med beslut om kontaktperson/ledsagare enligt LSS 31 dec 34 39 29

Antal gynnande säbobeslut som ej verkställts inom 3 mån 11 16 28

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

Fr o m 2020 genomsnitt av jan-dec 

22 21 22

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+, kr

(alla kommuner, ovägt medelvärde kr)

235 309
(243 986)

244 374
(249 532)

234 734
(248 135)

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%) -3,0 -1,4 -0,8

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

kostnadsläge.

• Kortebo

På Kortebo förändras behovet av personal både upp och 
ner i samband med förändring av brukare.  I dagsläget har 
behovet minskat något och förvaltningens bedömning är att 
antalet årsarbetare kan sänkas. Lönekostnaderna beräknas 
därför kunna minskas med 445 kr under 2022 vilket 
minskar Vård- och omsorgs budget.

• Elevhem LSS

Under 2021 har förändringar skett i antal elever som har 
beslut om elevhem med stöd av LSS och detta innebär en 
ökad kostnad om 245 tkr för 2022 som tilldelas Vård- och 
omsorg.

• Köp av extern boendeplats upphör 

Ett köp av extern boendeplats planeras att upphöra under 
2021 och kostnaden för 2022 minskar i så fall med 245 tkr 
vilket minskar Vård- och omsorgs budget.
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9.7 Kultur, turism och fritid

Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, kulturarrangemang, kulturturism/turism, biograf, utställningsverksamhet 
samt övrig kulturverksamhet i kommunen, fritidsgård, fritidsanläggningar, föreningssamverkan och föreningsbidrag, simskola, utomhusbad, 
uthyrning av lokaler m.m.

Verksamhetsanalys och ekonomi

År 2021 uppgår politikområdets budgetram till 23 263 
tkr. Drygt 52 % av budgetramen är fritidsverksamhet 
med fritidslokaler, utomhusbad, träningsplaner, bidrag till 
organisationer samt fritidsgård. Cirka 26 % av ramen är 
kulturverksamhet med bland annat bibliotek, kulturkvarter, 
utställningar, kulturnät och evenemang. Turismens del ut-
gör cirka 10 % av den totala ramen och resterande del är 
gemensam administration (cirka 12 %). 54 % av de budget-
erade kostnaderna består av interna kostnader för lokalhy-
ra och köp av tjänster samt kapitaltjänst. 36 % av budgeten 
är personalkostnader. 

Härledning av Vårbudget 2022

Härledning Belopp (tkr)

Budget 2021 23 263

Generell ramtilldelning 2,3 % 254

Indexuppräkning 1,0 % 110

Politiska prioriteringar

Budgetmedel för bidrag 50

Tillkommande kapitaltjänst Guldkroksbadet 15

Avgående kapitaltjänst -2

Räntejustering från 1,25 % till 1,00 % -117

Vårbudget 2022 23 573

Ramtilldelning

I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett 
till vartdera politikområdet med ett generellt påslag baserat 
på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2021 
med 2,3 %, en indexuppräkning av övriga kostnader med 
1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda 
investeringar. 

Prioriteringar i vårbudgeten

• Budgetmedel för bidrag

Det finns budgeterade medel för bidrag kopplade till Rik-
tlinjer för föreningsbidrag, Kommunstyrelsen 2021-02-10, 
§ 7, hos Kultur, turism och fritid idag. Dessa medel har inte 
räknats upp sedan 2010 vilket för föreningarna innebär 
att de inte blir eller har blivit kompenserade för de fasta 
kostnader som ökat över tid. I Taxor och avgifter för kul-
tur-, turism- och fritid, Kommunfullmäktige 2018-04-26, 
§ 26, ingår årlig uppräkning utifrån Konsumentprisindex 
på mellan 0 och 2%. Detta bidrar ytterligare till att på ett 
relativt sätt urholka bidragens värde för de föreningar som 
bokar kommunala lokaler för sin verksamhet. Kultur, turism 
och fritid tilldelas därför 50 tkr för att räkna upp bidrag till 
föreningar.



62

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2022

Kultur, turism och fritid 2017 2018 2019 2020

Fritid

NMI Idrott- och motionsanläggningar - 62 - 62

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv. Hjo 1 606 (1166) 1 805 (1 132) 1 528 (1 305) -

Kultur och bibliotek

Antal låntagare i kommunala bibliotek/1 000 inv. 154 (226) 179 (205) 182 (219) -

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka 34 (48) 34 (58) 38 (81) -

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år 9,7 (13,2) 12,0 (10,6) 12,8 (11,2) -

Nettokostnad bibliotek, kr/inv. 493 (521) 460 (469) 454 (434) -

Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv. 376 (258)) 338 (173) 332 (244) -

Turism

Antal följare sociala medier. -

- Facebook 2 651 2 943 3 229 3 433

- Instagram 1 216 1 520 1 982 2 755

Antal besök webbplats 130 824 118 812 138 545 146 681

Nettokostnad turistverksamhet, kr/inv. 299 (106) 276 (90) 278 (103) -
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9.8 Teknisk service

Teknisk Service omfattar fastighetsförvaltning, måltidsenhet och Gata/Hamn/Park. Fastighet & Lokalvård omfattar förvaltning, adminis-
tration, drift, tillsyn vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens samtliga fastigheter, egna som hyrda. Måltidsenheten 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.

Verksamhetsanalys och ekonomi

Teknisk service tilldelade ram år 2021 uppgår till 18 329 
tkr. Merparten av detta ramanslag, ligger på verksamheten 
Gata/ Park och Hamn. Övriga verksamheter finansieras hu-
vudsakligen via intern försäljning av tjänster och intern hyra 
avseende verksamhetslokaler. Fastighetsverksamheten har 
ett anslag om 100 tkr för förvaltning av kulturfastigheter 
och fastigheter som inte är fullt intäktsfinansierade. Den 
gemensamma administrationen, inkl. mark och exploatering, 
har -1 370 tkr vilka avser personalkostnader, kapitaltjänst-
kostnader och administration för ledningsfunktionen inom 
politikområdet samt intäkter från försäljning av 5 tomter 
på Knäpplan Norra (skall fr o m 2020 redovisas i driften). 
Måltidsenheten har en ram om 280 tkr, varav 80 tkr är 
merkostnader för ett nytt kostdatasystem och 200 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 Om-
sorg och Barn och Utbildning.

Härledning av Vårbudget 2022

Härledning Belopp (tkr)

Budget 2021 18 329

Generell ramtilldelning 2,3 % 369

Indexuppräkning 1,0 % 114

Tillkommande kapitaltjänst 892

Avgående kapitaltjänst -789

Räntejustering Internränta (fr 1,25 % till 1,00 %) -1 820

Politiska prioriteringar 250

Vårbudget 2022 17 345

Ramtilldelning

I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett 
till varje politikområde med ett generellt påslag baserat på 
politikområdenas budgeterade personalkostnader 2021 
med 2,3 %, en indexuppräkning av övriga kostnader med 
1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda 
investeringar. 

Kapitaltjänstkostnad

Beräkningarna av justering för förändrade kapitaltjänstkost-
nader fördelas på ”fastighet” och ”övrigt. Anledningen till 
denna uppdelning är att kompensation för tillkommande 
kapitaltjänst på investeringar i fastigheter ligger inom ramen 
för internhyressystemet. Detta innebär att det politikom-
råde där den betalande verksamheten- hyresgästen hör 
hemma får kompensationen i form av ramtilldelning. Teknisk 
service tilldelas medel för tillkommande kapitaltjänstkost-
nader för de 19,1 mnkr som finns avsatta för löpande 
utbyggnad av GC-vägnätet, reinvesteringar i gator och 
vägar, asfaltering, trafikbelysning och trafiksäkerhet, gatu-
kostnadsersättningar för V Knäpplan samt ombyggnad av 
Centralköket. Kapitaltjänstkostnader för planerade inves-
teringar 2022 beräknas utifrån beslut investeringar i budget 
och verksamhetsplan 2021. Ombudgeteringar till 2022 som 
redan tillförts medel tidigare år är inte med. Tilläggsbudget-
eringar av extraordinär karaktär som inte beaktats prövas 
från fall till fall.  För helt avskrivna objekt återlämnas anslag 
för avskrivningar.

Investerings-
projekt

Projekt-
budget

Årlig 
avskriv-

ning

Årlig 
ränta8 
1,0%)

S:a 
kap.tj

Potter: asfaltering, gator, GC-väg 

mm

6 200 310 62 372

Exploateringsområde V Knäpplan 6 400 194 64 258

Ombyggnad av Centralkök 6 500 197 65 262

Total S: a 19 100 701 191 892
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Prioriteringar i vårbudgeten

• Trafikfrågor 

 Av besparingsskäl togs medel bort för finansiering av 
trafikkonsult för ett antal år sedan. Behovet kvarstår dock 
och förvaltningen tilldelas därför 400 tkr kr för inköp av 
tjänster som en trafikingenjör kan hjälpa Hjo med.

• Parkeringsavgifter införs

Ett förslag om införande av parkeringsavgifter sommartid 
har utarbetats och nyligen beslutats av Kf. Ett årligt tillskott 
om ca 400 tkr för förvaltningen.

• Utökning av driftområden  

Hjo växer och två nya bostadsområden med bostadsgator 
och grönområden ytterligare skall skötas. Även ett antal 
hundra meter industrigator har tillkommit. Förvaltningen 
tilldelas därför 150 tkr för utökade driftskostnader.

• Fd järnvägen Hjo – Blikstorp  

Den s k banvallen är ett välbesökt cykel- och promenad-
stråk som behöver få en upprustning. Dryga 16 km där det 
behöver ske både en uppgrusning och vissa andra arbeten 
som dikesrensning och annat. En investeringskalkyl och 
tidplan ska tas fram till höstens budgetarbete. Förvaltningen 
tilldelas 100 tkr för drift och underhåll av banvallen.

• Försköning av Hjo  

Förvaltningen hade som förslag att införa en pott på 400 
tkr för extraordinära åtgärder som kan dyka upp under 
året. I nuläget tilldelas inget anslag för detta.

• Gatuträd i Nystan 

Sedan 80-talet har gatuträden i Nystan skyddats i nya detal-
jplaner för att bibehålla och skydda den trädstruktur som 
till stor del är bevarad. Trädens vård har därmed tagits över 
av kommunen för att ge bättre förutsättningar för överlev-
nad och skydd. Förvaltningen önskade tillägg med 150 tkr i 
driftbudgeten för den utökade driftskostnad detta innebär. 
Inget anslag för detta har inarbetats i vårbudgeten.
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Samhällsbyggnad 2017 2018 2019 2020

Kostverksamheten:

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

74 84 81 70

Alla kommuner 75 74 74 74

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 77 76 76 76

Antal skolportioner, egen uppgift 207 552 207 695 212 199 203 079

Förskoleportioner (frukost, lunch, mellanmål) 150 345 151 417 159 332 140 385

Fritidsportioner (frukost, lovlunch, mellanmål) 87 350 92 831 95 851 76 771

Dagsportioner V & O 41 972 42 391 39 293 46 296

Hemtjänstportioner 17 244 18 938 23 243 25 755

Gata/ Park/ Hamn 

Antal belysningspunkter gatubelysning 2 835 2 841 2 861 2 878

Förbrukning per belysningspunkt 259 252 235 214

Kostnad parker, kr/inv (SCB) 577 684 651

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 354 356 380

Kostnad väg- järnvägsnät samt parkering, kr/inv (SCB) 1 773 1 296 1 363

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 1 419 1 460 1 491

Fastighetsverksamheten

Fastighetsyta m2

Eget bestånd 52 336 52 862 52 812 52 938

Hyrt bestånd 17 006 17 797 16 253 17 169
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9.9 Taxefinansierade Versamheter

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 finan-
sierar verksamheter genom avgifter för vatten och avlopp. Vid utgången år 2018 hade verksamheten ca 2 400 abonnenter.

Härledning av Vårbudget 2022

Verksamheten har inget kommunbidrag utan verksamheten 
finansieras via taxor och avgifter. Separat budget upprättas i 
samband med höstprocessen

Utmaningar i den nära framtiden

Statusen på vattenverk och avloppsreningsverk är god men 
stora delar av vårt ledningsnät är från 60- och 70-talen. En 
underhållsplan har utarbetats under 2021. De kommande 
åren kommer kostnaderna för underhåll och reinvester-
ingar i ledningsnät att öka. Av denna anledning har Kom-
munstyrelsen avsatt ytterligare 3 mnkr årligen för detta i 
investeringsplanen för 2022–2026.

Intäktsförändringar

Ett eventuellt behov av att höja taxan inför 2022 kommer 
att hanteras i särskild ordning och beslutas av kommunful-
lmäktige.

Vatten & reningsverkVA-taxa
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Renhållning

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.

Härledning av Vårbudget 2022

Verksamheten har inget kommunbidrag utan verksamheten 
finansieras via avgifter som debiteras förbundets kunder. 
Separat budget upprättas av Avfall Östra Skaraborg.

Efterfrågeförändringar/Behov/Äskanden

• Sanna friluftsområde

Utredningar kring de föroreningar som hittats på området 
pågår. I nuläget finansieras kostnaderna med medel för 
Avsättning till deponier. När den pågående undersökningen 
är klar kan ett förslag till vidare åtgärder och kostnads-
beräkning för återställandet presenteras och en eventuell 
finansiering utredas. 



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


