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Den första etappen av restaureringen av Hamnen, som avsåg den 
Norra piren samt kajkanten utmed Guldkroksbadet, avslutades under 
försommaren. Projekteringen av etapp två, som avser Södra piren, har 
pågått parallellt. Restaureringen av Södra piren startar under senhös-
ten 2015 och kommer att pågå till våren 2016. 

Bilderna i årets delårsrapport är från restaureringen av hamnen.
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POLITISK ORGANISATION

Gemensamma nämnder
• Kollektivtrafiknämnden2

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

Kommunalförbund m. fl.
• Skaraborgs kommunalförbund
• Avfallshantering Östra Skaraborg
• Räddningstjänsten Östra Skaraborg
• Miljösamverkan Östra Skaraborg
• Samordningsförbundet HjoTiBorg
• Överförmyndare i samverkan

Bolag
• Hjo Stadshus AB
• AB Hjo Småindustrier
• Hjo Energi AB
• BÖS AB3

• Hjo Elhandel AB
• HjoTiBorg Energi4

1Ett samarbete mellan Bollebyggd, Falköping, Gullspång, 
Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Svenljunga Tibro, 
Tidaholm, Tranemo och Vårgårda.
2Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg kommun.
3Hjo kommun är delägare i Bredband Östra Skaraborg med 25%.
4Hjo kommun är delägare i HjoTiBorg Elhandel med 30%.

 

Kommunfullmäktige - Kf 

Revision Överförmyndare Valnämnd Arvodesberedning Valberedning 

Kommunstyrelsen 

Allmänna utskottet - Au 

Barn- och ungdomsutskottet - Bu 

Individutskottet - Iu 

Omvårdnadsutskottet - Ou 

Tekniska utskottet - Tu 

Byggnadsnämnd - Bn 
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Kommunchef 

Kultur, turism 
och fritid 

Barn och 
utbildning 
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Kommunledningskontoret 

Plan och bygg 
Fysisk planering 
Bygglovhandläggning 
Kollektivtrafik 
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Fastigheter och lokalvård/vaktmästeri 
Gata, park, hamn 
Kost 
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Kollektivtrafik 
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Kost 
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Avfallshantering Östra Skaraborg 

Barn och utbildning 
Barnomsorg 
Grundskola och förskoleklass 
Gymnasieskola 
Vuxenutbildning, SFI 
 
Arbete och socialtjänst 
Individ och familjeomsorg 
Arbetsmarknadsenheten 
Integrationsenheten 

Äldreomsorg 
Omsorg om funktionshindrade 

Kultur 
Turism 
Fritid 

Kansli 
Ekonomi 
Personal 
IT 
Information (inkl. växel) 
Näringsliv 
Folkhälsa 
Demokrati 
Projekt 
Samverkan 
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Hjos vision är ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”. 
För att nå vår vision så satsar kommunen på sex utveck-
lingsområden: Boende, Besökare, Vättern, Levande Hjo, 
Hållbarhet & natur och Tillsammans. Kommunfullmäktige 
styr mot visionen genom att ange mål för kommunens ar-
bete, mål som är nyckelfaktorer för att nå visionen. Dessa 
mål följs upp vid delårsbokslut och vid årsbokslut för att 
se om vårt arbete leder i rätt riktning mot vår vision. 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga – de 
anger ett önskat resultat i ett längre perspektiv, ett antal 
år längre fram i tiden.

Till varje mål finns en indikator, som ska ge en fingervis-
ning om huruvida vi är på rätt väg mot att nå målet. I 
målredovisningen lägger vi stor vikt vid årets genomförda 
insatser och vilket resultat de gett. Det är alltså själva ar-
betet med att nå målen som är i fokus, inte att få ett visst 
värde på indikatorn. Indikatorerna är dock viktiga för oss 
för att se om genomfört arbete ger önskat resultat utifrån 
ett utfall som går att jämföra med tidigare år. Vår ambition 
är naturligtvis att samtliga indikatorer ska förbättras vid 
varje mätning. 

Många av indikatorerna kopplade till målen kommer från 
Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Denna 
väljer vi att göra vartannat år. Anledningen till detta är 
att vi behöver tid att analysera undersökningens resultat 
och planera hur vi ska arbeta utifrån den analysen. Detta 
arbete behöver sedan tid för att genomföras och leda 
till någonting innan en ny mätning kan göras för att ge en 
rättvisande bild över om arbetet lett till önskat resultat. 
Att göra undersökningen varje år ger oss inte tillräckligt 
med tid för att göra någonting användbart av informatio-
nen. Detta innebär att år 2015 står vi utan utfall på indi-
katorerna till många av målen. Under detta år fokuseras 
istället på att analysera föregående utfall och att förbättra 
vårt arbete utifrån den analysen.

För att kommunfullmäktige ska få en uppfattning om hur 
vi arbetat hittills under 2015 för att nå målen beskrivs på 
kommande sidor vilka strategier vi haft samt vilka mät-
bara och upplevda resultat som vi redan nu kan se av våra 
insatser. 

Målet om att Hjo ska ha positiv befolkningstillväxt är ett 
övergripande mål och många av de övriga målen bidrar 
till att detta uppnås. En positiv befolkningstillväxt är det 
yttersta kvittot på att Hjo kommun är på rätt väg – att vi 
jobbar enligt den vision som Hjoborna arbetat fram och 
att samhället är med på den resan. Per den 31 augusti 
2015 har befolkningen i Hjo kommun ökat med 28 per-
soner, vilket därmed ger oss en bekräftelse på att vårt 
arbete lett till att fler vill bo i Hjo.

Vi har höga ambitioner med Hjo kommun och fullmäktiges 
prioriterade mål är väldigt högt ställda. Vissa av målen är 
så pass högt ställda att det är osannolikt att vi kommer 
kunna nå dem. Ett exempel på detta är mål 8 – som hand-
lar om elevernas upplevda trygghet i skolan – och där ser 
vi att hela 98% av eleverna i årskurs 8 känner sig trygga, 
ett fantastiskt resultat som vi nått både 2014 och 2015. Vi 
anser dock att vi inte kan känna oss nöjda förrän samtliga 
elever i våra skolor känner sig trygga. Mot bakgrund av 
detta inser vi att detta och vissa andra mål kommer vara 
oerhört svåra att nå. Det är dock ett viktigt uppdrag från 
kommunfullmäktige att vi aktivt arbetar för att ha en så 
stor trygghet som möjligt i våra skolor, och därmed blir 
fullmäktiges målstyrning tydlig. 

Tre av fullmäktiges mål är finansiella mål. De tar sikte 
resultatnivå, självfinansieringsgrad och soliditet (se sid 26). 
Prognosen visar att vi inte kommer att nå dessa mål för 
2015. Bedömningen är dock, utifrån genomförda insatser 
under året och det kraftfulla arbete som ändå gjorts för 
att nå en budget i balans, att Hjo kommun har en god 
ekonomisk hushållning.

Målredovisningen på de kommande sidorna beskriver hur 
vi arbetat under året i riktning mot fullmäktiges priorite-
rade mål, utvecklingsområdena och vår vision ”Tillsam-
mans skapar vi framtidens Hjo”. 

UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL
Har vi en god ekonomisk hushållning i Hjo?
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Utvecklingsområde 1: 
Boende - Lätt och gott 

att leva
Hjo har en enorm potential att bli 
en levande och vacker boendeort 
med vårt sjönära läge. Det ska vi 
ta vara på och göra ännu mer av. I 
framtidens Hjo är det gott att leva 
och enkelt att få livspusslet att gå 
ihop. Ett brett utbud av bostäder, 

goda kommunikationer och en 
stark gemenskap lockar allt fler till 
Hjo. Många uppskattar att Hjo sär-
skilt prioriterar verksamheter som 

riktar sig till barn och unga.

VISIONEN - VAD VILL VI UPPNÅ?
Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. 
Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsam-
mans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är 
knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är 
på väg att nå vision och utvecklingsområden.

Utvecklingsområde 2: 
Tillsammans - Goda mö-
ten förverkligar visionen

I Hjo arbetar vi tillsammans för att 
utveckla Hjo och göra vår vision 

verklig. Vi satsar medvetet på goda 
möten mellan människor, gott 

samarbete i näringslivet och god 
samverkan mellan Hjo och andra 
kommuner. Vi är kända som det 
enkla, lättillgängliga och välkom-

nande Hjo där vi låter hjärtat vara 
med.

Utvecklingsområde 3: 
Levande Hjo - händelser 

året runt

Framtidens Hjo är en levande stad. 
För alla åldrar och året runt. Här 
finns de funktioner som gör en 

plats till en egen stad. Ett levande 
centrum. Och ett brett utbud 

av idrotts- och kulturaktiviteter 
som gör livet gott att leva. I Hjo 
kan människor mötas, växa, vara 
kreativa och inspireras av andras 

kreativitet.

Utvecklingsområde 4: 
Hållbarhet och natur 
- Resurssnålt med hög 

kvalitet

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.

Utvecklingsområde 5: 
Besökare - Gäster som 

längtar tillbaka

Hjo har en stark attraktionskraft. 
I framtidens Hjo tar vi vara på vår 
potential och är ett välbesökt res-
mål. Besöksnäringen är till nytta 

för alla Hjobor eftersom den ska-
par arbeten och en levande stad 
och landsbygd. Ett gott bemötan-
de och en välkomnande atmosfär 
får gäster att längta tillbaka hit.

Utvecklingsområde 6: 
Vättern - Liv vid vatten

I framtidens Hjo tar vi vara på 
vårt fantastiska läge vid Vättern. 

Vi använder det för att berika livet 
för alla Hjobor och för att locka 

fler boende och besökare.
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PRIORITERAT MÅL 1

HJO SKA HA EN POSITIV BEFOLKNINGSTILLVÄXT:

Detta mål kan ses som övergripande övriga mål, och 
arbetet för att uppnå övriga mål kan sammantaget ses som 
förvaltningens arbete för att uppnå målet om en positiv 
befolkningstillväxt.

Fram till och med augusti har befolkningen i Hjo kommun 
ökat med 20 personer under 2015. Det är glädjande att 
fler vill bosätta sig i Hjo. 

Hjo kommuns vision ”Tillsammans skapar vi framtidens 
Hjo” och tillhörande utvecklingsområden anger färdrikt-
ningen för kommunens arbete. När vi arbetar på ett bra 
sätt enligt detta kommer det avspeglas i att ovanstående 
mål uppfylls. Nedan beskrivs i sammanfattande text exem-
pel på hur förvaltningen har arbetat under 2015 för att nå 
detta övergripande mål. 

Utvecklingsområde ”Boende” handlar om Hjo som bo-
endeort. För att vara en bra boendeort är en bra skola/
förskola viktiga ingredienser. Ett viktigt arbete under 2015 
är nybyggnationen av förskolan på Knäpplan. 

”Vättern”, är ett annat utvecklingsområde som vi ska 
satsa på 2015 genom att utveckla hamnområdet. Detta 
arbete är påbörjat och man har bl.a. hållit möten med 
allmänheten och berörda aktörer i planeringsfasen, vilket 
även tangerar utvecklingsområde ”Tillsammans” som ut-
trycker att samarbete och delaktighet är nyckelverktyg i 
skapandet av framtidens Hjo.  

Utvecklingsområde ”Hållbarhet & natur” anger att ”ge-
nom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli 
en miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad – det 
ska vi ta tillvara på och göra till vår styrka”. God tillgäng-
lighet, hög trafiksäkerhet och stor hänsyn till hälsa och 
miljö krävs för en långsiktig hållbar trafikmiljö. Detta har 

varit utgångspunkten för det förslag till trafikplan som 
arbetats fram under året.  

För att vi ska ha ett ”Levande Hjo” är näringslivet en 
viktig del. Glädjande är därför att se att företagsklimatet i 
Hjo stärkts under året – detta enligt näringsidkarna själva 
som i Svenskt Näringslivs undersökning gett sina omdö-
men. Hjo kommun hamnar i år på plats 117 av Sveriges 
kommuner.    

Turismen är viktig för Hjo, vilket uttrycks i utvecklings-
område ”Besökare”. Under året har en ny turismstrategi 
tagits fram. Strategin belyser Hjos unika tillgångar och 
beskriver prioriterade vägval för hur den kommunala tu-
rismverksamheten tillsammans med den privata näringen 
ska utveckla turismen och locka fler besökare till Hjo 
kommun. 

Detta arbete utifrån vår vision skapar stolthet och positiv 
anda i Hjo kommun. Allt arbete som görs, och beskrivs 
i denna uppföljning, syftar till att göra Hjo till en så pass 
bra kommun att folk vill leva här. Ovanstående är alltså ett 
axplock av vad vi gör för att uppnå detta.  

Indikator: SCB´s befolkningsstatistik 2012 2013 2014 2015-08

Antal personer som bor i Hjo 8 840 8 805 8 885 8 913

Utvecklingsområde 1: 

Boende - Lätt och gott att 

leva
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PRIORITERAT MÅL 2

HJO SKA VARA EN ATTRAKTIV BOENDEKOMMUN:

I vår vision anges att ”många uppskattar att Hjo särskilt 
prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och 
unga”. För att vara en attraktiv boendekommun är det 
viktigt att våra barn och unga trivs här. En väldigt viktig 
del är ju därmed skolan, som beskrivs mer i mål 6, 7, 8. 
Det är naturligtvis viktigt också att ha ett gott kultur- och 
fritidsutbud (mål 13 och 14), för både unga och gamla. 

Under våren har Kulturkvarteret öppnat den första fasta 
utställningen, ”Estrid Ericsson”, och det har under säsong-
en genomförts flera tillfälliga utställningar och vernissager. 
Kulturkvarteret har blivit en mötesplats och personalen 
på plats har fått mycket beröm från besökare utifrån för 
att de olika verksamheterna är samlade och tar sig gärna 
en rundtur i lokalerna. Många utifrån ställer frågor och 
berömmer Hjo för satsningen.

Under våren har kvarterskvällar initierats och genom-
förts av biblioteket. Kvällarna har haft olika teman vilket 
innebär att det har fått nya grupper att komma till och 
upptäcka kulturkvarteret. Kvarterskvällarna är öppna för 
alla att anmäla sitt intresse till att komma och visa bilder, 
hålla föredrag, uppträda m.m. Flexibiliteten i utformningen 
av kvällarna ger möjlighet att erbjuda ett brett utbud av 
ämnen och kvällarna har blivit mycket uppskattade. 

Skapande verkstad är en verksamhet i kulturkvarteret 
som engagerar många barn och unga. Skapande verkstad 
erbjuder pedagogiskt ledd verksamhet där man arbe-
tar med olika teman men tillgång till Skapande verkstad 
finns alltid när kulturkvarteret har öppet. Under våren 
och sommaren har 597 barn deltagit i pedagogiskt ledd 
verksamhet och vi uppskattar spontanbesöken till ca 850 
under perioden. Familjer där föräldrar vill gå på någon av 
utställningarna uppskattar att barnen kan sysselsätta sig i 
Skapande verkstad under tiden.

I Hjo kommun finns natur- och kulturmiljöer med unika 
värden. Som ett viktigt led i att förstärka och öka vår 
attraktionskraft och ta vara på våra unika värden har 
samhällsbyggnad tagit fram ett förslag till naturvårdsplan. 
Planen är ute på remiss och beräknas att komma upp för 
antagande i november.

Hamnen har en speciell plats i Hjo och hos Hjoborna. 
Vi är nu mitt uppe i ett arbete med att renovera och 
utveckla hamnen. Renoveringen av den norra piren är klar 
och nästa steg är den södra. Arbetet med att ta fram ett 
planprogram för hamnområdet har pågrund av arbetsbe-
lastningen och personalsituationen ej påbörjats. Verksam-
heten bedömer att arbetet kan påbörjas under hösten 
2015. Den 9 september hölls dialog med allmänheten 
kring hamnens utveckling, med god uppslutning och bra 
diskussioner. 

Inför badsäsongen på Guldkroksbadet har personalen 
arbetat för att göra entrén och ingången till badet mer 
välkomnande genom att dekorera med blommor, måla 
husfasaden och sätta upp välkomnande affischer i fönstren 
mot hamnområdet. Innan badet öppnade för säsongen 
gjordes en översyn av all utrustning som används för att 
tillse att rörelsehindrade ges möjlighet att nyttja badet 
och personalen genomgick en utbildning så att de kunde 
använda utrustningen på rätt sätt.

Samhällsbyggnad har en också viktig del i att skapa förut-
sättningar för att Hjo ska vara en attraktiv boendekom-
mun. Dels genom övergripande samhällsplanering och 
detaljplanering som ska skapa förutsättningar för en posi-
tiv utveckling i Hjo kommun. För att skapa förutsättningar 
för att bygga nya bostäder har verksamheten har arbetat 
för att hålla en hög planberedskap. Bland annat har detalj-
planen för kvarteret Rönnen avseende flerbostadshus har 
vunnit laga kraft. Planförslag för norra Knäpplan avseende 
en- och tvåbostadshus har tagits fram, planen nu ute på 
granskning.

Indikator: SCB´s medborgarundersökning            2012             2013         2014            2015

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

               53 
   (medel 57)

-            58 
(medel 57)

        Ingen mätning 
görs 2015
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PRIORITERAT MÅL 3

I HJO SKA MEDBORGARNA VARA NÖJDA MED KOMMUNIKA-
TIONERNA (GC- vägar, biltransporter och tillgång till kollektivtrafik)

Att medborgarna är nöjda med kommunikationerna 
mellan Hjo och andra orter är viktigt. Verksamheten ska 
genom de forum som finns tillgängliga aktivt arbeta för 
detta.

Verksamheten har tagit fram ett förslag till trafikplan som 
har gått ut på remiss till berörda parter. Trafikplanen 
beräknas att komma upp för antagande i oktober. 

God tillgänglighet, hög trafiksäkerhet och stor hänsyn till 
hälsa och miljö krävs för en långsiktig hållbar trafikmiljö. 
Detta har varit utgångspunkten för denna trafikplan.  För-
slaget till trafikplan har tagits fram genom inventeringar av 
nuvarande förhållanden samt med utgångspunkt från Hjo 
kommuns vision och dess utvecklingsområden. 

I trafikplanen lämnas förslag till konkreta åtgärder som 
rekommenderas att de genomförs för att uppnå en lång-
siktig hållbar trafikmiljö i Hjo. Viktigt är att det uppnås en 
bred acceptans för de föreslagna åtgärderna och att de 
förankras väl. För att detta ska uppnås bör trafikplanen 
gå ut på remiss till berörda parter så som kommunens 
verksamheter, näringsidkare, allmänhet och den politiska 
organisationen.

Verksamheten har aktivt deltagit i Skaraborgs kommunal-
förbunds infrastrukturgrupp. Via kommunalförbundet fås 
viktig information samt att det ges möjligheter att vara 
med att påverka kommunalförbundets ställningstagande i 
olika infrastruktursfrågor.

Inom samhällsbyggnad har vikten av delaktigheten från 
verksamheterna i planarbetet uppmärksammats. Gata, 
park och hamn ges nu alltid möjlighet att i ett tidigt skede 
vara med och påverka.

Indikator: SCB´s medborgarundersökning 2012 2013 2014 2015

Betygsindex kommunikationer 47 (medel 52) - 49 (medel 52) Ingen mätning 
görs 2015

  medel avser snittet för småkommuner (mindre än 10 000 inv.)
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PRIORITERAT MÅL 4

HJO SKA HA NÖJDA BRUKARE INOM ÄLDREOMSORG OCH OM-
SORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING:

En nyckelfaktor i hemvården är att under 2015 skapa en 
bättre planering och en bättre personalkontinuitet, dvs 
färre vårdare hos varje brukare. Under första halvan av 
2015 har fokus legat på att göra personalen delaktig i att 
planera upplägget av arbetet och turerna till brukarna för 
att detta ska genomföras på ett så bra sätt som möjligt 
utifrån både brukarperspektiv och arbetsmiljöperspektiv. 
Verksamheten har utvärderat sitt planeringsverktyg och 
jämfört det med andra planeringsverktyg för att försäkra 
sig om att man använder rätt verktyg i sin planering av 
Hemvården. Utvärderingen mynnade ut i ett beslut om att 
behålla nuvarande planeringsverktyg, men nu till en lägre 
kostnad. Samtidigt har personalen själva fått utarbeta sina 
turer till brukarna och resultatet av detta har matats in i 
planeringsverktyget. Nästa naturliga steg i arbetet är att 
anpassa schemat efter den nya planeringen, så att per-
sonalen finns tillgänglig när de behövs. Slutmålet är att få 
nöjdare brukare och en hälsosam arbetsmiljö. Mycket fo-
kus har också legat på att arbeta med den interna arbets-
miljön bland personalen på Hemvården. Verksamheten 
har tagit hjälp av företagshälsovården i detta arbete. 

Inom funktionsnedsättningsområdet signalerade resulta-
tet i Öppna Jämförelser att det finns behov av intern och 
extern samverkan. Framförallt är detta påtagligt inom psy-
kisk funktionsnedsättning där fokus under 2015 ligger på 
att få till samverkanslösningar mellan t ex Socialpsykiatrin, 
IFO (individ och familjeomsorg) och AME (arbetsmark-
nadsenheten).  
En arbetsgrupp med verksamhetsansvariga från Social-
psykiatrin, Försäkringskassan, IFO och AME är nu tillsatt 
och en första prioritet för arbetsgruppen är att se till att 
uppfylla kriterierna för att kunna ta hem stimulansmedel 
inom PRIO-satsningen. Detta är en nationell satsning som 
handlar om riktade insatser inom området psykisk ohälsa.

Ny Patientlag trädde i kraft 1 januari med syfte att stärka 
och tydliggöra patientens ställning inom hälso- och sjuk-
vården. Hälso- och sjukvårdsenheten har ordnat utbild-
ningstillfällen för att tydliggöra vårt uppdrag utifrån den 
nya lagen. 

Ett arbete ska starta med fokusgrupper på särskilda boen-
den där samtal ska föras med brukarna utifrån brukarun-
dersökningen. Detta ska inledas i september.  

Verksamheten har även arbetat med bemötandefrågor 
och värdegrunden ”Det goda mötet” främst genom 
utbildning och samtal. Man har även arbetat med genom-
förandeplaner för att brukaren själv ska kunna påverka sin 
egen vård och omsorg. 

Indikator: SoS nationella brukarundersökning            2012 2013   2014 2015

-Andel nöjda brukare inom Hemtjänst
-Andel nöjda brukare inom SÄBO
-Andel nöjda brukare inom funktionshinderområdet (egen 
enkät)

85 %
88 %

-

82 %
87 %

-

81 %
84 %

-

Ingen mätning 
gjord  20150831
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HJOBORNA SKA HA ETT LÅGT BEHOV AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD:

Behovet av försörjningsstöd i Hjo är fortfarande relativt 
lågt. Genom en tydlig inriktning på arbetet har totalt antal 
ärenden/månad minskat med ca 10 hushåll under somma-
ren. Detta har dock inte påverkat kostnaderna nämnvärt 
då nya stora familjer har genererat högre kostnader per 
månad. En mottagningsfunktion som tar emot och träffar 
samtliga nybesök har införts under våren vilket skapat 
kontroll och styrning i inflödet av ärenden. Mottagnings-
funktionen syftar till att bättre struktur, handlingsplaner 
samt sprida belastning över tid. 

Kartläggnings- och bedömningsinstrumentet FIA (för-
utsättningar inför arbete) har inte kommit igång som 
planerat, men kommer att startas upp under hösten då 
personalstyrkan åter är fulltalig. Syftet med detta standar-
diserade bedömningsinstrument är att; - Att korta tiden 
för socialbidragsberoende - Att identifiera och anpassa 
krav och insatser för individen - Ge underlag för en bättre 
samverkan med andra aktörer - Bidra till bättre syste-
matiska uppföljningar samt skapa förutsättningar för en 
evidensbaserad praktik 

1-2-3 modellen har delvis följts upp, och där vikten av att 
kunna erbjuda aktuella aktiviteter, utbildningsmöjligheter 
samt möjligheter för tillfälliga anställningar blivit tydligt. 
Modellen är en egen arbetsmodell som går ut på att samt-
liga under 29 år som söker försörjningsstöd skrivs in och 
remitteras till AME (Arbetsmarknadsenheten) som snabbt 
kopplar på insatser. Syftet är att undvika att individen 
hamnar i passivitet.

En ansökan om ett genomförandeprojekt efter vårt ESF- 
projekt kring sociala företag fick avslag av ESF- rådet 
under våren. ESF är Europeiska socialfonden. En fortsatt 
bevakning av ESF samt andra projektmöjligheter kommer 
att följas.       

I april genomfördes ’ekonomismart’ – en ekonomisk 
utbildning för ungdomar i samarbete med Finansinspektio-
nen, Konsumentverket, folkuniversitetet.

Indikator: SKLs öppna jämförelser            2012           2013        2014       2015

Andel av befolkningen i Hjo som får försörjningsstöd 3,5 %  3,0 % 3,3 % Ingen mät-
ning gjord  
20150831
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ELEVERNA I HJO KOMMUNS GRUNDSKOLOR SKA NÅ MÅLEN:

Barn och utbildning arbetar efter en modell för syste-
matiskt kvalitetsarbete som innebär att verksamheterna 
har en tydlig resultatuppföljning och en grundlig analys av 
resultaten som sedan ligger till grund för nya utvecklings-
områden på de olika enheterna. 

Arbetet med att implementera den framtagna barn- och 
elevhälsoplanen har fortsatt under våren och under 
vårterminen arbetade de olika enheterna med att hitta 
verksamhetsanpassade strukturer för arbetet utifrån 
den övergripande planen.  Syftet är att planen ska stärka 
arbetet med barn och elever som är i behov av stöd från 
elevhälsan och i planen är de olika rollerna i barn- och 
elevhälsoarbetet beskrivna. Utifrån planen har man job-
bat vidare i de lilla elevhälsorna ute på enheterna. Den 
centrala elevhälsan har haft som mål i kvalitetsarbetet att 
utveckla den tvärprofessionella kompetensen.  Hur bidrar 
man till den gemensamma målbilden utifrån sina olika pro-
fessioner? Arbetet med planen kommer att fortgå under 
resten av året.

Frivilligarbetare i skolan, förskolan och internationella 
klassen kallas läshjälpare. De är ca 40 till antalet och finns 
på alla skolor och några få förskolor. Antalet läshjälpare 
skiftar men vi ser att de blir fler till antalet för varje ter-
min. Läshjälparna kommer en eller flera gånger i veckan 
till ”sina” klasser, i första hand på åk f-3. Där läser de för 
eller med barnen. På alla enheter finns en lärare som har 
i uppdrag att samordna för läshjälpare och lärare. Lärarna 
har ansvar för vilka elever som ska läsa med läshjälparna. 
Ibland väljer man att ge enskilda elever extra läsning, 
ibland får alla elever i klassen läsa tillsammans med läshjäl-
paren. Läshjälparfunktionen har visat sig ha god verkan. 
Eleverna slappnar av när de läser för och med läshjälpare 
och därmed ökar elevernas sin läsförmåga och självför-
troendet blir bättre. Läshjälparna är mycket nöjda med 

det arbete de kan utföra med våra elever och de känner 
sig sedda och behövda. Detta är alltså en verksamhet som 
gynnar både eleverna och pensionärerna. Även föräldrar 
är nöjda. Arbetet är initierat av kommunens språk-, läs- 
och skrivutvecklare i samarbete med Rädda Barnen. Alla 
läshjälpare är dock inte medlemmar i Rädda Barnen.

På högstadiet har personalen arbetat aktivt på flera sätt 
för att öka måluppfyllelsen. Enheten har fortsatt det 
systematiska arbetet för att höja måluppfyllelsen och 
minska skillnaderna mellan pojkar och flickors reslutat. 
Detta har gjorts genom att skapa arbetsmiljöer, undervis-
ningsmetoder och redovisningsformer som gynnar både 
pojkar och flickor. Pedagogerna har genomfört coachande 
samtal med eleverna utifrån varje enskild elevs utveckling 
mot kunskapskraven och under utvecklingssamtalen haft 
tydligt fokus på elevens utveckling. Under påsklovet och 
sommarlovet erbjöds lovskola för de elever som hade 
behov av extra undervisning och under ordinarie läsår har 
det erbjudits läxhjälp en gång i veckan. 

Meritvärdet för läsåret 2015/2016 höjdes något och så 
även pojkarnas. Men fortfarande är skillnaderna mel-
lan pojkarnas och flickornas meritvärde stort. Arbetet 
med att minska den skillnaden fortsätter under läsåret 
2015/2016. Glädjande är att andelen elever som är behö-
riga att söka gymnasieutbildning har höjts något jämfört 
med föregående läsår och är fortsatt hög jämfört med 
snittet i landet. Det är ett gott tecken på att det arbete 
som genomförs med våra elever ger resultat. 

Indikator: Skolverkets årliga uppföljning 2012 2013 2014 2015

Andel elever som är behöriga att söka gymnasieutbildning. 83,5 % 93,2 % 93,1 % 93,6 %
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DET SKA VARA ENKELT ATT FÅ BARNOMSORG I HJO KOMMUN:

Arbetet med Knäpplans förskola fortgår enligt tidsplanen. 
Under våren har personal anställts och verksamheten 
kommer att starta upp som planerat i januari 2016. 

En ny broschyr om regler och avgifter för förskola, peda-
gogisk omsorg och fritidshem har tagits fram under våren 
och skickats ut till vårdnadshavare vars barn börjat inom 
någon av de nämnda verksamheterna. Broschyren finns 
även att hämta på kommunens hemsida. I och med den 
tilltagande mängden talade språk i kommunen har för-
valtningen sett att det finns ett behov av att tillhandahålla 
information om barnomsorg på andra språk än svenska. I 
nuläget finns broschyren om barnsomsorgen på svenska, 
engelska och arabiska.

Indikator: Kommunens kvalitet i korthet 2012 2013 2014 2015

Andel barn som har fått plats på önskat placeringsdatum. 63 % 80 % 80 % Ingen mät-
ning gjord  
20150831

Kommunen erbjuder barnomsorg på obekväma tider 
i samma utsträckning som tidigare år och möjligheten 
nyttjas i nuläget regelbundet av cirka 5 barn. 

En ny e-tjänst i Procapita som riktar sig mot förskola 
och fritidshem har tagits i bruk under våren 2015. 
Vårdnadshavare kan nu ansöka om barnomsorgsplats, 
fylla i och ändra scheman, göra inkomstanmälan och 
liknande via internet. De flesta av verksamheterna 
använder sig redan nu av tjänsten fullt ut, men det finns 
vissa enheter där implementeringen av systemet fort-
går och arbetet med öka användningen av e-tjänsten 
kommer att fortsätta under hösten 2015.
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I HJO SKA VÅRA BARN I FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 
KÄNNA SIG TRYGGA:

Systemet för anmälan och utredning för ärenden gällande 
diskriminering och kränkande behandling har utvecklats 
och omarbetas tillsammans med trygghetsgrupperna 
under våren 2015 för att verksamhetsanpassas på bästa 
sätt. På vissa enheter fungerar arbetet i systemet bra 
men det finns fortsatt arbete att göra för att få igång ett 
bra arbetssätt på alla enheter. I samband med skolstarten 
hösten 2015 kommer det göras nya utbildningsinsatser, 
då det dels finns en del ny personal som kommer arbeta i 
systemet men även för att uppdatera och utveckla kunska-
perna hos de som redan är vana att arbeta i det.

Trygghetsteamen på de olika enheterna har gjort flertalet 
insatser under våren för att öka kunskapen i arbetet mot 
kränkningar. Trygghetsgruppen F-6 (inkl. fritidshemmen) 
på Guldkroksskolan har haft möjligheten att handleda/
stödja lärare i hur man arbetar med den sociala utveck-
lingen i grupper, eller med enskilda elever. Högstadiet 
startade upp vårterminen med en utbildningsdag för 
personalen utifrån Friendskonceptet med utbildare från 
Friends. 

Inom förskolan har det på vissa enheter avsatts tid under 
personalens pedagogiska utvecklingstid för att arbeta med 
frågor kring diskriminering och kränkande behandling 
utifrån Diskrimineringsombudsmannens material Hus-
modellen – förskola. Tanken är att personalen under året 
ska läsa in sig på materialet och få till en reflektion och 
medvetenhet kring innehållet. Alla förskolor jobbar aktivt 
med att få planen levande och att den ska bli en natur-
lig del av vardagen. Förskolecheferna samarbetar med 
kommunens privata förskolor i arbetet med att få planen 
för diskriminering och kränkande behandling levande i 
verksamheterna.

Resultatet från årets brukarundersökningar visar att det 
är fortsatt en överväldigande majoritet av våra barn och 
elever som känner sig trygga i våra verksamheter.

Indikator: Lokal brukarundersökning 2012 2013 2014 2015

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

F: 95%
Åk 5: 90%
Åk 8: 81%

F: 90 %
Åk 5: 95%
Åk 8: 93%

F: 97 %
Åk 5: 96 %
Åk 8: 98 %

F: 97 %
Åk 5: 96 %
Åk 8: 98 %
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HJO KOMMUN SKA AKTIVT BIDRA TILL ATT INVÅNARNA I 
SKARABORG SKA HA SVERIGES BÄSTA HÄLSA 2020:

Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg har en 
målsättning att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa 
hälsa år 2020. Hjo kommun stämmer in i den målsättning-
en och ska aktivt bidra till att detta uppnås. Målsättningen 
berör flera av Hjo kommuns verksamheter.  

Många faktorer påverkar hälsan: goda möten och att bli 
sedd som människa är ett viktigt område. En känsla av 
delaktighet och inflytande över sin livssituation ger också 
förutsättningar för en god hälsa. 

Inom vård och omsorg gäller generellt att man alltid ska 
arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt som 
stärker den enskildes förmågor och hälsa. Teamträffar har 
kommit igång på samtliga enheter, vilket innebär att både 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personal 
från boendet tillsammans med enhetschef träffas regel-
bundet och går igenom brukarna. Riskbedömningar görs 
och registreras när det gäller fall, nutrition, trycksår och 
munhälsa. Under hösten kommer innehållet i träffarna 
förtydligas ytterligare för att innehållet på teamträffarna 
ska bli så bra som möjligt. 

Kommunen bidrar till en god hälsoutveckling genom att 
ge varje medarbetare möjlighet att ägna sig åt friskvårds-
aktiviteter under arbetstid genom den friskvårdstimme 
som infördes den 1 januari 2015. Genom samarbeten med 
leverantörer av bland annat gymverksamhet finns ytterli-
gare möjligheter för medarbetaren att aktivera sig. 

Genom att arbeta främjande med friskvård för Hjo kom-
muns anställda ger varje satsad krona mer tillbaka än om 
kommunen enbart arbetar förebyggande.

Tillsyn av alkohol och tobaksförsäljningen har skett enligt 
tillsynsplan och kommer att fortsätta under året med 
övriga kontroller och insatser. Samverkansgruppen kring 
samverkan, arbete, rehabilitering (SAR) har arbetat enligt 
plan för det myndighetsgemensamma arbetet och kring 
rehabilitering. Arbetet med tydliggörande av arbetet 
med Västbus och Hjo-modellen har lett till att en aktiv 

ordförande har utsetts och det har klargjorts gränsdrag-
ningar mellan de olika arbetsmodellerna. Detta har skapat 
effektivitet och tydlighet vilket gagnar de personer som 
blir aktuella för stöd. Missbrukssamarbetet med Tibro 
och Tidaholm är välfungerande vilket skapat ytterligare 
stödmöjligheter inom våra tre kommuner. Detta fortsät-
ter och ska utvärderas.  

Under våren 2015 började högstadiet jobba med att få 
till en grupp av personer, ett skolnärvaroteam, som ska 
kunna arbeta med att alla våra elever kommer till skolan. 
Till hösten 2015 är det tre personer, under ledning av rek-
tor, som fokuserar på just dessa elever. Här vill man jobba 
med de elever som redan idag inte kommer till skolan och 
gör så genom att hitta alternativa lösningar till mötes-
platser där fokus ligger på att skapa relation mellan elev 
och vuxen, och genom det hitta tillbaka till lärandet och 
skolan. Gruppen träffas tillsammans med rektor var tredje 
vecka och utgångspunkten för gruppens arbete är att alla 
våra elever ska vilja gå i skolan och utvecklas.

Under våren har rutiner för arbetet med det kommu-
nala aktivitetsansvaret tagits fram. I rutinen framgår en 
ansvarsfördelning av arbetet och hur rapporteringen 
mellan kommunens ansvarige för aktivitetsansvaret och 
barn- och utbildningschefen resp. politiken ska gå till. Nytt 
i och med ändringarna i skollagen gällande det kommunala 
aktivitetsansvaret är att rapportering ska ske till SCB på 
en halvårsbasis. Hittills har rutinerna kring rapporteringen 
inte fungerat tillfredsställande och arbetet med att få igång 
en fungerande arbetsprocess kommer att fortgå under 
hösten 2015.

Indikator: SKL öppna jämförelser 2009 2014 2015

Självskattat allmänt hälsotillstånd 
(2020 ska 73% av Hjoborna skatta sitt allmänna hälsotillstånd 
som gott.)

66,2 % 74 % Ingen mätning 
görs 2015
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I HJO SKA VI HA ETT GOTT FÖRETAGSKLIMAT:

Hjo kommun vill stärka näringslivsklimatet. Att skapa 
attraktiva mötesplatser mellan näringslivet och Hjo kom-
mun är helt avgörande för att vi ska öka kännedom om 
varandra och bygga stolthet. Detta är ett steg för att 
tillsammans skapa tillväxt och bli attraktiva både lokalt 
för nuvarande näringsidkare och invånare samt regionalt, 
nationellt och internationellt för att locka potentiella eta-
blerare, invånare och spännande erfarenhetsutbyten.. 

Ett mycket uppskattat och fullsatt frukostmöte arrang-
erades i Postens gamla lokaler den 20 januari. Då fick 
näringslivet träffa representanter från alla verksamheter 
i Hjo kommun. Under året så har vi även efter önskemål 
startat upp ett Näringslivsforum. Från kommunens sida 
deltar kommunchef, näringslivschef, samhällsbyggnadschef 
och informationschef. Frågor ska anmälas i förväg så att vi 
kan bjuda in andra berörda vid behov. Flera företagsbesök 
har genomförts, i första hand av näringslivschef, kommun-
chef och kommunstyrelsens ordförande vilket erbjuds till 
alla närvarande vid varje näringslivsträff.  
 
Vi ska vara med och skapa framtidstro för ungdomarna 
i Hjo. Vi ska försöka koppla skolan än mer till företagen 
och fortsätta att initiera och locka fler vuxna och elever 
att se potentialen i entreprenörskap. 
Sommarlovsentreprenörskonceptet har tillsammans med 
HjoTiBorg genomförts även detta år. Här vill näringslivs-
cheferna hjälpa till att stimulera än fler ungdomar inför 
nästa år.
 
Kommunen har genomfört utbildningsinsatser inom ex-
portfrågor under 2015. Totalt har 15st deltagare genom-
fört utbildningen. Kommande utbildningsinsatser i Hjo är 
engelsk konversation och affärsengelska i samarbete med 
högskolan i Skövde. 
   
Marknadskommunikation är en viktig del för att stärka 
vårt varumärke. Marknadsföring, annonsering, tidningar, 
utskick – det ska alltid synas att vi kommer från Hjo, alltid 
märkas att besökarna varit på besök i Hjo. Vårt platsvaru-
märke är värt guld. Alla ska få ett ”Hjärta” med sig hem, 

ett erbjudande som signalerar välkommen tillbaka.  Att 
vi syns med en I Love Hjo kasse, en flagga, penna eller 
tub på olika evenemang ger glädje, nyfikenhet och skapar 
intresse för Hjo. 

Svenskt Näringslivs kommunranking indikerade i maj må-
nad ytterligare en liten förbättring jämfört med föregåen-
de år. Vår förhoppning att gå under 200-strecket infriades 
med råge då vi lyckades klättra hela 90 placeringar från 
plats 207 till 117 av 290 kommuner. I år syns en än mer 
samstämd bild mellan näringslivets och politikernas svar. 
Rankingen, jämförelsen mellan alla kommunerna släpptes 
den 15 september. Vi bjöd därför in näringsliv, tjänste-
män och politiker till ett lunchmöte den 17 september då 
regionchefen på Svensk Näringsliv hjälpte oss att analysera 
resultatet. En av enkätfrågorna som har stor utvecklings-
potential är skolans attityder till företagande. De enkätfrå-
gor som utmärker sig positivt i årets mätning är:

• Service till företag
• Tillämpning av lagar och regler
• Konkurrens med företag
• Tillgång till kompetens
• Kommunpolitikernas attityder till företagande
• Tjänstemäns attityder till företagande

Vi är glada över resultatet men vi kommer inte att slå oss 
till ro med det. Vi ska naturligtvis arbeta för att stärka nä-
ringslivsklimatet ytterligare. Rankingen ger oss en hel del 
matnyttig information som vi ska bearbeta och analysera 
för att se hur vi ska fortsätta vårt arbete. När vi gjort ett 
så här stort framsteg och klättrat 90 placeringar är det 
viktigt att vi tar reda på vad vi gjort som medfört denna 
förbättring, och se till att vi gör ännu mer av detta. Likväl 
ska vi titta på de delar där vi inte varit riktigt lika fram-
gångsrika, för att se hur vi ska förbättra de delarna, bl.a. 
skolans attityder till företagande.

Indikator: Svenskt Näringslivs kommunranking 2012 2013 2014 2015

Total placering på kommunrankingen 212 222 207 117

Utvecklingsområde 2: 

Tillsammans - Goda möten 

förverkligar visionen
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I HJO SKA MAN FÅ ETT GOTT BEMÖTANDE OCH UPPLEVA ATT 
DET ÄR ENKELT ATT KONTAKTA KOMMUNEN:

En förutsättning för att nå hög kvalitet på kommunikatio-
nen med hjoborna är att de anställda är välinformerade 
om verksamheten och dess mål. Hjo kommuns verksam-
het bygger till stora delar på möten mellan människor. 
Detta ställer särskilda krav på att alla anställda har tillgång 
till aktuell information och att förutsättningarna för kom-
munikation är goda.

Inom en organisation finns ett samband mellan tillgång på 
information och ansvar. Medarbetarna inom Hjo kommun 
har en viktig roll som kunskapsbärare, marknadsförare 
och som kommunens ansikte utåt. Hjo kommun har lan-
serat ett intranät under våren/sommaren 2015.  Detta har 
bidragit till att Hjo kommuns medarbetare på ett effektivt 
sätt får, kan söka och hitta rätt information. Internkom-
munikationen verkar för dialog mellan verksamheter 
och ökar kunskapen om kommunens totala arbete. En 
helhetssyn har skapats i och med att intranätet lanserats. 
En välinformerad medarbetare med möjlighet att påverka, 
känner delaktighet och ansvar, vilket i sin tur ger engage-
mang och motivation i arbetet. 

Det är viktigt att allmänheten uppfattar det som lätt att 
lämna synpunkter eller anmäla fel och brister till kommu-
nen. Samhällsbyggnad, som är mottagare till de flesta av 
dessa, arbetar kontinuerligt med att hantera synpunkter 
och felanmälningar som registreras i kommunens system. 
De nya loggningsfunktionerna i felanmälan har säkerställt 
att inga anmälda ärenden tappas bort. 

Lansering av E-plattform har gjorts i samverkan med 
Skövde och bygger på Skövdes e-plattform. E-plattform 
och e-tjänster syftar till att förbättra/ effektivisera kom-
munens interna och externa processer, kontakten mellan 
verksamheter och ut mot medborgare. Digitaliseringen 
av kommunens förvaltning och tjänster gör det möjligt att 
sköta kontakt med medborgarna oberoende av plats och 
tid. 

Värdegrunden Det goda mötet har under 2015 komplette-

rats med en ledarmodell som bland annat har till syfte att 
göra kommunens visionsmodell komplett. Vi skapar genom 
våra beteenden förväntningar från de som bor i Hjo eller 
de som kommer hit och besöker oss eller på annat sätt 
nyttjar våra tjänster. Visionen och värdegrunden tillsam-
mans handlar om att infria ett löfte. Ska Hjo kommun som 
arbetsgivare ha en möjlighet att uppfylla dessa förväntning-
ar, måste kommunens medarbetare, oavsett funktion och 
roll, vara överens om vilka spelregler som ska gälla. 

Under våren och sommaren har samtliga sidor under 
området barn och utbildning på kommunens hemsida 
uppdaterats. Sidantalet har minskats ner och sidor har 
flyttats ut i huvudmenyn för att det ska bli enklare för 
besökare att hitta rätt information. I samband med arbetet 
med att utveckla barn och utbildnings område på hemsidan 
sågs även kontaktuppgifter som låg ute på hemsidan över 
för att kontrollera att alla uppgifter var aktuella så det ska 
vara lätt att kontakta våra olika verksamheter. 

Genom en god arbetsmiljö, utbildning i värdegrund och 
reflekterande samtal på vård och omsorgs enheter skall 
vi stärka upplevelsen av ett gott bemötande. Under 2015 
har vård och omsorg för avsikt att fortsätta utbildningen i 
Socialtjänstlagens värdegrund genom det webbverktyg som 
inhandlats till verksamheten. Webbverktyget hjälper oss 
att lyfta viktiga värdegrundsfrågor och samtala kring hur 
vi kan arbeta brukarfokuserat och med utgångspunkt i vår 
värdegrund. Hittills har alla enheter, utom Socialpsykiatrin, 
ägnat minst ett utbildningstillfälle åt denna viktiga fråga. 
Inom Hemvården har man istället valt att koppla in Före-
tagshälsovården som arbetat tillsammans med all personal 
i Hemvården kring värdegrundsfrågor och bemötande. 

Alla enheter inom kultur, turism och fritid har utåtriktat 
fokus och möter många människor. Det innebär att de 
ständigt arbetar med att vara tydliga med information i 
skrift, på webb och i personliga möten. Turismenheten ar-
betar med så kallade InfoPoints – en förlängning av turist-
byrån. Dessa finns placerade på strategiska platser runtom 
i Hjo kommun och under 2015 utökades antalet till fem. 

Indikator: SCB:s medborgarundersökning 2012 2013 2014 2015

Betygsindex för bemötande och tillgänglighet. 56 
(medel 58)

- 59 
(medel 58

Ingen mät-
ning görs 

2015

 medel avser snittet för småkommuner (mindre än 10 000 inv.)
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PRIORITERAT MÅL 12

I HJO SKA MAN KUNNA VARA MED OCH PÅVERKA KOMMUNEN:

Att skapa delaktighet och engagemang i samhället är en 
central del av vår vision. Samtliga verksamheter i Hjo 
kommun har ett ansvar i detta arbete.

I somras gavs en visionsbroschyr ut som illustrerar vad 
som hänt i visionens anda sedan den antogs 2013, för att 
Hjoborna ska känna att visionen lett till utveckling och att 
de varit delaktiga i den utvecklingen. Broschyren delades 
ut till samtliga hushåll i Hjo kommun.

I det pågående stora projektet med att renovera och byg-
ga om Hjo hamn har Hjo kommun bjudit in och genomfört 
dialogmöte med allmänheten och berörda parter. 

Omställningsarbetet inom hemvården har haft som 
utgångspunkt att öka brukarens påverkansmöjligheter 
på den egna vården. Sedan hösten 2014 har det märkts 
tydligt att brukarnas behov i tid (önskad tid under dygnet) 
och omfattning (beställd insatstid) har krävt flera extratu-
rer och att nuvarande arbetsschema inte är optimalt. När 
höstens schemaändring är genomförd kommer Hemvår-
dens personal i än högre utsträckning vara tillgänglig på de 
tider då brukarna efterfrågar sin hjälp. 

Den enskildes genomförandeplan är central för att den 
enskilde ska kunna påverka sin egen vård och omsorg. På 
särskilt boende utarbetade man nya rutiner för framta-
gande av genomförandeplan under 2014. Därefter har två 
chefer slutat och det har varit svårt att skapa kontinuitet 
och uppföljning av det nya arbetssättet. En arbetsgrupp 
har dock träffats och följt upp de nya rutinerna, brister 
har rättats till och nu finns en ny, förenklad processkarta 
framtagen med tillhörande rutindokument som ska använ-
das på alla äldreboenden. 

I enlighet med kommunens vision är det prioriterat att ta 
våra barn och ungdomars tankar och idéer i beaktande 
när frågor kommer upp som berör dem. Alla grundsko-
leenheter arbetar aktivt med elevinflytande och samtliga 
enheter schemalägger klassråd och elevråd för hela läs-
året. Råden ger eleverna ett naturligt forum för att kunna 
påverka frågor som berör dem samt för eleverna att ta 
upp relevanta frågor som de vill lyfta till rektor, barn- och 
utbildningschef eller politiken. På högstadiet är klassrå-
den remissinstanser i många frågor och framtagandet av 
Likabehandlingsplanen har rektor, trygghetsteamet och 
elevrådet tillsammans jobbat med. 

Under våren har flertalet steg tagits för att underlätta 
möjligheterna för föreningar och kommuninvånare att 
påverka kommunen. Kulturkvarteret har arbetat aktivt för 
att bli en naturlig mötesplats och ett forum dit invånare 
lätt kan vända sig med åsikter och önskemål. Detta har 
bland annat tagit sig uttryck i arbetet med kvarterskvällar. 

Ett konst- och kulturråd som är organisatoriskt knutet till 
kommunstyrelsen har etablerats. Syftet med rådet är att 
skapa ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information.

Fritidsgården har under sommaren anordnat aktiviteter 
under namnet ”Sommarskoj” där ungdomarna haft möj-
ligheten att själva påverka utbudet av aktiviteter. Ungdo-
marna ges också möjlighet att i vardagen vara med och 
påverka vilka aktiviteter som arrangeras och vad som ska 
erbjudas på fritidsgården.

Individ och familjeomsorgen har infört en mottagnings-
funktion där både rättssäkerhet och den enskildes påver-
kan på sitt eget ärende ökar. Arbetet med handlingsplaner 
har uppdaterats och har utvecklats positivt. Brukaren-
käter för feedback till verksamheten kommer att göras 
under hösten. 

Indikator: SCB:s medborgarundersökning 2012 2013 2014 2015

Sammanfattande nöjd inflytande index. 38 
(medel 39)

- 44 
(medel 

40

Ingen mät-
ning görs 

2015

 medel avser snittet för småkommuner (mindre än 10 000 inv.)
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PRIORITERAT MÅL 13

I HJO SKA INVÅNARNA VARA NÖJDA MED FRITIDSUTBUDET:

Fritidsansvarig har under våren arbetat för att få till bra 
samarbeten med föreningarna i kommunen, dels genom 
idrottsrådet som fått en nystart under våren men även i 
andra samtalsforum. I idrottsrådet finns representanter 
från politiken, föreningarna och förvaltningen. Alla fören-
ingar i kommunen har möjlighet att vara med och delta 
i idrottsrådets möten och förvaltningen kan redan nu se 
att det har skett en förbättring när det gäller samarbetet 
mellan kommunen och föreningarna. 

Guldkroksbadet har arbetat med att kunna erbjuda bra 
och fungerande öppettider för morgonsim och bad under 
säsongen. 

Arbetet med att anlägga nya friidrottsbanor på Guld-
kroksområdet har påbörjats men är inte klart. Troligtvis 
kommer banorna stå färdiga nästa vår. 

Fritidsgården har genomgått förändringar i personalgrup-
pen under våren och har landat med en bra och fungeran-
de grupp. Besökssiffrorna för fritidsgården har ökat under 
våren vilket är glädjande och ett tecken på att personalen 
arbetar i rätt riktning. Fritidsgården har under året för-
flyttat fokus till sociala medier när det gäller att nå ut med 
information till ungdomarna. Fritidsgårdens målgrupp går 
inte in på kommunens hemsida för att hitta information 
och fokus behöver därför ligga på att nå ut med informa-
tion till plattformar där ungdomarna är aktiva.

Kommunstyrelsen beslutade i juni att placeringen av 
actionparken flyttas från fritidsgården till Guldkroks-
området, samt att actionparkens utformning ska ha ett 
tydligt genusperspektiv där både killar och tjejer ges bra 
förutsättningar för goda möten och mycket aktivitet. 
Nästa steg blir att ta fram ett nytt underlag för actionpark 
med en utformning som tilltalar både killar och tjejer och 
därefter presentera underlaget för ungdomarna för att ta 
in åsikter. Arbetet kommer att fortgå under hösten.

Vård och Omsorgs fritid- och frivilligsamordnare arbetar 
fortlöpande med träffpunkter, trivselkvällar och stöttning 
och kontakt med de ca 85 st frivilligarbetare som finns 
inom vård och omsorg.  Under våren gjordes en översyn 
av hur man kan samordna frivilligt arbete och samarbeta 
mer över gränserna mellan vården, skola och socialt ar-
bete. Som ett led i detta arbete har gemensamma doku-
ment och rutiner utarbetats. 

En hel del har gjorts under första delen av 2015 för att vi-
dareutveckla Rödingen som mötesplats för våra äldre och 
funktionsnedsatta. Referensgrupper för vidareutveckling 
av Rödingens lokaler har bildats och arbetade under våren 
med att skapa ett underlag för det fortsatta utvecklingsar-
betet. Inlämnade synpunkter summerades och behandlas 
nu i Rödingens styrgrupp, där nästa möte är i september. 
Ett nytt kök på Rödingen har delvis möblerats upp och ut-
rustats så att det kan hyras ut för diverse fritidsaktiviteter 
som ex föreningar och kommunala verksamheter anord-
nar. Matsalen och gymnastiksalen på Rödingen har målats 
om liksom den blivande träffpunktslokalen till vilken det 
också inhandlats möbler. Nytt ljudsystem och hörselslinga 
har installerats i matsalen på Rödingen liksom ett trådlöst 
nätverk som underlättar användningen av internet i loka-
lerna. Istället för nycklar till uthyrningslokalerna har man 
också övergått till ett system med ”tags” som ska under-
lätta hanteringen och öka säkerheten. 

Under hösten fortsätter arbetet med att vidareutveckla 
Rödingen.

Indikator: SCB medborgarundersökning 2012 2013 2014 2015

Kommunmedborgarnas betygsättning av möjligheterna till att 
kunna utöva fritidsintressen i Hjo

51 
(medel 53)

- 56 
(medel 

55)

Ingen mät-
ning görs 

2015

 medel avser snittet för småkommuner (mindre än 10 000 inv.)

Utvecklingsområde 3: Levande 

Hjo - händelser året runt
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I HJO SKA INVÅNARNA VARA NÖJDA MED KULTURUTBUDET:

En fast utställning om Estrid Ericson och Svenskt Tenn 
öppnade den 21 maj på Kulturkvarteret och utställningen 
kommer finnas på Kulturkvarteret framöver. Förutom 
den fasta utställningen har flertalet tillfälliga utställningar 
genomförts med vernissager. De tillfälliga utställningarna 
märks vara av stort värde och återkommande vernissage 
lockar besökare och många frågar om vilka kommande 
utställningar är. Konstföreningen har etablerat vår och 
höstutställningar. Under sommaren har Kulturkvarteret 
kunna erbjuda en dockutställning, Ikonutställning i samar-
bete med kyrkorna och glasutställning av systrarna Gate 
vilka har varit uppskattade av besökarna.

Turismverksamheten har under året tagit fram guidade 
visningar kopplade till Estridutställningen. Befintliga 
guideturer har omarbetas och vidareutvecklas, såsom 
guidade turer genom trästaden och guidade visningar i 
vissa av våra kyrkor. Därtill, inom samarbetet Tre Trästä-
der (Eksjö, Hjo, Nora), har man under året tagit fram ett 
paketerbjudande som innefattar en guidad stadsvandring 
genom respektive trästad samt övernattning. Paketet har 
marknadsförts via turismverksamhetens olika säljkanaler 
och främst riktats mot kommuninvånarna i de tre städer-
na för att uppmärksamma ”Tre Trästäder” som begrepp, 
samt göra invånarna till goda ambassadörer.

Biblioteket har under våren arbetat med projektet ”Mer-
öppet bibliotek”. Ett meröppet bibliotek ger medborgarna 
möjlighet att besöka biblioteket på tider som passar dem 
själva och även när inte biblioteket är bemannat kan be-
sökaren återlämna och låna media/böcker på egen hand. 
Syftet är att öka bibliotekets tillgänglighet för medbor-
garna. Under hösten kommer arbetet med att ta fram 
förutsättningar för Meröppet biblioteket pågå och nästa 
steg är att delta vid en konferens i Göteborg för att ta in 
kunskap från andra.

Arbetet med Parks ombyggnad och biografdelen kommer 
fortsätta i höst och kontakter har tagits med Hotell Bel-
levue för samarbete under renoveringstiden och även med 
biografen i Karlsborg. Målet är att direktsända operor, 
galor och festivaler ska kunna bli verklighet efter renove-
ringen.
 
Kulturskolans handlingsplan för förändringar i verksam-
heten är klar och under 2016 kan de nya formerna och 
ämneskurserna starta. 

Arbetet med att ta fram en kulturplan för Hjo kommun 
har påbörjats under våren och det arbetet kommer att 
intensifieras under hösten. 

PRIORITERAT MÅL 14

Indikator: SCB medborgarundersökning 2012 2013 2014 2015

Betygsindex för Hjo kommuns kulturverksamhet inkl biblioteks-
verksamhet.

53 
(medel 57)

- 58 
(medel 

59)

Ingen mät-
ning görs 

2015

 medel avser snittet för småkommuner (mindre än 10 000 inv.)
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PRIORITERAT MÅL 15

HJO SKA HA ETT LEVANDE CENTRUM MED EN POSITIV 
HANDELSUTVECKLING:

Försäljningsindex 2014 visar en ökning jämfört med 2012 
men når inte upp till 2013 års fantastiska siffror i samband 
med vårt 600-års Jubileum men visar ändå en positiv 
utveckling jämfört med närliggande kommuner.

Näringsbilaga i Hjo Tidning ”Handla & Njut i Hjo” 22 maj. 
En lyckad informativ bilaga som skapat intresse för vidare 
samarbete bland aktörer och handlare för gemensam 
annonsering och information till kommuninnevånare samt 
tillresande och besökare.

Hjo Handels införande av aktivitetsbidrag som stärker 
samverkan mellan medlemmar och bidrar till att göra pla-
nering kring annonsering, gemensamma aktiviteter och ev. 
sponsring lättare. Ett led att också engagera restauranger 
och verksamheter knutna till handeln för att tillsammans 
och gemensamt fortsätta arbetet med ett levande och 
aktivt Hjo.

Hjo Handels intentioner att skapa en ungdomsgrupp inom 
handeln för att få till en föryngring och framtid för en 
fortsatt handel i Hjo med aktivteter och samarbete mellan 
näringar.

Hänvisningsskyltning för gående för att stärka handelsom-
råden i centrum som bidrar till miljö och trafiksäkerhet då 
man informerar om de korta avstånd som det är för att 
förflytta sig t ex från hamn till torg.

Indikator: Handeln i Sverige 2011 2013 2014 2015

Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln
Försöljningsindex i dagligvaruhandeln

35
75

38
81

38
75

Ingen mät-
ning gjord  
20150831
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I HJO SKA DET VARA ENKELT ATT LEVA MILJÖVÄNLIGT:

Miljödialogen handlar om att genom ett aktivt miljöar-
bete integrera miljöarbetet i vardagen och göra det till en 
självklar del i kommunens ordinarie verksamhet. Kunskap 
om de miljöaspekter som leder till miljöpåverkan och att 
kunna sätta in kunskapen i ett större sammanhang är nöd-
vändigt. Att engagera personalen är en förutsättning för 
att lyckas. Miljödialogen är ett förändringsarbete som en 
del i kommunens vision och utvecklingsområdet ”Hållbar-
het & Natur”. Tillsammans kan vi arbeta för ett resurs-
snålt Hjo med hög livskvalitet.

Syftet är att påverka hur vi beter oss på våra arbets-
platser i det dagliga arbetet. Varje arbetsplats kommer 
att utarbeta en egen miljöplan som ska ringa in de mest 
betydande miljöaspekterna på arbetsplatsen och ge förslag 
på åtgärder för en minskad miljöpåverkan. Miljödialogen 
blir en del i ledningssystemet.

En ny vindkraftsplan antogs av kommunfullmäktige i sep-
tember. Vindkraftspla-nen är ett tematiskt tillägg till över-
siktsplanen och syftar till att utgöra underlag för en struk-
turerad utbyggnad av vindkraft i Hjo kommun. Planen ger 
ökad tydlighet inom vilka områden kommunen vill främja 
en etablering av vindkraft respektive där kommunen vill 
vara mer restriktiv. En väl utarbetad vindkraftsplan med 
tydliga ställningstaganden medverkar till omställningen 
till ett långsiktigt hållbart energisystem och ökar därmed 
möjligheten att göra ett miljövänligt val av energi.

Med stöd statligt bidrag till kommunal och lokal naturvård 
(LONA) har Hjo kommun utarbetat ett förslag till natur-
vårdsplan. Planens syfte är att ge en översikt av var i kom-
munen det finns värdefull natur, varför den är värdefull 
och hur den ska förvaltas. Naturvårdsplanen ska utgöra 
ett underlag för samhällsplanering samt ange mål och am-
bitioner för kommunens naturvårdsarbete. Den ska även 
ge information och vägledning till markägare, brukare och 
kommunens invånare samt besökare om intressanta och 
värdefulla naturområden. Naturvårdsplanen har varit ute 
på en bredremiss där bl.a. allmänheten har haft möjlighet 
att lämna synpunkter. 

Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för beslut 
om antagande i november. Kommunen är starkt engage-
rad i arbetet för att Hjo ska bli diplomerad som Fairt-rade 
City. Fairtrade City är en diplomering till kommuner 
som engagerar sig för rättvis han-del och etisk konsum-
tion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till 
kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informa-
tionsarbete samt ett utbud av Fairtrade-märkta produkter 
i butik, på serveringsställen och på arbetsplatser. Arbetet 
leds av en styrgrupp som ska representera hela lokalsam-
hället. I gruppen återfinns representanter för näringslivet, 
kommuntjänstemän, frivilligorganisatio-ner, ambassadör 
för Fairtrade, Svenska kyrkan i Hjo Pastorat och studie-
förbund. 

I maj 2015 beslutade Kommunfullmäktige att Hjo kommun 
ska ansöka om att bli en Fairtrade City.En projektgrupp, 
som består av representanter från näringslivet, Svenska 
kyrkan, ambassadör för Fairtrade och kommunen, förbe-
reder ansökan om diplomering. Diplomeringsceremonin 
är planerad att ske i Hjo kyrka i samband med julskylt-
ningslördagen den 28 november.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till stadgar för Hjo 
kommuns miljöpris. Priset ska delas ut till företag verk-
samma i Hjo, enskild/enskilda personer, organisationer el-
ler sammanslutningar med anknytning till Hjo för insatser 
som bidragit till att minska miljöpåverkan och främjat livs-
kvaliteten för hjoborna och därmed bidragit till en hållbar 
kommun. Pristagare utses på Världsmiljödagen den 5 juni 
och överlämnas på Sveriges na-tionaldag den 6 juni.

Kommunen är huvudarrangör och drivande i ett antal 
arrangemang och informationskampanjer inom miljöområ-
det. Här kan nämnas:

Earth Hour – global manifestation för klimatet och en 
hållbar utveckling. Trafikantveckan – upplysningskampanj 
med syfte att ge medborgarna möjlighet att upptäcka 
alternativa sätt att förflytta sig än genom att använda 
personbilen. 

PRIORITERAT MÅL 16

Indikator: SCB medborgarundersökning 2012 2013 2014 2015

Betygsindex för kommunens miljöarbete. 47 
(medel 52)

- 51 
(medel 

51)

Ingen mät-
ning görs 

2015

 medel avser snittet för småkommuner (mindre än 10 000 inv.)

Utvecklingsområde 4: 

Hållbarhet och natur - Resurs-

snålt med hög kvalitet
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PRIORITERAT MÅL 17

HJO SKA LEVA UPP TILL MÅLSÄTTNINGARNA I “STRATEGIN 
FÖR MINSKAD ENERGIANVÄNDNING 2013-2020” (minska ener-
gianvändningen med 20% i fastigheter, 20% i transporter och 30% i ga-
tubelysning:
Samhällsbyggnad har fortsatt arbetet med att genomföra 
åtgärder enligt ”Strategi för minskad energianvändning 
2013-2020”. I strategin inkluderas en handlingsplan med 
åtgärder för kommunens fastigheter, gatubelysning och 
transporter. 

En stor del i arbetet med att nå målen i ”Strategi för 
minskad energianvändning 2013-2020” handlar om att 
förändra beteenden och öka medvetenheten. För att öka 
delaktighet, engagemang, kunskap och ansvar i kommu-
nens verksamheter planeras att en utbildning av personal 
i miljö- och energieffektiviseringsarbete. Detta arbete 
utförs genom Miljödialogen. 

Inom hemvården känner man ansvar för detta mål efter-
som arbetet kräver en hel del transporter.  
Hemvårdens planeringsverktyg, Kompanion, har en funk-
tion som planerar arbetsdagen utifrån ett ruttoptime-
ringstänk, så att man i möjligaste mån kan minska restider 
och bilanvändning. Ändå kan en rutt för Hemvårdens 
personal innebära många korta resor kors och tvärs i 
staden. Detta beror på att man samtidigt måste planera 
dagen så att rätt personal med rätt kompetens kommer 
till brukarna på de tider som passar brukarna, och inte då 
personalen råkar ha vägarna förbi den enskilde, plus att 
det viktigaste ur planeringssynpunkt är att personalen ut-
för så mycket brukartid som möjligt under sitt arbetspass, 
även om det innebär en hel del korta resor inom staden.   

Under våren har ytterligare elcyklar inhandlats till hem-
vården för att minska bilanvändningen ytterligare. 

Ett nytt leasingavtal för Hemvårdens bilar ska tecknas 
under september månad. Bilarna som upphandlas
har krav på sig att de ska vara miljöfordon enligt statens 
nya miljöbilsförordning och är därmed befriade från for-
donsskatt. Alla upphandlade bilar kommer att vara miljö-
fordon utom ett fåtal fyrhjulsdrivna. Det mest miljövänliga 
alternativet för Hemvården är hybridbilar el/bensin.

Indikator: SCB medborgarundersökning 2009 (Basår) 2013 2014 2015

Energiförbrukning per m2 i fastighetsnät 163 kWh/m2 133 KWh/
m2

124 kWh/m2 Lägre än 
föregående 

mätning
Energiförbrukning per belysningspunkt i belysnings-
nät

532 kWh 345 kWh 303 kWh

Energiförbruknin per körd kilometer med kom-
munens tjänstebilar

1,37 kWh/km 0,76 kWh/
km

0,77 kWh/km

Utvecklingsområde 5:

Besökare - Gäster som längtar 

tillbaka
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HJO SKA FÅ FLER BESÖKARE:

PRIORITERAT MÅL 18

Turismverksamheten har, tillsammans med representan-
ter från övriga verksamheter och näringslivet, arbetet 
fram en turism- och besöksnäringsstrategi för Hjo kom-
mun som gäller för perioden 2015-2020. I framtagande 
av strategin har man arbetat i enlighet med kommunens 
visions där området ’Besökare’, anses vara särskilt viktigt 
för Hjos utveckling, liksom även ’Natur’ och ’Vättern’. 
Strategin belyser Hjos unika tillgångar (profilbärare) och 
beskriver prioriterade vägval (fokusområden) för hur den 
kommunala turismverksamheten tillsammans med den 
privata näringen ska utveckla turismen. Strategin ska upp 
till kommunfullmäktige för beslut i september.   

Indikator: TEM-undersökning 2012 2013 2014 2015

Turismens totala omsättning i kr/år 81,5 mnkr 76,6 mnkr - Ingen mätning 
görs 2015

Utvecklingsområde 5:

Besökare - Gäster som längtar 

tillbaka

Varje år tas nytt broschyrmaterial fram (årlig turistbro-
schyr, besökskarta etc), både på egen hand och i samver-
kan med andra aktörer. Marknadsföring av Hjo sker via 
flera kanaler; med hjälp av trycksaker, direkt via turistby-
rån, via sociala medier, affischering, mässor, annonsering, 
nyhetsbrev, direktutskick, PR och webb. Webben är under 
ständig utveckling där utökning av information på engelska 
och tyska, samt eventuellt flera språk är ett behov som 
ännu inte är tillgodosett. Historiska guideturer i trästa-
den är under uppdatering.  Samarbetet i Skaraborg, med 
grankommunerna, runt Vättern och inom Tre Trästäder, 
är pågående och där man arbetar med att paketera, mark-
nadsföra och tillgängliggöra turismutbudet.

Guldkroksbadet har haft gratis entré under sommaren 
och öppet för alla vilket lockar många besökare, både 
hjobor och turister. 

Utvecklingsområde 6:

Vättern - Liv vid vatten

Det finns ingen indikator angiven på detta utvecklingsom-
råde, däremot går Vättern som en blå tråd genom övriga 
utvecklingsområden och är ett strategiskt verktyg som vi 
har för att lyckas med Boende, Besökare, Hållbarhet osv.
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Indikator: Årsredovisning Utfall
2014

Mål 
2015

Utfall 
2013

Utfall
2015-08-31

Prognos
2015

Årets resultat enl resultaträkning 14,4 9,0 15,0 16,2 6,9

Indikator: Årsredovisning Utfall 
2014

Mål
2015

Utfall 
20150831

Prognos
2015

Enligt balansräkning vid årets utgång   14 %   18 % 11 % 

ÅRETS RESULTAT SKA UPPGÅ TILL LÄGST 9 MNKR FÖR ÅR 2015:

FINANSIELLA MÅL
För att skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet med hög och jämn kvalitet över tid krävs en 
god och stabil ekonomi. För att uppnå detta har Hjo kommun formulerat nedanstående prioriterade mål 
som anses återspegla god ekonomisk hushållning.

Resultatet per 2015-08-31 är ett starkare resultat än vad 
som budgeterats för perioden. Prognosen för helåret är 
dock något lägre än budgeten. 

Som framgår av prognosen för helåret 2015 beräknas 
verksamheterna redovisa negativa avvikelser jämfört med 
budget om sammanlagt 7,1 mnkr. Dessa avvikelser möts 
dock till stor del av överskott inom finansförvaltningen 
om 5,0 mnkr, varvid den totala avvikelsen uppgår till -2,1 
mnkr. Tillsammans med budgeterat resultat om 9 mnkr 
lyder prognosen således på ett resultat om +6,9 mnkr.

Kommunstyrelsen har med anledning av underskotten i 
verksamheterna gett förvaltningen i uppdrag att upprätta 
åtgärdsplaner och verkställa dessa i syfte att respek-
tive verksamhet kommer i balans med budget. Analys 
av avvikelserna har skett, åtgärdsplaner har upprättats 
och beslut om åtgärder har fattats och i viss mån även 
verkställts. Då åtgärdsplanerna innehåller såväl kort- som 
långsiktiga åtgärder kommer effekten av dessa åtgärder 
inte att få full effekt under innevarande år och underskot-
ten kommer därmed inte att kunna undanröjas under 
2015. Förutsättningar skapas dock för att ha en ekonomi i 
balans och erforderligt överskott 2016. 

26

INVESTERINGARNA SKA FINANSIERAS MED EGNA MEDEL UNDER 
MANDATPERIODEN 2015-2018 (måluppfyllelsen uttrycks i procent, där målet är 100 %)

Hjo kommun har som mål att kunna självfinansiera inves-
teringarna under mandatperioden 2015-2018. Då kom-
munen är inne i en expansiv investeringsfas beräknas inte 
målet riktigt kunna nås fram till år 2018. Kommunen be-
dömer ändå att de investeringar som planeras för mandat-

perioden är viktiga för att behålla och öka Hjo kommuns 
attraktionskraft, såväl som boendeort som besöksmål.
Självfinansieringsgraden är här beräknad som årets resul-
tat (inklusive årets avskrivningar men exklusive exploate-
ringsinvesteringar) i förhållande till årets investeringar.

Indikator: Årsredovisning Utfall mandatpe-
riod 2011-2014

Mål 
2015-2018

Utfall
20150831

Prognos
2015

Prognos mandat-
period 2015-2018

Årlig värde: 81 % 100 % 54 % 34 % 63 %

SOLIDITETEN (INKL. PENSIONSÅTAGANDE FÖR ANSTÄLLDA OCH 
FÖRTROENDEVALDA) SKA ÅRLIGEN FÖRBÄTTRAS
Helårsprognosen 2015 för soliditeten (inkl pensionsåta-
gande för anställda o förtroendevalda) beräknas till 11 %. 
Om prognosen står sig innebär det att målet om en årlig 
ökning inte kommer att uppnås. Förklaringen är kombina-
tionen av den höga investeringsnivån och att årsresultatet 
inte beräknas nå upp till den budgeterade nivån om 9 
mnkr.
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Området omfattar kommunens politiska verk-
samhet, d.v.s. kommunfullmäktige, revision, val-
nämnd, bygglovsnämnd samt kommunstyrelsen 
med utskott. Inom politikområdet ingår förutom 
arvoden m.m. till politiker även kostnader för 
sakkunniga biträden till revisionen, partistöd och 
överförmyndarverksamhet.

Viktiga händelser 
2015 är det första året på den nya mandatperioden. Det 
innebär en del förtroendevalda som är nya eller får nya 
uppdrag. Under våren har det genomförts en utbildnings-
insats för nya och omvalda politiker. Två heldagar för 
samtliga förtroendevalda har anordnats. Dessutom har 
mindre informations-/utbildningsinsatser gjorts i olika 
forum.

Under våren har Revisionen påbörjat upphandling av 
revisionstjänster. Nytt avtal beräknas ha avtalsstart under 
2016. 

Överförmyndare i Samverkan märker av ett tyngre ären-
deflöde just nu och flaggar för en höjd medlemsavgift för 
2016. 

För att Hjoborna ska känna sig delaktiga och att de har 
möjlighet att påverka behöver kommunen ha en tydlig och 
väl genomarbetad tanke med demokratiarbetet. Detta 
ska formuleras i en demokratistrategi som beskriver hur 
vi ska arbeta med detta. Ambitionen är att arbetet med 
demokratistrategin ska påbörjas under 2015.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Kommunledningskontoret ansvarar för ledning, 
styrning, uppföljning och kontroll av den samlade 
verksamheten i Hjo kommun. Kommunledningen 
inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och 
service till politiken och förvaltningen, samt säker-
ställer att fattade beslut genomförs. Staben innefat-
tar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal och 
information. Utöver detta finns även projekt för 
utveckling, internationella frågor, säkerhetsarbete 
samt näringsliv och handel.

Viktiga händelser 
Kommunledningskontoret har under 2015 gjort en 
översyn av stabsfunktionen. Staben består av ekonomi, 
personal, kansli, information och IT. Översynen syftar till 
att säkerställa att staben jobbar på ett ändamålsenligt och 
effektiv sätt, och har lett till en del förändringar som löses 
inom ram.

DEMOKRATI Glädjande för året är att företagsklimatet i Hjo kommun 
förbättrats avsevärt. Hjo ligger nu på plats 117, att jämföra 
med förra året då vi hade plats 207 av 290 kommuner. 
Resultatet ska analyseras för att leda fram till en plan om 
hur vi ska arbeta med detta framöver. 

Under året har en E-plattform lanserats. Projektet har 
gjorts i samverkan med Skövde och bygger på Skövdes 
e-plattform. E-plattform och e-tjänster syftar till att 
förbättra/ effektivisera kommunens interna och externa 
processer, kontakten mellan verksamheter och ut mot 
medborgare.

Värdegrunden ”Det goda mötet” har under 2015 kom-
pletterats med en ledarmodell som bland annat har till 
syfte att göra kommunens visionsmodell komplett.

I somras gavs en visionsbroschyr ut som illustrerar vad 
som hänt i visionens anda sedan den antogs 2013, för att 
Hjoborna ska känna att visionen lett till utveckling och att 
de varit delaktiga i den utvecklingen. Broschyren delades 
ut till samtliga hushåll i Hjo kommun och presenterade 
exempelvis renoveringen av hamnen, integrationsarbe-
tet, kulturkvarteret, föreningslivet på landsbygden m.m. 
utifrån visionens utvecklingsområden. 

Utbildningsinsatser inom exportfrågor har genomförts 
och avslutas under året. Totalt har 15 deltagare från nä-
ringslivet och kommunen genomfört utbildningen.

Hjo kommun har lanserat ett intranät under våren/som-
maren.  Detta har bidragit till att kommunens medar-
betare på ett effektivt sätt får, kan söka och hitta rätt 
information.

Ekonomienheten har under året arbetet med att ta 
fram en årsredovisning i kortformat. Denna kommer att 
upprättas för första gången i samband med den ordinarie 
årsredovisningen för 2015. 
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Framtid
Ett framtida arbete är att införa e-arkiv, vilket kommer 
underlätta och förbättra kommunens administration. 
Möjligheterna för e-arkiv tittas på i det större sam-
manhanget av olika samverkansgrupper, såsom SKL om 
Skaraborgs kommunalförbund. HjoTiBorg-samarbetet 
med en gemensam arkivarie innebär att Hjo, Tibro och 
Karlsborg gemensamt kommer titta på dessa möjligheter 
utifrån våra kommuners förutsättningar. Kopplat till detta 
är en utredning om en eventuell gemensam arkivlokal för 
de tre kommunerna. 

Hjo kommun står inför en uppgradering av ekonomisyste-
met Agresso p.g.a. att support och underhåll av nuvarande 
version upphör. Förarbetet är påbörjat men det huvudsak-
liga arbetet kommer att ske under större delen av nästa 
år. 

För att medarbetarna i Hjo kommun ska få ett ramverk 
att förhålla sig till när det gäller kommunikation så ska 
detta formuleras i en kommunikationspolicy samt i riktlin-
jer för informations- och kommunikationsarbetet. Kom-
munikationspolicyn är också ett verktyg för att nå den 
vision och de strategier som kommunfullmäktige antagit. 
Arbetet kommer att påbörjas hösten 2015 för att sen tas 
upp politiskt under våren 2016.

BARN & UTBILDNING

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

Viktiga händelser 
Ledningsorganisationen har under våren genomgått vissa 
förändringar. Tjänsten som förskolechef är från och med 
höstterminen 2015 renodlad, ingen förskolechef har längre 
ansvar för någon skolverksamhet. I ledningsgruppen har 
det, till följd av uppsägningar och omorganisering, tillkom-
mit tre nya rektorer inför läsåret 2015/2016.

Det är fortsatt högt söktryck på barnomsorgen och under 
våren har praktiskt taget alla förskoleplatser varit belagda. 
Byggnationen av Knäpplans förskola har fortskridit under 
våren och beräknas stå klar i januari 2016. Förskoleverk-
samheten i Korsberga flyttas under hösten till Paviljonger 
i anslutning till skolan.  Korsberga förskola har också ge-
nomgått en organisationsförändring som innebär att man 
gått från åldersheterogena till åldershomogena barngrup-
per.  

En ny e-tjänst i Procapita som riktar sig mot förskola och 
fritidshem har tagits i bruk under våren 2015. Vårdnadsha-
vare kan nu ansöka om barnomsorgsplats, fylla i och ändra 
scheman, göra inkomstanmälan och liknande via internet. 
De flesta av våra verksamheter använder sig redan nu av 
tjänsten fullt ut men det finns vissa enheter där imple-
menteringen av systemet fortgår och arbetet med öka 
användningen av e-tjänsten kommer att fortsätta under 
hösten 2015.

Under våren har fritidshemmen börjat ha gemensamma 
planeringsdagar med skolan vilket gör det möjligt för 
personalen att planera och utvärdera verksamhet tillsam-
mans. Arbetet med att öka samverkan mellan skolan och 
fritids fortsätter under hösten.
Under våren har det skett en ökning av elever i de inter-
nationella klasserna (IK-klass) vilket innebär att det ställer 
högre krav på vår organisation kring nyanlända elever. 
Arbetet med att organisera IK-klasserna på bästa sätt 
fortsätter under hösten då vi kan se att det antagligen 
kommer att komma fler nyanlända elever under läsåret 
2015/2016.
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En satsning på stöd för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar påbörjades vårterminen 2015. Fyra 
NPF-tjänster har tillsatts på grundskolan som är fördelade 
över verksamheten så att alla enheter ska kunna ta del av 
dessa pedagogers specialkunskaper.

Från och med läsårsstart 2015/2016 har alla elever på 7-9 
en egen skoldator. Nytt från i år är att verksamheten har 
köpt in Chrome-books till årskurs 7 och att det har skri-
vits avtal med Google gällande Google Apps for Education 
(GAFE). Införande av GAFE på, i första hand, högstadiet 
är ett sätt att tillhandahålla digitala verktyg som ger bättre 
förutsättningar att använda datorerna i undervisningen på 
ett givande sätt. I samband med detta bygger man även ut 
antalet accesspunkter i skollokalerna så att det trådlösa 
nätverket ska klara av den ökade belastningen.

Under våren bildades en IKT-grupp inom Barn och Utbild-
ning. Möten har ägt rum en gång i månaden och tanken 
är att samla alla frågor som berör IT till detta forum. Där 
tas alla strategiska beslut inom området, allt med syftet 
att få en så likvärdig tillgång på IT-utrustning som möjligt 
till våra skolor. Upprinnelsen till skapandet av detta forum 
var vårt studiebesök i Ängelholm i februari.  Ängelholms 
kommun ligger i framkant inom IT och en framgångsfaktor 
som lyftes var just att de hade ett forum där alla IT-base-
rade frågor avhandlades.

Gymnasie- och vuxenutbildning
IM (Introduktionsprogrammet) och SFI har under våren 
fått ett ökat inflöde av elever vilket har inneburit att verk-
samheten blivit trångbodd. SFI (Svenska för invandrare) 
har det senaste året ökat sitt elevantal från 35 till 85. 

Framtid
En översyn gällande Guldkroksskolans lokaler påbörjades 
under hösten 2014 och arbetet kommer att pågå under 
2015. Förstudien pekar på att det till följd av stora barn-
grupper kommer finnas behov av ytterligare ett F-6-spår 
på skolan vilket innebär att det behövs fler klassrum. 
Översynen av Guldkroksskolans lokaler behöver sät-
tas in i ett större verksamhetsperspektiv då flertalet av 
verksamheterna inom barn och utbildning kan se att det 
kommer att finnas behov av andra lokaler inom en snar 
framtid. Ett ökat antal barn och elever inom alla verksam-
heter (förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem, gymnasie- och vuxenutbildning) ställer krav på 
att verksamheten ständigt arbetar med att planera inför 
framtiden, både vad gäller lokaler och personal. 

En annan utmaning som vi nu bara har sett början på är 
att kunna rekrytera behörig personal. Legitimitetskravet 
som inträdde 1 juli 2015 samt kommande stora pensions-
avgångar innebär en ökad konkurrens med våra grann-
kommuner. 

Statsbidrag för satsning på resurser till lågstadiet och 
statsbidrag för minskade barngrupper i förskolan kommer 
att delas ut första gången under hösten 2015. Hur stats-
bidragen utformas och hur tilldelningsramarna kommer 
se ut följs av förvaltningen för att på bäst sätt tillgodose 
statsbidragens syfte.

Förskolorna i Hjo kommun kommer under hösten 2015 
att påbörja ett litteraturprojekt där alla förskolor kom-
mer att arbeta med litteratur och språk. Projektet, där 
Folkhälsorådet är en samarbetspartner, gör en uppstart 
i september då alla förskollärare kommer att åka till 
Bokmässan i Göteborg. Projektet kommer att pågå under 
en treårsperiod. Personalen ska, som en del av projektet, 
under lärsamtalen/Apt på förskolorna fördjupa sig i boken 
”Pedagogisk dokumentation i den flerspråkiga förskolan”. 
Detta för att få en fördjupad inblick i barns språkliga svå-
righeter och hur man i framtiden kan arbeta med det.

Inom grundskolan har ”Hikigruppen” bildats vilken är den 
grupp som ska jobba för att inga elever ska bli ”hemma-
sittare” och att jobba med de elever som redan idag inte 
kommer till skolan. Det är en väldigt viktig del av verk-
samheten för att se till att alla elever får en bra skolgång 
och därmed en bra väg in i samhället.

Antalet ensamkommande barn både inom grundskolan 
och gymnasieskolan kommer öka under hösten och en ut-
maning är att integrera våra elever från de internationella 
klasserna i skolan och hitta lösningar som ger eleverna 
bästa möjlighet att lyckas i skolan och kunna ta sig vidare 
till fortsatta studier. Skolan och Individ och familjeomsor-
gen samverkar för att hitta bra vägar och arbetssätt när 
det gäller skolan och boendena för ensamkommande 
flyktingbarn. 
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ARBETE & SOCIALTJÄNST

Området omfattar Socialtjänstens Individ- och 
familjeomsorg,  Arbetsmarknadsenheten samt In-
tegrationsenheten. Individ- och familjeomsorgen 
regleras främst genom bestämmelserna i Social-
tjänstlagen och Socialtjänstförordningen. 

Viktiga händelser 
Utifrån de förändrade krav som ställs på verksamheten 
har en ny organisation för integration och flyktingenheten 
införts våren 2015 under ledning av enhetschef. Enhets-
chef leder våra socialsekreterare, integrationssamordnare 
samt våra boenden med tillhörande personal. Avtalet med 
Karlsborgs kommun upphörde sista juni då HVB boendet 
Freja togs över av Hjo kommun. Ett ytterligare boende 
med 11 platser kommer att startas upp under november 
2015 vilket försenats med anledning av förändrade lagkrav 
för brandskydd inom HVB. Arbetet med våra riktlin-
jer pågår löpande med syfte att ha tydliga arbets- och 
handläggningsrutiner som främjar rättssäkerhet och god 
arbetsmiljö. 

Med anledning av ett fortsatt ökande tryck inom miss-
bruksområdet 2015 har en extra resurs som socialsekre-
terare inom missbruk anställts under våren och året ut för 
att kunna hantera arbetsbelastningen. Medel har begärts 
för att under 2016 anställa en socialsekreterare på 0,5% 
inom missbruk, vilket föreslås tillföras verksamheten.   

Kompetensutvecklingen inom den sociala barn- och ung-
domsvården pågår där vi erhållit visst stöd från socialsty-
relsen. Under vintern/våren har två socialsekreterare ge-
nomgått en 7,5 p kurs genom GBG universitet. Detta har 
belastat verksamheten genom frånvaro under perioder. 
Under hösten 2015 kommer ytterligare en socialsekre-
terare genomgå en universitetskurs på GBG universitet. 
Socialsekreterarnas arbetssituation, rekryteringsproblem 
samt löneutveckling har varit viktiga frågor under årets 
första del. Hjo kommun har 2015 gjort en satsning på 
socialsekreterarnas löner vilket varit positivt.   

Kompetenskraven på socialsekreterare har ökat vilket 
skapar en besvärlig rekryteringssituation för kommuner-
na. De socialsekreterare som i dag inte har en svensk so-
cionomexamen ska utbildas för att inom 5 år uppnå detta 
krav. Detta kommer att kräva resurser som verksamheten 
inte innehar utan behöver tillföras utifrån de behov som 
föreligger. Genom denna gruppens påverkan på kostnader, 
kvalitet och rättssäkerhet är detta en prioriterad fråga 
under 2015.

Sedan årsskiftet har samordnaren för våld i nära relatio-
ner arbetat med att bevaka, utveckla och utbilda inom 
detta området. Screeningmodellen ”Freda” som används 
inom våld i nära relationer har implementeras under 2015 
under ledning av samordnaren. Arbetet har lett till ett 
flertal nya ärenden.  
 

Frågan kring lämpliga boenden för de personer som har 
svårt att komma in på bostadsmarknaden har varit en 
viktig fråga under året. Det är i dagsläget svårt att hitta 
bostäder till de som blir utan av olika anledningar samt de 
som är nya på marknaden t ex unga och nyanlända. Kost-
naderna för tillfälliga boenden har ökat och det ökande 
antalet nyanlända gör att området är ett prioriterat om-
råde 2015. Samverkansmöte har hållits med länsstyrelsen 
kring bostadssituationen i Hjo kommun. 

Ny lagstiftning genom SoSF 2014:5 ställer nya krav på do-
kumentationen inom socialtjänsten. Samtlig personal har 
utbildats av jurist från socialstyrelsen. Arbete och struktur 
inom Hjo-modellen och Västbus har utvärderats för att 
undvika dubbelarbete och oklarheter i ansvarsfrågan.

Arbetsmarknadsenhetens villkor har ändrats och kom-
mer att ändras ytterligare under hösten. Detta gör att ett 
aktivt omställningsarbete behöver fortsätta under hösten.

Framtid
En arbetsgrupp för integrationsfrågor kommer att bildas 
under hösten för att aktivt samverka kring de frågor 
som behöver lösas och arbeta resurseffektivt kommunö-
vergripande. Verksamhetssystem för arbetsområdet 
integration- och flykting har införts för att kunna arbeta 
ändamålsenligt och med hög rättssäkerhet. Då verksam-
heten växer snabbt och behoven ökar kommer organisa-
tionen fortlöpande att uppdateras för att kunna hantera 
de förändrade volymer vi nu ser framför oss. En än mer 
aktiv samverkan med skolans verksamheter kommer att 
genomföras både ekonomiskt och utvecklingsmässigt 
framöver för att ge bästa möjliga mottagande. 

Den för närvarande osäkra utvecklingen inom arbets-
marknadspolitiken påverkar förutsättningarna för arbets-
marknadsenhetens arbete i år. Att arbeta utifrån en ”noll-
vision” inom försörjningsstöd är en del av vårt fortsatta 
arbete där vi planerar ytterligare åtgärder.
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VÅRD & OMSORG

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

Viktiga händelser 
Under våren beslutades att Vård och Omsorg ska införa 
nyckelfria låssystem hos personer som har hemtjänst, 
hemsjukvård, trygghetslarm och personlig assistans. 
Personer som tidigare har lämnat ifrån sig nycklar till 
kommunen kommer istället att få ett elektroniskt lås-
vred monterat på insidan av sin dörr som personalen 
kan öppna med hjälp av sin mobiltelefon. Det gör att 
personalen inte längre behöver använda en entrényckel 
vid besök i hemmet. Fördelen med detta system är att 
risken för borttappade nycklar försvinner, att vi frigör 
mer tid för personalens omsorgsarbete, att personalen 
kan komma snabbare till hemmen vid larm och vid behov 
går det att spåra alla besök på ett sätt som inte är möjligt 
idag. Planen är att personal ska utbildas och lås installeras 
under hösten 2015. Även avtal om nyckelfria medicinskåp 
har tecknats under våren, vilket kommer att öka patient-
säkerheten, spara tid och resor samt bidra till en bättre 
arbetsmiljö för personalen.

En förstudie som Vård och Omsorg presenterade för 
kommunstyrelsen i augusti 2015 visade att nuvarande 
ersättningssystem inom valfrihetssystemet inte ger en 
rimlig ersättning till Hemvården. Om kommunstyrelsen 
vill fortsätta att ha matdistributionen så som den är utfor-
mad idag så måste ersättningen till Hemvården öka med 
ca 2 miljoner kronor för att täcka Hemvårdens faktiska 
kostnader för tjänsten. Ett annat alternativ är att sänka 
kostnaderna och därför har Vård och Omsorg i en för-
studie summariskt presenterat för- och nackdelar med att 
införa distribution av kyld mat som inte behöver levereras 
dagligen. Under hösten 2015 ska kunderna själva, de som 
har matdistribution idag, få möjlighet att vara med i en 
fokusgrupp på temat matdistribution, och när deras syn på 
saken kommit kommunstyrelsen till del, ska kommunsty-
relsen fatta beslut i frågan.

Dagverksamhet inom LSS bedrivs i dag i två olika lokaler, 
dessutom finns dagverksamhet inom socialpsykiatrin i en 
ytterligare lokal. Lokalerna är trånga och dessutom finns 
behov av att samlokalisera dem för att optimera perso-
nalresurserna och utveckla kvaliteten på verksamheten. 
Arbetet med att hitta nya lokaler är just nu i slutske-
det då lämliga utrymmen hittats och långt framskridna 
förhandlingar pågår med fastighetsägaren. De lokaler 

som var planerade att hyras initialt blev för kostsamma så 
därför har nya letats upp och tidplanen därför förskjutits. 
Förhoppningen är att de nya lokalerna ska finnas iordning-
ställda vid årsskiftet 2015/2016.  Planen är nu att samloka-
lisera Måsen, Fabriken, socialpsykiatriska dagvården samt 
boendestödet direkt och inte som tidigare planerat i två 
etapper.

Framtid
Antalet 65-79-åringar ökar markant mellan 2010-2025. 
Bara i Hjo ökar antalet från 1400 st år 2010 till som mest 
drygt 1800 st kring 2020. Det är en ökning med närmare 
30%. Den stora ökningen av de allra äldsta, 80 år och 
äldre, kommer att äga rum mellan 2020–2030. Orsaken är 
dels att den stora 40-talistgenerationen då uppnår denna 
ålder, dels att medellivslängden ökar och att de äldre lever 
längre än tidigare. 

I Program för framtidens äldreomsorg i Hjo kommun från 
2012 konstaterades att det troligen kommer finnas behov 
av ytterligare avdelningar inom våra äldreboenden innan 
2020. Det kommer också att krävas andra anpassningar 
av verksamheten, t ex inom dagverksamhet och korttids-
vård, för att möta dessa behov. Verksamheten arbetar just 
nu med frågan och en förstudie kommer att presenteras i 
oktober.
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KULTUR, TURISM & FRITID

Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar 
för bibliotek, kulturarrangemang, kultur-turism, 
kulturskola samt övrig kulturverksamhet i kom-
munen, fritidsgård, fritidsanläggningar, förenings-
samverkan och föreningsbidrag, simskola, utom-
husbad, uthyrning av lokaler m.m.

Viktiga händelser och framtid

Planeringen inför uppförandet av actionparken har gått 
framåt under våren. Den tänkta placeringen har flyttats 
från fritidsgården till Guldkroksområdet. Kommunstyrel-
sen beslutade i juni att uppdra åt förvaltningen att anlägga 
en actionpark vid Guldkroksområdet och att actionpar-
kens utformning ska ha ett tydligt genusperspektiv där 
både killar och tjejer ges bra förutsättningar för goda 
möten och mycket aktivitet. Nästa steg blir att ta fram ett 
nytt underlag med en tydlig utformning som även tilltalar 
tjejer och därefter presentera underlaget för ungdomarna 
för att ta in åsikter. Arbetet kommer att fortgå under 
hösten.

Arbetet med att byta ut friidrottsbanorna på Guldkroks-
området har påbörjats, men banorna är inte färdigställda 
och arbetet kommer fortgå under hösten. 

Utomhusgymmet i Stadsparken är färdigställt och har 
invigts med pompa och ståt. Allmänheten har inbjudits till 
genomgång med personliga tränare vid flertalet tillfällen 
under våren och sommaren. Hittills är gymmet välbesökt 
och feedbacken som Kultur, Turism och Fritid mottagit 
har varit bra och visar på ett positivt intryck.

Kulturskolans handlingsplan är fastställd och arbetet med 
utvecklingen av Kulturskolans framtid fortskrider.

Arbetet pågår under året med att ta fram underlag för 
kommunens lokaler/uthyrning och hyror och parallellt 
görs även en översyn över föreningarnas kommunala 
bidrag. 

Den 21 maj öppnade den första fasta utställningen, Estrid 
Ericson – grundare av Firma Svenskt Tenn, i Kulturkvar-
teret Pedagogien. Arbetet med att utveckla utställnings-
verksamheten i Pedagogien är ett viktigt område framåt 
för verksamheten. Viktigt är att både fasta och tillfälliga 
utställningar genomförs med återkommande vernissager.  

Renoveringen av hamnområdet i full gång och tillsam-
mans med samhällsbyggnad arbetar förvaltningen för att 
förändra hamnområdet och Guldkroksbadet så att det 
välkomnar båt- och badgäster på ett för Hjo unikt och 
attraktivt sätt. 

Turismen har under året presenterat en strategi för tu-
rism – och besöksnäringen 2015-2020. Under hösten 2015 
och våren 2016 fortsätter förankringsarbetet av den sam-
ma. En viktig del av strategin innefattar marknadsföring. 
Strategin har även föranletts av framtagandet av en helt 
ny visuell identitet som presenterades hösten 2014. Båda 
dokumenten skapar en tydlighet, internt och externt, för 
det fortsatta arbetet med besöksnäringen i Hjo.  

Turismen startar upp arbetet med att ta fram helt nya 
reklamfilmer tillsammans med Näringslivs- och Informa-
tionsenheten hösten 2016. Därtill, som en viktig del, kom-
mer en ny layout av www.hjo.eu lanseras via Turistrådet 
Västsverige våren 2016. Arbetet med InfoPoints fortsätter 
2016.

Renoveringen av Kulturkvarteret kommer att gå in i en ny 
fas under nästa år då ombyggnationen av Park påbörjas. 
Detta är den sista etappen av renoveringen av Kulturkvar-
teret Pedagogien.
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TEKNISK SERVICE OCH PLAN & BYGG

Teknisk Service omfattar fastighetsförvaltning, kos-
tenhet och Gata/Hamn/Park. Fastighet & Lokalvård 
omfattar förvaltning, administration, drift, tillsyn 
vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens 
samtliga fastigheter, egna som hyrda. Kostenheten 
tillhandahåller mat till äldreomsorgen, barnomsor-
gen 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 för-
valtning av kommunens skog samt naturreservatet 
Hjoåns dalgång. Plan och Bygg ansvarar för tillsyn 
och myndighetsutövning enligt Plan- och Bygg-
lagen samt för tillsyn av strandskydd. Området 
omfattar också kart- och mätverksamhet, fysisk 
planering och strategiskt miljöarbete. Plan och 
Byggenheten arbetar gentemot Byggnadsnämn-
den och i vissa frågor mot KS (strategiskt miljö-
arbete).

Viktiga händelser 
Samhällsbyggnad har under 2015 arbetat med planlägg-
ningen av Norra industriområdet för att tillgodose beho-
vet av mark för industribyggnader. För att tillgodose det 
framtida behovet av attraktiva tomter för villabebyggelse 
har ett planförslag över Norra knäpplan arbetats fram. En 
plan för kvarteret Rönnen som möjliggör byggnation av 
flerfamiljshus har vunnit laga kraft. 

Arbetet med naturskyddsplanen har slutförts och har 
sänts ut på remiss. Planen beräknas komma upp för 
antagande i kommunfullmäktige i november. Ett förslag 
till omarbetad vindkraftplan har tagits fram och har varit 
ute på remiss till berörda parter. Planen kommer upp för 
antagande i kommunfullmäktige i september. 

För att integrera det lokala miljöarbetet i kommunens 
verksamheter har arbetet med miljödialogen påbörjats. 
Arbetet leds av kommunens miljöstrateg som aktivt är ute 
i kommunens verksamheter för att informera och starta 
upp verksamheternas arbete 

Teknisk service har slutfört inventeringen och statusbe-
stämningen av de kommunala vägarna och gatorna i Hjo 
och resultatet har presenterats för såväl det tekniska 
utskottet som Kommunstyrelsen. Ett förslag på för-
nyad trafikplan har färdigställts och är ute på remiss hos 
berörda parter. Trafikplanen beräknas komma upp till 
kommunfullmäktige för antagande i oktober.

Energieffektiviseringsarbetet samt arbetet med att nå 
målsättningen i strategin för minskad energianvändning 
2013-2020 har fortsatt. Investeringar har gjorts i kommu-
nens fastigheter samt i gatubelysningsnät.
Fastighetsavdelningen har i sitt arbete prioriterat fastig-
hetsunderhåll, ett antal åtgärder och projekt har genom-
förts. Här kan nämnas omläggning av taket på Ham-
marnskolans gymnastiksal, målning av bostadsfastigheten 
Repslagaren, ny belysning i Guldkrokshallen samt ett antal 
mindre underhållsåtgärder.

Verksamheten har arbetat med ett antal investerings-
projekt. Ombyggnad av Telias lokaler vid kulturkvarteret 
till replokaler, ny förskola på Knäpplan som är färdig att 
tas i bruk vid årsskiftet. Projektering av Kulturkvarteret 
etapp 2 är i slutfasen och byggstart planeras vid års-
skiftet 2015/16 . Den första etappen i renoveringen av 
Hjo hamn, som bestod av Norra piren och kajkanten 
utmed Guldkroksbadet, stod färdig i början av sommaren. 
Under september månad genomfördes ett dialogmöte 
med medborgare och berörda parter kring det fortsatta 
arbetet med renoveringen av Hjo hamn. Byggnationen av 
Lars i Knäpplans väg har pågått under året och närmar sig 
färdigställande. På exploateringområdet Knäpplan/ Sandby 
har gator och grönområden anlagts.

Båtsäsongen kom igång sent på grund av den kalla våren. 
Detta har påverkat antalet besökare i gästhamnen. Anta-
let gästnätter uppgår till ca 730, vilket innebär en minsk-
ning med ca 140 jämfört med föregående år. 

VA –enheten har arbetat med renoveringen och ombygg-
naden av kommunens avloppsreningsverk för att klara en 
ökad belastning samt att nå en bättre kvalité på renings-
processen.
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Framtid
I den nära framtiden för Plan och byggverksamheten kom-
mer fokus att ligga på ett antal större planprogram som 
bostadsförsörjningsprogram, planprogram för Hjo hamn 
och Prärien samt en kulturmiljöstrategi . 
I oktober månad tillträder ny stadsarkitekt.  Bygglovs-
handläggartjänsterna kommer att vara vakanta under ok-
tober och november varför servicenivån till medborgare 
och näringsidkare när det gäller bygglovstjänster kommer 
att sjunka tillfälligt. I december tillträder två nyrekryte-
rade handläggare.

Inom de tekniska verksamheterna kommer fokus att ligga 
på ett antal stora investeringsprojekt. Den nya förskolan 
på Knäpplanområdet är färdig för inflyttning under sen-
hösten.  Projekteringen av Etapp 2 i Kulturkvarteret Peda-
gogien, som består av ombyggnation av medborgarhuset 
Park närmar sig sitt slut. Upphandligsunderlaget beräknas 
vara klart under början av oktober och byggstart beräk-
nas under hösten. Den andra etappen i renovering av Hjo 
hamn, som består av södra piren, kommer att påbörjas 
under senhösten och ska vara klar till båtsäsongen 2016. 
Exploateringen och anläggandet av gator och grönområ-
den på Knäpplan/ Sanby-området pågår. Arbetet med att 
skapa förutsättning för energibesparingar i kommunens 
fastigheter i enlighet med uppställda nationella mål fort-
sätter i enlighet med åtagandet mot Energimyndigheten. 

I den löpande driften kommer arbetet med underhåll 
av fastigheter och gator att vara i fokus såväl i den nära 
framtiden som på längre sikt. Ett arbete med att kartlägga 
underhållsbehovet på kommunens fastigheter har påbör-
jats under 2014. Syftet är att ta fram en långsiktig plan för 
underhållsarbetet. På gatusidan har en underhållsutred-
ning gjorts som visar på relativt stora underhållsbehov 
den kommande femårsperioden. Resultatet har redovisats 
för Kommunstyrelsen. 

Ombyggnationen av avloppsreningverket i Hjo tätort 
kommer att avslutas under senhösten. Under 2016 finns 
behov av att bygga om avloppsreningsanläggningen i Gate. 
Anläggningen är gammal och klarar inte längre de krav 
som Miljösamverkan Östra Skarabarorg, MÖS, ställer på 
reningen av avloppsvatten. Verksamheten har ett uppdrag 
att genomföra en underhållsutredning av det kommunala 
vatten och avloppsnätet. I den nära framtiden är det vik-
tigt att detta arbete påbörjas eftersom underhållsarbeten 
på va-nätet måste samfasas med underhållet av gator och 
vägar.
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Ledar - och medarbetarskap 
Hjo kommun har sedan 2012 arbetat med att bli en vär-
deringsstyrd organisation. Syftet med arbetet är att det i 
kommunen skall finnas en tydlig och uttalad tanke om le-
darskap och medarbetarskap som i sin tur skall främja de 
långsiktiga målsättningar som gäller för personalpolitiken.

Under värdegrundsarbetet har stort fokus lagts på 
ledarutveckling, då kommunens chefer är kulturbärare av 
värdegrunden ”Det goda mötet”. 

I januari fastställdes den ledarmodell som kommunens 
chefer tog fram grunden till under senhösten 2014. Arbe-
tet resulterade i fyra punkter som beskriver vilka beteen-
den vi är överens om ska prägla vårt yrkesutövande.

VÅRA MEDARBETARE
Att vara en attraktiv arbetsgivare

Hjo kommuns ledarmodell:

• Vi utgår från uppdraget och skapar en gemensam 
förståelse.

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

• Vi visar tillit och ger förtroenden.
• Vi ger stöd och återkoppling som bidrar till utveck-

ling.

Syftet med ledarmodellen är att den ska göra kommu-
nens visionsmodell komplett samt vara ett stöd, dels för 
kommunens chefer, dels vid rekrytering av nya chefer. 
Vi skapar genom våra beteenden förväntningar från dem 
som bor i Hjo eller dem som kommer hit som besöker 
oss eller på annat sätt nyttjar våra tjänster. Visionen och 
värdegrunder tillsammans handlar om att infria ett löfte. 
Ska Hjo kommun som arbetsgivare ha en möjlighet att 
uppfylla dessa förväntningar, måste kommunens medar-
betare, oavsett funktion och roll, vara överens om vilka 
spelregler som ska gälla. 

Hjo kommuns huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster som exempelvis äldreomsorg, 
barnomsorg och skola, men vi verkar även inom andra områden som samhällsplanering på Samhällsbygg-
nad. Vi samverkar även med andra kommuner med vissa tjänster, till exempel genom att ha kostchef 
tillsammans med Tibro Kommun. Bredden på den verksamhet vi bedriver innebär att våra medarbetare 
tillsammans representerar över 100 olika yrkeskategorier; allt från de stora grupperna av omvårdnads-
personal och lärare, till andra tjänster som innehas av en eller ett fåtal personer, som planarkitekt. Trots 
denna fantastiska mångfald av yrken har vi alla en sak gemensamt, vi skall alla arbeta för att uppfylla 
visionen för Hjo kommun: Tillsammans skapar vi framtidens Hjo. 
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Kompetensförsörjning 
I samverkan med Tibro kommun genomförs för andra 
gången introduktionsutbildningen i ledarskap för medar-
betare som idag inte har någon chefstjänst. Tanken med 
satsningen har bland annat varit att väcka intresset för 
ledarskap hos deltagarna, utan att för den skull utlova 
någon framtida chefsbefattning. Denna gång har Hjo sex 
platser och alla anställda har haft möjlighet att söka. Av de 
fem som gick första omgången av utbildningen har tre fått 
chefstjänster i kommunen. 

Ett av målen i arbetsgivarpolitiken är att andelen ofrivil-
ligt deltidsanställda skall minska. I augusti 2014 var antalet 
medarbetare som uppgett att de önskar högre sysselsätt-
ningsgrad 83 st (75). Under våren påbörjades ett arbete 
som i ett första skede har till syfte att på ett tydligare och 
mer strukturerat sätt hantera intermittenta anställningar 
(timvikarier) inom vården. Syftet är dels kvalitetshöjande, 
men de ekonomiska vinsterna i form av en mer flexibel 
personalstyrka, i kombination med att i högre grad kunna 
tillgodose önskemålet om högre tjänstgöringsgrad, är 
också tungt vägande faktorer. På sikt skall arbetssättet 
omfatta samtliga kommunens verksamheter. 

Lönerevision
Lönerevision för samtliga tillsvidareanställda medarbetare 
har genomförts utifrån den process som är fastställd och 
medarbetarna fick ny lön utbetald före semestern. 

Särskilda satsningar gjordes i år på förskollärare, fri-
tidspedagoger, sjuksköterskor, socialsekreterare samt 
enhetschefer inom vården. Skälen till att just dessa valdes 
ut är flera. Satsningen på dessa grupper är i mångt och 
mycket satsningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
då det i dessa grupper arbetar betydligt fler kvinnor än 
män. Satsningen på enhetschefer inom vården gjordes då 
lönerna för dessa medarbetare inte legat i paritet med 
övriga chefsgrupper. För fritidspedagoger och sjukskö-
terskor handlar det även om en svårighet att rekrytera 
nya medarbetare och satsningen på lön är ett sätt att 
svara upp mot den konkurrens om arbetskraft som finns i 
närområdet. Satsningen på förskollärare och socialsekre-
terare gjordes baserat på en jämförelse med lönerna i de 
övriga skaraborgskommunerna.  

Jämfört med 2014 har lönekostnaderna ökat med ca.12 
mkr (inkl. soc. avg.). En del av denna ökning är självfallet 
resultatet av lönerevisionen (9,56 mkr inkl. soc. Avg.), 
samt till viss del en ökning i antalet arbetade timmar. 

Sjukfrånvaro
Nedan jämförs augusti 2014 med augusti 2015. (talen inom 
parantes är 2014 års värde)

• Den totala andelen sjukfrånvaro av sammanlagd ordi-
narie arbetstid var 6,78 % (5,22).

• Långtidssjukfrånvaro (mer än 60 dagar) var 44,64 % /
(40,18) av den totala sjukfrånvaron.

• Andelen sjukfrånvaro för kvinnor 7,37 % (5,76)
• Andelen sjukfrånvaro för män 4,33 (2,87)
• Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år eller yngre var 

6,04 %  (4,92).
• I åldersgruppen 30 – 49 år var sjukfrånvaron 7,09 %  

(4,96).
• Åldersgruppen 50 år eller äldre har en sjukfrånvaro 

på 6,75 %  (5,58)

Sjukfrånvaron har ökat generellt i kommunen jämfört med 
2014. En del av förklaringen till detta ligger i ett antal långa 
sjukskrivningar. Flertalet av dessa har ingen koppling till 
arbetsgivaren, utan har andra orsaker. Vid en jämförelse 
med de övriga Skaraborgskommunerna, samt riket i öv-
rigt, är ökningen för Hjo kommun inte en enskild isole-
rad företeelse. De aktiva insatser som görs för att mota 
trenden med högre sjukfrånvaro inkluderar en förändring 
i kommunens friskvårdsregler, där friskvårdstimmen nu 
kan tas ut som halvtimmar vilket förhoppningsvis ska ge 
fler möjlighet att utnyttja förmånen, samt så kallade ”Tidig 
rehab”, där kommunens chefer månadsvis får stöd att i ett 
tidigt skede vidta åtgärder vid upprepad sjukfrånvaro.

Antalet anställda
Antal tillsvidareanställda augusti 2015 är 719 (2014 är 692). 
Av dessa är 603 (579) kvinnor och 116 (113) män.

Antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med 2014. De 
yrkeskategorier där ökningarna varit störst är boende-
stödjare, som är en ny yrkeskategori, samt specialpedago-
ger. 
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och 
eventuella investeringsbidrag. Investeringar som har ett 
betydande och väsentligt belopp aktiveras i balansräk-
ningen. Som vägledning används en gräns på ett basbe-
lopp (44 500 för år 2015) och en livslängd på mer än tre 
år. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en 
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, vilket i allt 
väsentligt överensstämmer med de i tabellen angivna 
avskrivningstiderna. Rak nominell metod används. Viss 
vägledning för en anläggningstillgångs avskrivningstid finns 
i rådets idéskrift. Ingen omprövning av nyttjandetiden har 
gjorts under året. Avskrivningen påbörjas kalendermåna-
den efter det att tillgången tagits i bruk. 

Viss indelning i komponenter har gjorts sedan början av 
2000-talet. Från och med 2014 har Hjo kommun fastställt 
ett antal komponenter med olika avskrivningstider, som 
ska användas om varje komponents värde uppgår till minst 
100 tkr. En översyn har gjorts för att även justera äldre 
investeringar som fortfarande har ett betydande bokfört 
värde. Dessa investeringar kommer att justeras fr.o.m. 
2016. För VA-verksamheten kommer en indelning i kom-
ponenter att göras under 2015.

Nedan följer en uppställning av de komponenter Hjo 
kommun valt att indela investeringarna i och vilken nyttj-
ande period som tillämpas.

Avskrivningstider komponenter                               År

Fastighet

Råmark 0

Stomme och grundläggning 80

Markanläggning 20

Stomkomplettering 40

Ytskick 15

Snickerier invändigt 30

Installationer 40

Teknik 10

Avskrivningstider komponenter År

Vägar

Underbyggnad/
förslitningslager+Överbyggnad

0

Beläggning asfaltsgrund 50

Beläggning slitlager

- Infartsleder 10

- Övriga gator 20

Gatubelysning 20

Skyltar och trafikanordningar 20

Avskrivningstider komponenter År

Hamn

Kaj 80

Vågbrytare 80

Bryggor 30

Ytbeläggningar 50

Markarbete 20-evig

Belysning 20

Möblemang utomhus 20

  

Anslutningsavgifter samt gatukostnadser-
sättningar
Anslutningsavgifter samt gatukostnadsersättningar avser 
att täcka investeringsutgifter för vatten och avlopp, gator 
och gatubelysning. Inkomsterna bokförs initialt som en 
skuld i samband med att investeringen är klar och intäkts-
förs sedan successivt i takt med investeringsobjektens 
avskrivningstid. 

Bidrag till statlig infrastruktur
Hjo kommun undertecknade under 2013 en avsiktsförkla-
ring med Trafikverket om medfinansiering av utbyggnaden 
av vissa sträckor av E20 med 5 mnkr i 2013 års penning-
värde. Utbyggnaden bedöms medföra såväl nationella, 
regionala och lokala nyttor.

Enligt lag ska kommunens bidrag till statlig infrastruktur 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen eller tas upp 

Hjo kommuns årsredovisning är upprättat i enlighet med Lagen om kommunal redovis-
ning (1997:614) med en viss avvikelse vad gäller redovisning av leasingavtal, se nedan.  

REDOVISNINGSPRINCIPER
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i balansräkningen under en särskild post med benämn-
ingen ”Bidrag till statlig infrastruktur”. Om beloppet 
redovisas i balansräkningen ska det upplösas med årliga 
enhetliga belopp under högst 25 år. Hjo kommuns kom-
munfullmäktige fattade i september månad beslut om att 
skriva under ett genomförande- och finansieringsavtal 
som bekräftar avsiktsförklaringen. Beslut fattades också 
om att beloppet skulle redovisas som en kostnad i resul-
taträkningen 2014. 

Även ett medfinansieringsavtal angående byggandet av en 
GC-väg till Mullsjön har fattats av kommunfullmäktige i 
november månad innebärande en total kostnad om 11,3 
mnkr, varav Hjo kommun ska finansiera 5,6 mnkr. Även 
detta bidrag kostnadsfördes under 2014.

Deponier
I Hjo finns idag några markområden som är klassade som 
förorenad mark och som Hjo kommun har ansvar för. 
Kommunen erhåller idag 30 kr per invånare och år från 
Avfallshantering Östra Skaraborg för att i framtiden åter-
ställa dessa områden. Beslut om återställande fattas av 
Länsstyrelsen. I dagsläget finns inga sådana beslut.

Dessa medel finns särredovisade under Eget Kapital. Per 
2015-08-31 uppgår det ackumulerade beloppet till 5 mnkr. 
Då inga beslut om sluttäckning finns har ett eventuellt 
åtagande inte tagits upp under rubriken avsättningar i 
balansräkningen. 

Exploateringsmark
Mark som kommunen ämnar sälja klassificeras som 
omsättningstillgång i balansräkningen och är bokförd till 
anskaffningsvärdet. Kostnader och intäkter för pågående 
exploateringsprojekt (t.ex. iordningsställande av gator 
och VA) är för närvarande redovisade bland pågående 
anläggningstillgångar. En fördelning av kostnader och 
intäkter mellan omsättnings- respektive anläggningstillgång 
kommer att göras i samband med att respektive område 
slutredovisas.

Leasingavtal
Objekten som bedömts vara av finansiell art och har en 
leasingtid på minst fyra år, har redovisats som anläggnings-
tillgång i balansräkningen, under rubriken maskiner och 
inventarier. Förpliktelsen i form av framtida betalningar av 
leasingavgifter har redovisats som skuld. 

Anskaffningsvärdet har tagits upp till det verkliga värdet. 
Avskrivningstiden följer leasingperioden och objekten 
skrivs ner till restvärdet. Räntekostnaden beräknas till ett 
fast värde fördelat över leasingperioden.

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet det år då de uppstår 
och har inte inräknats i respektive tillgångs anskaffnings-
värde.

Löneskatt
Löneskatten redovisas då pensionsförpliktelsen uppkom-
mer vilket innebär att löneskatten har periodiserats och 
redovisats som en kostnad i resultaträkningen.

Pensionsskuld
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmo-
dellen. Den delen av pensionsskulden som intjänats före 
1998 ligger som en ansvarsförbindelse, d.v.s. inom linjen. 
Det som intjänats efter 1998 ligger dels som en avsättning 
och dels som en kortfristig skuld.

Det belopp som redovisats som en kortfristig skuld avser 
den avgiftsbestämda ålderspensionen. Kommunen har 
valt att fr.o.m. 1998 betala ut hela den avgiftsbestämda 
ålderspensionen till den anställde. För lönedelar över 7,5 
basbelopp och för efterlevandepensioner finns särskilt 
tecknade försäkringar.

Riskhantering – ränterisk  
Med ränterisk avses risken för att en förändring av det 
allmänna ränteläget påverkar kommunens räntekostnader 
i negativ riktning. För att begränsa ränterisken i kommu-
nen ska lånestocken utformas så att den viktade genom-
snittliga räntebindningstiden bör vara minst tre mån och 
högst 3 år och att räntebindningstiden för enskilda lån inte 
överstiger 10 år.
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Sale and leaseback
Kommunen sålde under 2014 två fastigheter till Riksbyg-
gens kooperativa Hyresrättsförening Äldrehem i Hjo, 
ekonomisk förening. Reavinsten för dessa fastigheter 
uppgick till 14,1 mnkr. Hela reavinsten redovisades som en 
jämförelsestörande intäkt år 2014. Enligt RKRs rekom-
mendation 13.2 ska en eventuell vinst vid en sale and 
leaseback transaktion periodiseras över leasingperioden.  
Motiveringen till att beslut togs om att redovisa hela vin-
sten år 2014 var att Kommunfullmäktige beslutade att två 
medfinansieringsbidrag (jämförelsestörande kostnader) på 
totalt 10,6 mnkr skulle kostnadsföras i sin helhet år 2014. 
Genom att både intäkten och kostnaderna av jämförelse-
störande art redovisades samma år så visar årets resultat 
2014 en mer rättvisande bild och därmed är god ekono-
misk hushållning för Hjo kommun.

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

Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av de preliminära 
månatliga inbetalningarna, prognosen för slutavräkningen 
2014 samt skillnaden mellan den slutliga taxeringen och 
prognosen för 2013. Avräkning av skatteintäkterna har 
gjorts efter Sveriges Kommuner och Landstings beräk-
ningar från december 2014.

Taxefinansierade verksamheter
Resultatregleringsfonderna för va- och renhållning är re-
dovisade under Eget kapital. Va-enheten har belastats med 
centrala overheadkostnader (grundat på verkliga kost-
nader för vissa centrala funktioner vilka fördelats efter 
antalet anställda). Ränta har beräknats på rörelsekapitalet 
och interna lån för investeringar. De taxefinansierade 
verksamheternas resultat bokförs på kommunens egna 
kapital.

Verksamhetens intäkter
Här nedan redovisas några av kommunens inkomstgrup-
per och dess grund för intäktsföring.

Barnomsorgsavgifter
Inkomsten intäktsförs i samband med fakturering. Faktu-
rering sker i slutet av innevarande månad vilket innebär 
att normalt behöver ingen periodisering ske vid boksluten.

Äldreomsorgsavgifter
Fakturering till brukaren sker i början av nästkommande 
månad. Inkomsten intäktsförs dock i den period som 
intäkten avser vilket innebär att normalt behöver ingen 
periodisering ske vid boksluten.

Hyresintäkter särskilt boende och bostad med särkilt 
anpassad service debiteras brukaren en månad i förskott 
men intäktsförs i den period hyran avser vilket innebär att 
normalt behöver ingen periodisering ske vid boksluten.

Renhållnings- och VA-avgifter
Avgifterna faktureras via kommunens helägda bolag Hjo 
Energi AB. 

Inkomsten intäktsförs i samband med återredovisningen 
till kommunen som sker med en månads eftersläpning.
I den mån verksamhetens avgiftsuttag överskrider själv-
kostnaden, minskas intäkten och överuttaget bokföras
mot respektive fond som finns under Eget kapital.

Anslutningsavgifter, gatukostnadsersättningar samt övriga 
investeringsbidrag se ovan under rubrik ”Anslutningsavgif-
ter”.

Försäljning av fastighet
Inkomsten intäktsförs normalt vid dagen för tillträdet, 
förutsatt att det är sannolikt att de ekonomiska fördelar 
som kommunen får av transaktionen kommer att tillfalla 
kommunen och att avtalet är utformat så att inkomsten 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Specialdestinerade/riktade statsbidrag
Avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet 
eller ett bestämt ändamål och redovisas i resultaträkning-
en tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. 
Dessa bidrag kräver i regel någon form av motpresta-
tion och återrapportering. De periodiseras i normalfallet 
till den period som bidraget avser enligt förekommande 
underlag.

Övriga intäkter och kostnader
Finansiella kostnader och intäkter har periodiserats fullt 
ut. Övriga intäkter och kostnader har periodiserats till 
väsentliga belopp. En riktlinje på 25 tkr har använts.
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DRIFTSREDOVISNING
Driftsredovisning visar avvikelser i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad  

budget för den löpande verksamheten inklusive eventuella tilläggsanslag.

Politikområde Budget 2015-08 Utfall 2015-08 Budget av-
vikelse

Helårs-
prognos

Mnkr  Intäkter Kostnader     Netto  Intäkter Kostnader     Netto     Netto     Netto
Demokrati     0,0   4,2    4,2    0,0    4,2    4,2    0,0    0,0

Kommunledningskontoret 1,2 29,2 28,0 1,3 26,7 25,4 2,6 1,5

Plan och Bygg 0,6 3,8 3,2 0,7 3,2 2,5 0,7 0,2

Kultur, turism och fritid 1,3 16,2 14,9 1,2 16,2 15,0 -0,1 -0,6

Teknisk service 67,2 81,9 14,7 69,3 80,7 11,4 3,3 0,0

Taxefinansierad verksamhet 9,5 9,5 0,0 9,9 9,9 0,0 0,0 0,0

Vård och omsorg 34,5 136,0 101,5 35,8 138,2 102,4 -0,9 -3,9

Barn och utbildning 8,3 135,1 126,8 10,8 140,3 129,5 -2,7 -3,6

Arbete och socialtjänst 8,5 22,7 14,2 10,5 24,2 13,7 0,5 -0,7

Finansförvaltning
exkl. skatter och finansnetto

9,0 -3,5 -12,5 11,0 -5,1 -16,1 3,6 5,0

Summa löpande verksamhet 140,1 435,1 295,0 150,5 438,5 288,0 7,0 -2,1

Verksamheternas samlade budgetavvikelse
Kommunens verksamheter redovisade för årets första 
åtta månader en budgetavvikelse om 7,0 mnkr. Nedan ang-
es en övergripande förklaring till avvikelseposterna samt 
till helårsprognosen på -2,1 mnkr.

DEMOKRATI
Politikområdet Demokrati redovisar under årets första 
åtta månader en budgetavvikelse på 0,0 mnkr och en 
prognos för helåret 2015 om 0,0 mnkr. Vid delårsbokslu-
tet redovisas ett litet överskott avseende revisionskost-
nader vilket kommer att mötas av fortsatta extra gransk-
ningar under hösten. Politikområdet förväntas redovisa 
ett helårsresultat enligt budget.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Budgetavvikelsen per 31 augusti uppgår till +2,6 mnkr. 
Avvikelsen är till största delen kopplat till KS Samverkan 
och främst den reserv för trapphusboende som är budget-
erad på KLK. Projektet påbörjas först 2016. Överskott på 
kollektivtrafik p.g.a. fördelaktiga avtal och färre färdtjän-
stresor påverkar också resultatet. Ny avtalsperiod med 
Leader Östra Skaraborg påbörjas först hösten 2015 vilket 
ger en positiv avvikelse under 2015. Återbetalning av 
medlemsavgiften från MÖS samt vakanser på politikområ-
det bidrar till avvikelsen i delårsbokslutet. 

Helårsprognosen beräknas uppgå till +1,5 mnkr. Ovan 
nämnda avvikelser beräknas även kvarstå vid årets slut. 
Vakanserna kommer inte påverka resultatet vid årets slut 
och flertalet av enheterna på staben, som redovisar över-
skott i delårsbokslutet, förväntas redovisa ett nollresultat 
i årsbokslutet.
 
PLAN & BYGG
Plan och Bygg redovisar ett överskott om 0,7 mnkr för 
perioden januari till augusti. Bygglovsverksamheten visar 
överskott om 0,5 mnkr vilket beror på bygglovsintäkter 
över budget och överskott på personalkostnader. I övrigt 
återfinns överskottet på budgeterade kostnader avseende 
externa köp av tjänster.

Vid årets slut förväntas politikområdet ge ett överskott 
om 0,2 mnkr. Bygglovsverksamheten väntas ge överskott 
om 0,4 mnkr där merparten, ca 0,3 mnkr kommer att be-
stå av personalkostnader och resterande del, 0,1 mnkr, av 
bygglovsavgifter över budget. Bygglovsavgifterna förväntas 
klinga av under hösten eftersom bygglovshandläggartjäns-
ten kommer att vara vakant under oktober och novem-
ber. Kostnaderna för planarbetet väntas ge underskott om 
0,2 mnkr tillföljd av köp av extern konsulthjälp i arbetet 
med kulturmiljöstrategin.
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KULTUR, TURISM & FRITID
Politikområdet redovisar per 31 augusti en negativ avvikel-
se mot budget med 0,1 mnkr. Avvikelsen i delårsbokslutet 
kan delvis förklaras av att kostnader för Hamnfesten blev 
något högre än budgeterat och att politikområdet inte 
är fullt kompenserade för hyran av de nya replokalerna. 
Kulturkvarteret redovisar en negativ avvikelse p.g.a. nöd-
vändiga inköp till utställningslokalerna samt för personal. 
Förändringarna i verksamheten inom Kulturskolan under 
året samt ökade kostnader för e-boksutlån och digitalt 
in- och utlåningssystem på biblioteket bidrar också till av-
vikelsen. Vidare kan resultatet också förklaras av att intäk-
terna för konstgräsplanen, tennishallen och kulturskolan 
ligger på en låg nivå hittills under året. Positiva avvikelser 
i delårsbokslutet återfinns bl.a. på föreningsbidragen samt 
för kapitaltjänstkostnader Guldkroksområdet då projektet 
ännu inte är klart.

Helårsprognosen för Kultur, turism och fritid visar på 
ett underskott om ca 0,6 mnkr. Förutom ovan nämnda 
avvikelser så beräknas intäkterna på Park inte uppnå bud-
geterad nivå p.g.a. ombyggnation. Inga avvikelser förväntas 
på föreningsbidragen i slutet av året men den positiva 
avvikelsen på Guldkroksområdet kvarstår.

TEKNISK SERVICE
Politikområdeti redovisar för perioden en avvikelse mot 
budget om 3,3 mnkr. Merparten av detta överskott härrör 
från fastighetsverksamheten där såväl underhållskostnader 
som driftskostnader avseende uppvärmning visar över-
skott. Under resterande del av året är ett antal under-
hållsåtgärder planerade vilket gör att underhållskostna-
derna avseende fastighetsverksamheten förväntas vara 
i balans med budget vid årets slut. Även driftkostnader 
avseende uppvärmning förväntas vara i balans vid årets 
slut.

Även Gata-, Park- och hamnverksamheten visar ett 
överskott vid delårsbokslutet eftersom kostnader för 
snöröjning och gatubelysningen faller ut under senhösten 
och vintern. Vid årets slut förväntas politikområdet som 
helhet vara i balans med budget. 

VÅRD & OMSORG
Politikområdet Vård och omsorg redovisar under årets 
första åtta månader en budgetavvikelse på -0,9 mnkr och 
en prognos för helåret 2015 om -3,9 mnkr. Politikområdet 
är indelat i tre verksamhetsområden; Gemensamt vård 
och omsorg, Äldreomsorg samt Funktionshinder. 

Det prognostiserade underskottet för helåret är hän-
förligt till Äldreomsorg (-5,6 mnkr) och Gemensamt 
(-0,1 mnkr), medan Funktionshinder visar ett överskott 
om 1,7 mnkr. Underskottet inom Äldreomsorg utgörs i 
huvudsak av personalkostnader inom hemvården och ett 
omfattande arbete pågår för att utvärdera och utveckla 
bl.a beräkningen av LOV-ersättningen och hemvårdens 
kostnader. Den positiva avvikelsen inom Funktionshinder 
beror i huvudsak på att antalet brukare inte varit så stort 
som beräknat.

  
BARN & UTBILDNING
Politikområdet Barn och utbildning redovisar under årets 
första åtta månader en budgetavvikelse om -2,7 mnkr och 
en prognos för helåret 2015 om -3,6 mnkr.

Barn och utbildning är indelat i fyra olika verksamhets-
områden. Barn och utbildning gemensamt där prognosen 
för 2015 visar ett underskott om -0,9 mnkr. Inom detta 
område återfinns det effektiviseringsbeting som ålades 
förvaltningen om 0,9 mnkr. Arbete med betinget pågår 
och i dagsläget har beslut tagits om att halvera kompe-
tensutvecklingsanslaget samt att tjänsterna inom förskole-
klass omvandlats till semestertjänster. 

Prognosen för området Barnomsorg visar ett underskott 
om 0,5 mnkr till följd av fler barn i behov av särskilt stöd 
både inom vår egen verksamhet samt inom i enskild regi. 
Utöver detta består underskottet av verksamhetsföränd-
ringar i form av flytt av Björkdungens förskola samt nya 
förskolan på området Knäpplan. 

Grundskolan inklusive förskoleklass, särskola och förbe-
redelseklass visar på ett underskott om 2,3 mnkr. Delvis 
p.g.a fler elever inskrivna på vår egen särskola. Utöver 
detta finns även kostanader för elever i behov av sär-
skilt stöd framför allt i årskurserna F-6. Stödbehovet har 
föranlett ett omställningsarbete i form av tillsättandet av 
NPF-tjänster (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) 
satsningen sinnebär en omvandlingen av assistenter till 
pedagoger. Utöver detta har ett antal ansökningar om 
skolgång i annan kommun inkommit. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningen har i dagsläget en noll 
prognos för helåret 2015, däremot återfinns avvikelser 
inom de olika verksamhetsområdena. De interkommu-
nala gymnasiekostnaderna visar i dagsläget ett överskott 
medan vuxenutbildningen inkl. SFI och grundvux visar på 
ett prognostiserat underskott. Under våren planerades 
för en ny utbildning ”integrationssamordnare” som skulle 
startas hösten -15. Utbildningen uteblev varpå även den 
prognostiserade intäkten uteblev.

Förvaltningen har sökt två statsbidrag ”för de lägre 
årskurserna i grundskolan” samt ”mindre barngrupper i 
förskolan” från skolverket. I prognosen för 2015 har dessa 
inte beaktats då beslut om tilldelning och omfattning från 
skolverket beräknas komma först i oktober månad.

ARBETE & SOCIALTJÄNST
Arbete och socialtjänst är indelat i tre verksamhetsområ-
den; Individ och familjeomsorg, Arbetsmarknadsenheten 
samt Integrationsverksamheten. Det sist nämnda finansie-
ras fullt ut av ersättningar från Migrationsverket. Arbete 
och socialtjänst har t.o.m den 31 augusti ett positivt re-
sultat om 0,4 mnkr. Till största del återfinns överskottet 
inom Individ och familjeomsorg till följd av delvis vakant 
tjänst inom öppenvårdsenheten. Den månatliga utbetal-
ningsnivån av ekonomiskt bistånd har legat över budge-
terad nivå, dock har utbetalningsnivån minskat under juli 
och augusti varpå avvikelsen mildrats.

Prognosen per helår visar ett underskott om ca 0,7 mkr. 
Individ och familjeomsorg prognostiserar ett underskott 
om 0,5 mnkr främst p.g.a att utbetalningsnivån av ekono-
miskt bistånd varit högre än budgeterat samt att kostna-
derna för institution placeringar och öppenvård av vuxna 
redovisar ett underskott. Anledning till underskottet är 
att det under året tillkommit klienter i behov av vård, och 
troligtvis kommer ytterligare placeringar tillkomma under 
hösten. Även kostnaderna för familjehemsplaceringar har 
ökat under året. Underskottet vägs upp av att det inte 
varit behov av institutionsplaceringar av barn samt att 
kostnaderna för kontaktfamilj inte förbrukats i budgeterad 
omfattning. 

Arbetsmarknadsenhetens prognos visar ett underskott 
om 0,2 mnkr, vilket beror på att Rödingens verksamhet 
ännu inte finansieras fullt ut med de intäkter försäljningen 
genererar, samt att antalet deltagare inom arbetsmark-
nadsenhetens verksamheter varit färre än beräknat.  

FINANSFÖRVALTNINGEN
Finansförvaltningen visar på ett nettoöverskott på 3,5 
mnkr per den 31 augusti 2015. Överskottet är bl.a. 
hänförligt till en återbetalning av AFA-medel för år 2004 
på 3,4 mnkr, ett överskott på det interna påslaget för 
personalomkostnader på 1,7 mnkr samt ett underskott på 
de interna räntorna på 1,1 mnkr.

Helårsprognosen beräknas till ett överskott om 5 mnkr. 
Förutom AFA på 3,4 mnkr beräknas personalomkostnads-
påslaget öka till 2,5 mnkr och underskottet för de interna 
räntorna minska till 0,7 mnkr.



FINANSIELLA RÄKENSKAPER

           DELÅRSRAPPORT 2015

51



FINANSIELLA RÄKENSKAPER

DELÅRSRAPPORT 2015

52

Resultaträkningen visar kommunens samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet 
har förändrats under räkenskapsåret. 

Resultaträkning

Mnkr
Not 2013-08 2014-08 2015-08 Ack. 

budget
Avvikelse Helårsprognos 

2015
Helårsbudget 

2015
Avvikelse 

helår

Verksamhetens intäkter 1   70,2 82,3 75,0 60,6 10,1 115,9 91,0 24,9

-varav jämförelsestörande intäkter 7,2 13,6 3,4 3,4 0,0 3,4 0,0 3,4

Verksamhetens kostnader 2 -319,2 -330,0 -351,8 -344,2 -3,3 -549,4 -522,0 -27,4

-varav jämförelsestörande 
kostnader

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

Avskrivningar 3 -10,9 -10,4 -11,2 -11,4 0,2 -16,5 -17,2 0,7

Verksamhetens nettokostnader -259,8 -258,1 -288,0 -295,0 7,0 450,0 -448,2 -1,8

Skatteintäkter 4 222,8 227,9 233,8 234,9 -1,1 351,0 352,4 -1,4

Generella stadsbidrag och  
utjämning

5 60,4 65,9 70,5 70,6 -0,1 106,2 105,9 0,3

Finansiella intäkter 6 0,6 0,5 0,4 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3

Finansiella kostnader 7 -0,7 -0,4 -0,5 -0,8 0,3 0,7 -1,2 0,5

Resultat före extraordinära poster 23,2 35,8 16,2 9,8 6,4 6,9 9,0 -2,1

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

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

Årets resultat 23,2 35,8 16,2 9,8 6,4 6,9 9,0 -2,1

Periodens resultat
Resultatet för perioden januari-augusti 2015 visar ett 
överskott på 16,2 mnkr. Budgeterat periodresultat uppgår 
till 9,8 mnkr. Budgetavvikelsen blir därmed 6,4 mnkr. Den 
löpande verksamheten visar ett överskott på 7 mnkr och 
skatteintäkter och generella statsbidrag visar ett under-
skott 1,2 mnkr och räntenettot ett överskott på 0,6 mnkr.

Överskottet från den löpande verksamheten på 7 mnkr 
härrör framförallt från en större post inom finansförvalt-
ningen. Det är återbetalningen av AFA pengar för år 2004 
på 3,4 mnkr. Avvikelsen för den löpande verksamheten 
exklusive finansförvaltningen uppgick till ett överskott om 
3,5 mnkr. De största avvikelserna finns inom Teknisk ser-
vice, KS-förvaltning och Barn- och utbildningsutskottet. 

Teknisk services överskott på 3,3 mnkr är till största 
delen hänförligt till fastighetssidan där ett antal planerade 
underhållsarbeten återstår under hösten. Även driftskost-
naderna visar överskott då kostnaderna för uppvärmning, 
snöröjning och gatubelysning kommer att bli högre under 
höst/vinter. 

Kommunledningskontoret redovisar ett överskott, 2,6 
mnkr. Det är bland annat en reserv på 1 mnkr för upp-
start av ett trapphusboende/stödboende som inte kommit 
igång under året. Även fördelaktiga avtal och färre färd-
tjänstresor hos kollektivtrafiken har gett ett överskott för 
perioden.

Barn- och utbildning redovisar ett underskott på 2,7 
mnkr. Underskottet beror bl.a. på fler inskrivna elever 
på särskolan och stort stödbehov inom grundskolan och 
barnomsorgen.

Underskottet på skatteintäkter och generella statsbidrag 
om 1,2 mnkr beror delvis på att slutavräkningen för skat-
teintäkterna 2014 visar på en återbetalning på 0,4 mnkr. I 
budgeten beräknades det på en positiv slutavräkning för 
2014 på 0,4 mnkr

Överskottet på räntenettot om 0,6 mnkr beror 
på att räntekostnaderna varit låga under perioden 
då räntenivån varit låg samt att periodens investe-
ringar till viss del kunnat finansieras med egna medel.                                                                                                                                           

Verksamheternas nettokostnader har för perioden ökat 
med 12 % (30 mnkr) jämfört med samma tidsperiod 2014. 
Rensat för de jämförelsestörande intäkterna både 2014 
och 2015 på 13,6 respektive 3,4 mnkr blir motsvarande 

RESULTATRÄKNING
med resultatanalys och helårsprognos   



FINANSIELLA RÄKENSKAPER

           DELÅRSRAPPORT 2015

53

Periodens skatteintäkter och generella 
statsbidrag
Skatteintäkterna har ökat med 6 mnkr jämfört med 
samma tidsperiod året innan och de generella statsbidra-
gen har ökat med knappt 5 mnkr, en total ökning på 3,6 %. 

Vid bokslutet per 141231 bokfördes en fordran avseende 
2014 års skatteavräkning på 0,1 mnkr. Enligt SKLs prognos 
per augusti 2015 blir avräkningen negativ istället och en 
skuld har bokförts per 150831 på 0,3 mnkr. Korrigeringen 
på minus 0,4 mnkr har kostnadsförts under perioden.

För 2015 års skatteintäkter har SKL bedömt att de preli-
minära utbetalningarna ligger 40 kr/invånare för lågt mot 
vad den slutliga avräkningen kommer att bli. Detta innebär 
att för 2015 kommer en fordran att bokföras på 0,3 mnkr. 
För perioden har två tredjedelar (0,2 mnkr) av detta be-
lopp bokförts som en ökad intäkt.

Ökningen av de generella statsbidragen på 4,6 avser i 
huvudsak en ökning av inkomstutjämningsbidraget (5,3 
mnkr). 

Periodens finansiella intäkter och kostnader
De finansiella intäkterna har för perioden uppgått till 0,4 
mnkr vilket är något högre än den budgeterade nivån på 
0,1 mnkr och består till största delen av avkastning på 
insatskapitalet till Kommuninvest.

Periodens finansiella kostnader på 0,5 mnkr avser till 
största delen räntor på kommunens låneskuld. En mindre 
del av kostnaden är hänförligt till kommunens leasingavtal 
och räntekostnad på pensionsavsättning. Då investerings-
nivå bara uppgått till ca 70 % av den budgeterade nivån 
har inte lånebehovet ökat i den takten som var planerat. 
Detta har i sin tur medfört att räntekostnaderna för pe-
rioden blivit lägre än planerat. 

RESULTATRÄKNING
med resultatanalys och helårsprognos   

siffra en kostnadsökning med 7 % (20 mnkr).
Resultatförändringen mellan delåret 2014 och 2015 på 
19,6 mnkr (35,8-16,2) beror till största delen av jämförel-
sestörande intäkter. Vid delåret 2014 redovisade realisa-
tionsvinster på nästan 14 mnkr medan vid delåret 2015 
redovisades jämförelsestörande intäkter i from av AFA 
pengar på drygt 3 mnkr, dvs en sänkning på ca 10 mnkr i 
intäkter. För vidare jämförelse se respektive rubrik ”pe-
riodens intäkter” respektive ”periodens kostnader”.

Periodens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgick till 75 mnkr och består 
av 40 mnkr i erhållna bidrag, 24 mnkr i taxor och avgifter, 
7 mnkr i hyror och arrenden samt 1 mnkr i försäljning av 
verksamhet till andra samt AFA återbetalning på 3 mnkr.

Intäktsnivån är en minskning mot förgående år med 7,3 
mnkr (10 %). I dessa 7,3 mnkr uppgår minskningen av de 
jämförelsestörande posterna med 10 mnkr. Intäkterna, 
exklusive de jämförelsestörande posterna, har alltså ökat 
med knappt 3 mnkr. Av dessa 3 mnkr är det taxor och 
avgifter som ökat med 2 mnkr. 

Periodens kostnader
Verksamhetens bruttokostnader uppgick till 352 mnkr och 
består av 223 mnkr i personalkostnader, 69 mnkr i köp av 
verksamheter (bl.a. gymnasieplatser och vårdplatser) och 
givna bidrag samt 60 mnkr i övriga verksamhetskostnader. 
Inom denna kostnadspost återfinns bland annat livsmedel, 
lokalhyror, el och fjärrvärme.

Ökningen jämfört med samma tidsperiod året innan var 
knappt 7 % eller 22 mnkr. Personalkostnaderna har ökat 
med knappt 12 mnkr, medan övriga verksamhetskostnader 
har ökat med 10 mnkr. Personalkostnadsökningen mot-
svarar en ökning på ca 5 %. Vid delårsbokslutet 2014 låg 
ökningen på 4 %. Ökningen beror på årets löneökningar 
men också på ökat antal anställda inom vård o omsorg 
och barn och utbildning. Viss ökning av antalet anställda 
har finansierats med statliga riktade bidrag. 

Periodens avskrivningar
Årets kostnader för avskrivningar på anläggningstillgångar 
och finansiella leasingavtal uppgår till 11 mnkr. Detta är en 
ökning på knappt 1 mnkr jämfört mot samma period 2014. 
Avskrivningarnas andel av skatteintäkterna och de ge-
nerella statsbidragen uppgår till 3,7 % vilket är en liten 
ökning jämfört med delåret 2014 (3,5 %).
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Prognos årsresultat
Prognosen för helåret 2015 visar ett överskott på 6,9 
mnkr. Budgeterat resultat på helåret uppgår till ett 
överskott på 9,0 mnkr vilket gör att budgetavvikelsen blir 
negativ med 2,1 mnkr. 

Den löpande verksamhetens resultat bedöms bli negativ 
på 1,8 mnkr och härrör från följande politikområden:

Barn- och utbildning prognostiserar en negativ avvikelse 
på 3,6 mnkr. Orsakerna är bl.a. fler inskrivna elever på 
särskolan och stort stödbehov inom grundskolan och 
barnomsorgen

Vård och Omsorgs räknar med ett underskott på 3,9 
mnkr. Avvikelsen är i första hand hänförlig till personal-
kostnader inom hemvården samt tillkommande kostnader 
för införandet av nyckelfri hemvård, högre kostnader för 
bostadsanpassning och köp av korttidsplatser i annan 
kommun.  

Kommunledningskontoret räknar med ett överskott på 
1,5 mnkr. 1 mnkr av överskottet härrör från de avsatta 
medlen för att starta ett s.k. trapphusboende/stödboende 
inom vård och omsorg. Medlen budgeterades tillfälligt 
under kommunledningskontoret tills verksamheten kom-
mer igång. Start planeras först till år 2016 varför medlen 
kvarstår för 2015.

Kultur, Fritid och Turism beräknar få ett underskott på 
0,6 mnkr vid årets slut på grund av lägre intäkter inom 
kulturskolan och vissa idrottsområden, samt ökade kost-
nader i samband med vissa evenemang.   

Plan och Bygg räknar med överskott på 0,2 mnkr. Det 
är bl.a. högre intäkter för bygglovsavgifter som bidrar till 
överskottet.

Teknisk service och demokrati räknar med ett nollresultat 
vid årets slut.

Finansförvaltningen beräknas visa ett överskott för den 
löpande verksamheten på 5 mnkr. Överskottet är till 
största delen hänförligt till återbetalningen av AFA på 3,4 
mnkr. 

Det interna påslaget för personalomkostnader beräknas 
ge ett överskott på 2,5 mnkr samtidigt som det beräk-
nas bli ett underskott på de interna räntekostnaderna 
på drygt 0,7 mnkr. Förklaringen till överskottet för det 
interna PO-påslaget är den lägre kostnaden för kommu-
nens pensionskostnader och de sänkta arbetsgivaravgif-
terna för ungdomar och äldre. 

Utöver det beräknade överskottet från den löpande 
verksamheten bedöms skatteintäkterna ge underskott 
på 1,1 mnkr medan finansnettot beräknas ge ett över-
skott på 0,7 mnkr.

Balanskravsutredning
Underskottet från 2008 återställdes i sin helhet i och 
med 2009 års överskott. Åren 2010-2014 visade över-
skott och prognosen för 2015 är också ett överskott. 
Det egna kapitalet är därmed återställt.

Prognos årsresultat 

Mnkr 6,9

- samtliga realisationsvinster -0,0

+ vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0

+ orealiserade förluster i värdepapper 0,0

- Återföring av orealiserade förluster i värdepapper -0,0

= Prognos årets resultat efter balasnkravsjusteringar 6,9

+/- förändring resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0

= Prognos årets resutat efter (RUR) 6,9

+/- synnerliga skäl 0,0

= Prognos årets balanskravsresultat 6,9

RESULTATRÄKNING
med resultatanalys och helårsprognos     
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING
Här nedan redovisas noter till kommunens resultaträkning per 2015-08-31 

och med jämförande siffror för 2014-08-31 och 2013-08-31.

Not 1 Verksamhetens intäkter

2013-08 2014-08 2015-08

Taxor och avgifter 21,4 21,3 23,9

Bidrag 32,8 39,2 39,5

Övrigt 8,8 8,2 8,2

Återbetalning AFA
-jämförelsestörande post

7,2 0,0 3,4

Realisationsvinst fastig. förs.
-jämförelsestörande post

0,0 13,6 0,0

S:a Verksamhetens intäkter 70,2 82,3 75,0

Not 2  Verksamhetens kostnader 

2013-08 2014-08 2015-08

Personalkostnader 204,0 211,4 223,0

Köp av verksamhet och entre-
prenad

62,9 65,4 68,1

Övrigt 52,3 53,2 60,7

S:a Verksamhetens kostnader 319,2 330,0 351,8

Not 3 Avskrivningar  

2013-08 2014-08 2015-08

Immateriella avskrivningar 0,4 0,5 0,7

Byggn. och tekniska anl. 9,1 8,4 9,0

Maskiner och inventarier 1,4 1,5 1,5

Leasingavtal 0,0 0,0 0,0

S:a Avskrivningar 10,9 10,4 11,2

Not 4 Skatteintäkter

2013-08 2014-08 2015-08

Årets prel. skatteintäkter 223,4 227,3 224,0

Prognos slutavräkning 2015 års 
skatteintäkter

- - 0,2

Prognos slutavräkning 2014 års 
skatteintäkter

- 0,9 -0,4

Prognos slutavräkning 2013 års 
skatteintäkter

-1,6 -0,3 -

Prognos slutavräkning 2012 års 
skatteintäkter

1,0 - -

S:a Skatteintäkter 222,8 227,9 223,8

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning

2013-08 2014-08 2015-08

Inkomstutjämning 53,2 53,2 58,6

Regleringsbidrag 2,7 1,3 -0,2

Fastighetsskatt 10,7 10,7 11,2

Kostnadsutjämning -4,7 0,6 0,9

Avgift till LSS-utjämning -1,5 -0,5 -0,7

Strukturbidrag 0,0 0,6 0,1

Generella bidrag 0,0 0,0 0,1

S:a Kommunalekonomisk 
utjämning

60,4 65,9 70,0

Not 6 Finansiella intäkter

2013-08 2014-08 2015-08

Ränta utlåning till kommunala 
bolag

0,0 0,0 0,0

Ränta på långsiktiga placeringar 0,5 0,1 0,3

Övriga ränteintäkter 0,1 0,4 0,1

S:a Finansiella intäkter 0,6 0,5 0,4

Not 7 Finansiella kostnader

2013-08 2014-08 2015-08

Ränta långfristiga lån 0,6 0,3 0,4

Ränta på  pensionsuppräkning 0,1 0,0 0,0

Övriga ränteintäkter 0,0 0,1 0,1

S:a Finansiella kostnader 0,7 0,4 0,5
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BALANSRÄKNING
med analys av finansiell ställning

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

Balansräkning

Mnkr Not 2013-08-31 2014-08-31 2014-12-31 2015-08-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
      -  Dataprogram odyl. 8

4,0
4,0

4,4
4,4

4,5
4,5

5,1
5,1

Materiella anläggningstillgångar
      - Mark, byggnader, tekniska  anläggningar
      - Maskiner och inventarier
      - Pågående investeringar

9
10
11

270,7
249,4
10,7
10,6

265,2
216,2
10,5
38,4

282,5
240,8
10,9
30,8

321,4
233,7

9,9
77,8

Finansiella anläggningstillgångar
       - Värdepapper, andelar
       - Långfristiga fordringar

12
13

3,0
2,6
0,4

3,9
3,1
0,8

4,5
3,4
0,8

4,5
3,7
0,8

Summa anläggningstillgångar 277,7 273,5 291,2 331,0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 14 0,1 0,1 0,1 0,1

Exploateringsfastigheter 15 10,0 7,7 7,6 7,6

Fordringar 16 37,0 33,0 33,3 35,3

Kassa och bank 17 1,6 27,8 33,5 2,7

Summa omsättningstillgångar 48,7 68,6 74,5 45,7

SUMMA TILLGÅNGAR 326,4 342,1 365,7 376,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL    

Ingående Eget kapital 18 203,2 219,2 212,5 226,9

Årets resultat 18 23,2 35,8 14,4 16,2

Resultatutjämnings reserv 18 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt Eget kapital 18 0,5 0,8 7,0 7,0

Summa Eget Kapital 226,9 255,8 233,9 250,1

AVSÄTTNINGAR

Avsättning till pensioner 19 3,1 3,0 3,7 3,0

Avsättning till pensioner 19 0,0 0,0 9,8 9,5

Summa avsättningar 3,1 3,0 13,5 12,5

SKULDER

Långfristiga skulder 20 45,0 24,1 25,0 54,0

Kortfristiga skulder 21 51,4 59,2 93,3 60,1

Summa skulder 96,4 83,3 118,3 114,1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

326,4 342,1 365,7 376,7

POSTER INOM LINJEN 22 321,3 356,6 417,1 419,5

Pensionsförmåner intjänade före 1998 182,0 176,0 174,6 174,0

Pensionsförmån förtroendevalda (som inte ingår i ovan) uppgift 
saknas på 

delår

uppgift 
saknas på 

delår

7,9 uppgift 
saknas på 

delår

Förlustansvar egna hem
Borgensförbindelser kommunala bolag
Borgensförbindelser övrigt
Outnyttjad checkkredit

0,1
70,5
20,0
48,7

0,1
90,5
20,0
70,0

0,1
90,5
74,0
70,0

0,1
90,5
94,0
60,9
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Anläggningstillgångar
De immateriella tillgångarna på drygt 5 mnkr består i 
huvudsak av dataprogram. I de materiella tillgångarna på 
drygt 321 mnkr återfinns kommunens fastigheter, mark, 
maskiner och inventarier. Bland de finansiella tillgångarna 
på 4,5 mnkr finns kommunens aktier och övriga värdepap-
per i kommunala bolag, placeringar i obligationer samt 
långfristiga fordringar. 

Anläggningstillgångarnas bokförda värde har under 
årets första åtta månader ökat med 40 mnkr. Periodens 
nyinvesteringar har uppgått till 51 mnkr och periodens 
avskrivningar till 11 mnkr. 

För en mer detaljerad information om periodens investe-
ringar se investeringsredovisningen, sid 62.

Mnkr
2013-08 2014-08 2014-12 2015-08

Immateriella tillgångar 4,0 4,4 4,5 5,1

Materiella tillgångar 270,7 265,2 282,5 321,4

Finansiella tillgångar 3,0 3,9 4,2 4,5

Anläggningstillgångar 277,7 273,5 291,2 331,0

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna består av exploateringsfastighe-
ter, kortfristiga fordringar som beräknas bli betalda inom 
ett år samt tillgodohavanden i kassa och bank. De kort-
fristiga fordringarna består bland annat av kundfordringar, 
fordran på staten för ännu ej utbetalda bidrag och skatter. 
 
Sedan ingången av året har omsättningstillgångarna mins-
kat med knappt 29 mnkr. Det är främst banktillgodoha-
vandena som minskat p.g.a. periodens höga investerings-
nivå, som till viss del betalts med egna medel.

Ökningen av de kortfristiga fordringarna på 2 mnkr avser 
en minskning av kundfordringarna.

Mnkr
2013-08 2014-08 2014-12 2015-08

Lager 0,1 0,1 0,1 0,1

Exploateringsmark 10,0 7,7 7,6 7,6

Kortfristiga fordringar 37,0 33,0 33,3 35,3

Kassa och bank tillgodo-
havanden

1,6 27,8 33,5 2,7

Omsättningstillgångar 48,7 68,6 74,5 45,7

Utöver de bokförda omsättningstillgångarna har kommu-
nen vid delåret en outnyttjad checkräkningskredit på 61 
mnkr.

Eget kapital
I kommunens redovisade egna kapital ingår även de 
taxefinansierade verksamheternas ackumulerade resultat 
(vatten och avlopps- samt renhållningsverksamheten). 
Kommunens egna resultat för perioden uppgick till 16,2 
mnkr. VA-verksamheten gav ett underskott på 0,2 mnkr 
för perioden och renhållningsverksamheten gav ett över-
skott på 0,2 mnkr. Tillsammans ger detta en ökning av det 
egna kapitalet med 16,2 mnkr och kapitalet uppgår vid 
periodens slut till 250,1 mnkr.

Mnkr
2013-08 2014-08 2014-12 2015-08

Kommunens Eget kapital 220,8 248,3 226,9 243,1

Va-verksamhetens andel 1,7 2,8 2,2 2,0

Renhållningsverksamhetens 
andel

4,4 4,7 4,8 5,0

Totalt redovisat Eget 
Kapital

226,9 255,8 233,9 248,1

Långfristiga lån
Med långfristiga lån menas skulder som inte ska beta-
las inom det närmaste året. Under året ha kommunens 
långfristiga ökat med 29 mnkr och uppgick vid periodens 
slut till 54 mnkr. Prognosen för helåret är att låneskulden 
kommer att öka något då checkkrediten kommer att 
användas för kommande investeringar.

Under perioden har ett nytt anläggningslån tagits upp hos 
Kommuninvest på 20 mnkr och uppgår till totalt 40 mnkr 
vid periodens utgång. Det första lånet på 20 mnkr förfal-
ler till betalning 2016-08-15 och det andra på 20 mnkr 
2020-10-06.

I låneskulden ingår även förpliktelser i form av framtida 
betalningar av leasingavgifter för fordon, tecknade för 
åren 2012-2017 med 0,6 mnkr.

Mnkr
2013-08 2014-08 2014-12 2015-08

Anläggningslån 20,0 20,0 20,0 40,0

Checkräkningskredit 21,3 0,0 0,0 9,1

Leasingskulder 1,0 0,8 0,6 0,6

Förutbet. gatukostn. 
ers+va-anslutning

2,7 3,3 4,4 4,3

Totalt 45,0 24,1 25,0 54,0

BALANSRÄKNING
med analys av finansiell ställning
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Pensionsskuld
Från och med den 1 januari 1998 gäller den s.k. blandade 
modellen för redovisning av kommunens pensionsskuld. 
Det innebär att pensioner intjänade före 1998 redovisas 
som en ansvarsförbindelse, d.v.s. utanför balansräkningen. 
Pensioner intjänade mellan 1998-1999 redovisas i balans-
räkningen som en avsättning. En avsättning är, jämfört med 
en skuld, ett åtagande som inte i förväg kan fastställas till 
belopp eller tidpunkt för betalning. Även visstidspensioner 
redovisas som en avsättning. För lönedelar över 7,5 bas-
belopp och för efterlevandepension finns särskilt tecknade 
försäkringar. Pensioner intjänade under perioden januari-
augusti 2015 redovisas som en kortfristig skuld. Kommu-
nens totala pensionsskuld vid periodens utgång uppgick till 
drygt 187 mnkr inkl. löneskatt. Uppgifterna baseras på KPA 
beräkning per augusti 2015.   
                                   

Mnkr
2013-08 2014-08 2014-12 2015-08

Kortfristig skuld 9,3 7,2 13,7 10,3

- varav löneskatt 2,5 2,6 2,7 2,7

Avsättning 3,1 3,0 3,7 3,0

- varav löneskatt 0,5 0,6 0,7 0,6

Ansvarsförbindelse 182,0 176,0 174,6 174,0

- varav löneskatt 35,5 34,0 34,1 34,0

S:a pensionsskuld 194,4 186,2 192,0 187,3

Finansiella placeringar 0 0 0 0

Tot. Förpliktelser - 
placeringar

194,4 186,2 192,0 187,3

Kortfristig skuld
En kortfristig skuld är en skuld med förfallotid inom ett år 
från balansdagen. 

Jämfört med samma period året innan har de kortfristiga 
skulderna ökat med knappt 1 mnkr. Det är främst semes-
terlöneskulden till de anställda som ökat.  

%
2013-08 2014-08 2014-12 2015-08

Korta skulder  
- varav semesterlöne-
skulden   

51,4
8,9

59,2
7,5

93,3
14,4

60,1
9,0

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
utrymme. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna 
som kommunen själv äger d.v.s. hur stor del det egna ka-
pitalet utgör av de totala tillgångarna. Soliditetens utveck-
ling beror på två faktorer, dels det årliga resultatet eller 
förändringen av det egna kapitalet, dels tillgångsökningen. 
Soliditeten ökar om det egna kapitalet ökar i snabbare takt 
än tillgångarna. En ökad soliditet jämfört med utgångsläget 
innebär en minskad lånefinansiering och på sikt lägre finan-
siella kostnader. I nedanstående beräkning av soliditeten 
ingår hela det egna kapitalet, d.v.s. även de taxefinansierade 
verksamheternas kapital. Vid periodens utgång uppgick 
soliditeten till 66 %, vilket är en förbättring jämfört med 
ingången av året. Detta innebär att det egna kapitalet har 
ökat i snabbare takt än tillgångssidan. Det egna kapitalet 
har för perioden ökat med 7 % medan tillgångssidan har 
ökat med 3 %. Jämförs soliditeten med delårsbokslutet 
2014 så har den minskat från 75 % till 66 %.  Förklaringen 
till detta är att investeringarna varit högre än resultaten.

När hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som 
ansvarsförbindelse (174 mnkr) uppgår soliditeten till 20 %.  
Jämfört med ingången av året har soliditeten inkl pensions-
skulden ökat från 14 % till 20 %. 

% 2013-08 2014-08 2014-12 2015-08

Soliditet   69,5 75 64 66

Soliditet inkl pensions-
skulden

13 23 14 20

Prognostiserat årsresultat 2015 uppgår till 7 mnkr. Progno-
sen för soliditeten vid årets utgång är att den bör hamna 
mellan 55-60 % beroende på investeringstakten under hös-
ten och med pensionsskulden inräknat beräknas soliditeten 
hamna mellan 10-15 %.

BALANSRÄKNING
med analys av finansiell ställning
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Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

2013-08 2014-08 2015-08

Dataprogram

Ingående värde 3,7 4,4 4,5

Periodens investeringar 0,7 0,5 1,0

Periodens omklassificering 0,0 0,0 0,0

Periodens avskrivningar -0,4 -0,5 -0,7

Utgående bokfört värde 4,0 4,4 5,1

S:a immateriella anl. tillg. 4,0 4,4 5,1

Not 9 Mark och byggnader och tekniska anläggningar

2013-08 2014-08 2015-08

Allmän markreserv

Ingående värde 4,6 4,6 4,5

Periodens försäljningar 0,0 -0,1 -0,0

 Periodens avskrivningar -0,0 -0,0 -0,0

Utgående bokfört värde 4,6 4,5 4,5

Verksamhetsfastigheter

Ingående värde 153,2 166,1 141,8

Periodens investeringar 18,1 2,6 2,0

Periodens försäljningar/ Utrang-
eringar

0,0 -48,2 0,0

Periodens avskrivningar -6,0 8,5 -5,6

Utgående bokfört värde 165,3 129,0 138,2

Affärsverksamhetsfastigheter

Ingående värde 39,5 38,2 37,1

Periodens investeringar 0,2 0,0 0,0

Periodens försäljningar 0,0 0,0 0,0

Periodens avskrivningar -1,6 -1,6 -1,5

Utgående bokfört värde 38,1 36,6 35,6

Publika fastigheter

ingående värde 41,9 46,5 56,3

Periodens investeringar 0,0 0,0 0,0

Periodens avskrivningar -1,5 -1,5 -1,8

Utgående bokfört värde 40,4 45,0 54,5

Annan verksamhet

Ingående värde 1,0 1,2 1

Periodens investeringar 0,0 0,0 0,0

Periodens försäljningar 0,0 0,0 0,0

Periodens avskrivningar -0,0 -0,1 -0,1

Utgående bokfört värde 1,0 1,1 1,0

Övriga fastigheter

Ingående värde 0,1 0,1 0,0

Periodens investeringar 0,0 0,0 0,0

Periodens avskrivningar -0,1 -0,1 0,0

Utgående bokfört värde 0,0 0,0 0,0

S:a mark, byggnader och 
anläggningar

249,4 216,2 233,7

Not 10 Maskiner och inventarier

2013-08 2014-08 2015-08

Maskiner

Ingående värde 3,9 3,6 3,8

Periodens investeringar 0,2 0,4 0,2

Periodens försäljningar 0,0 0,0 0,0

Periodens avskrivningar -0,4 -0,1 -0,4

Utgående bokfört värde 3,7 3,9 3,6

Inventarier

Ingående värde 5,6 6,0 5,9

Periodens investeringar 0,5 0,2 0,0

Periodens försäljningar/ Utrang-
eringar

0,0 -0,1 0,0

Omklassificering 0,0 0,0 0,0

Periodens avskrivningar -0,8 -0,9 -0,8

Utgående bokfört värde 5,3 5,2 5,1

Fordon

Ingående värde 0,1 0,3 0,2

Periodens investeringar 0,3 0,0 0,2

Periodens försäljningar 0,0 0,0 0,0

Periodens avskrivningar 0,0 -0,1 -0,1

Utgående bokfört värde 0,4 0,2 0,3

Finansiell leasing 
(bilar, telefonväxel)

Ingående värde 1,2 1,0 0,8

Periodens investeringar 0,0 0,0 0,0

Periodens avslutade avtal 0,0 0,0 0,0

Periodens avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1

Utgående bokfört värde 1,1 0,9 0,7

Konst

Ingående värde 0,2 0,2 0,2

Periodens investeringar 0,0 0,0 0,0

Utgående bokfört värde 0,2 0,2 0,2

S:a inventarier 10,7 10,5 9,9

NOTFÖRTECKNING TILL BALANSRÄKNING
Syftet med noterna till bokslutet är att komplettera bokslutsinformationen så att en riktig och tillräcklig 

bild ges av verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen.
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Not 11 Pågående anläggningstillgångar

2013-08 2014-08 2015-08

Verksamhetsfastigheter
Anskaffningsvärde 

3,3 15,8 29,5

Affärsverksamhetsfastigheter
Anskaffningsvärde

1,1 3,3 27,1

Publika fastigheter
Anskaffningsvärde 

3,8 14,8 13,3

Exploateringsmark
Anskaffningsvärde

1,7 3,1 5,5

Markreserver
Anskaffningsvärde 

0,0 0,0 0,0

Makiner och fordon
Anskaffningsvärde

0,0 0,0 0,1

Inventarier
Anskaffningsvärde 

0,7 1,4 2,3

S:a pågående anläggnings-
tillgångar.

10,6 38,4 77,8

Not 12 Värdepapper och andelar

2013-08 2014-08 2015-08

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

Hjo energi AB 40 skuldbrev 0,0 0,0 0,0

Västtrafik AB 600 aktier 0,0 0,0 0,0

Kommuninvest 9 201 andelar* 0,4 0,9 1,5

Långfristig plac. i värdepapper 1,7 1,7 1,7

S:a Värdepapper 2,6 3,1 3,7

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital 
och därefter gjorda insatsemissioner. Hjo kommuns totala andelskapital i Kommun-
invest ekonomisk förening uppgår  2015-08-31 till 1 510 828 kr.

Not 13 Långfristiga fordringar

2013-08 2014-08 2015-08

IFK Hjo 0,2 0,1 0,1

Korsberga ortens Byggdegårds-
förening

0,2 0,2 0,2

VA-anslutningsavgifter 0,0 0,5 0,5

S:a Långfristiga  fordringar 0,4 0,8 0,8

Not 14 Varulager

2013-08 2014-08 2015-08

Turistbyrån 0,1 0,1 0,1

S:a Varulager* 0,1 0,1 0,1

*Varulagret inventeras endast till 
årsskiftena

Not 15 Exploateringsfastigheter

2013-08 2014-08 2015-08

Klarinetten 0,1 0,1 0,1

Hjo Norr 3:59 2,3 1,5 1,4

Hjo Söder 8:3 0,3 0,3 0,3

Hjo Söder 13:1 0,2 0,2 0,2

Knäpplan 1:15 1,6 1,5 1,2

Sigghusberg 0,0 0,0 0,0

Hjo Norr 3:59 Del av 2:1 och 4:2 2,0 2,0 2,0

Knäpplan Chipset 0,0 0,0 0,1

Knäpplan Raggmunken 0,0 0,0 0,1

Knäpplan Rårakan 0,0 0,0 0,1

Söder 3:43 Knäpplan 3,5 2,1 2,1

S:a Exploateringsfastigheter 10,0 7,7 7,6

Samtliga tomter är värderade till anskaffningsvärdet, ingen ny värdering har gjorts 
under 2015.

Not 16 Kortfristiga fordringar

2013-08 2014-08 2015-08

Kundfordringar
- varav kommunala bolag

1,8
0,6

3,6
1,6

4,2
1,7

Diverse kortfristiga fordringar
- varav momsfordran
- varav övrig fordran på staten

19,2
3,4
1,8

4,4
4,1
0,2

8,2
4,7
3,5

Interimsfordringar
- varav upplupna skatteintäkter
- varav förutbet. leverantörs-
fakturor
- varav upplupna intäkter kunder

16,0
11,9

1,7
2,0

25,0
8,4

2,5
12,0

22,9
8,8

2,7
9,9

S:a Kortfristiga fordringar 37,0 33,0 35,3

Not 17 Likvida medel och kortfristiga placeringar

2013-08 2014-08 2015-08

Kassa 0,1 0,0 0,1

Postgiro 0,8 0,0 0,9

Bank 0,7 27,8 1,7

S:a kassa, bank, postgiro 1,6 27,8 2,7

NOTFÖRTECKNING TILL BALANSRÄKNING
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Not 18 Eget kapital

2013-08 2014-08 2015-08

IB eget kapital 203,2 219,2 233,9

Periodens resultat 23,2 35,8 16,2

Årets reglering resultat-
fonder va och avfall

0,5 0,8 0,0

UB eget kapital 226,9 255,8 250,1

Fördelning av eget kapital

Kommunens egna kapital 220,7 248,3 243,1

Va-verkets resultatfond 1,8 2,8 2,0

Avfallsfond 4,4 4,7 5,0

S:a eget kapital 226,9 255,8 250,1

Not 19 Avsättning

2013-08 2014-08 2015-08

Avsatt till särskild avtals- och 
visstidspension

0,2 0,2 0,2

Övriga avsättningar pensioner 2,2 2,2 2,2

Löneskatt på pensionsavsätt-
ningar

0,6 0,6 0,6

Bidrag till statlig infrastruktur, E20 0,0 0,0 5,0

Bidrag till statlig infrastruktur, 
GC-väg

0,0 0,0 4,5

S:a Avsättning 3,1 3,0 12,5

Not 20 Långfristiga skulder

2013-08 2014-08 2015-08

Låneskuld

Anläggningslån  20,0 20,0 40,0

Checkräkningskredit 21,3 0,0 9,1

Leasingavtal 1,0 0,8 0,6

Förutbet. gatukostn. 
+ va anslag

2,7 3,3 4,3

S:a Långfristiga skulder 45,0 24,1 54,0

Kreditgivare

Finansbolag (bilar) 1,0 0,8 0,6

Kommuninvest 20,0 20,0 40,0

Swedbank 21,3 0,0 9,1

Fastighetsägare 2,7 3,3 4,3

S:a långivare 45,0 24,1 54,0

Not 21 Kortfristiga skulder

2013-08 2014-08 2015-08

Kortfrist. skuld till kreditinstitut och 
kunder

0,5 0,1 0,7

Leverantörsskulder 4,7 4,5 5,8

Momsskulder 0,3 0,2 0,1

Personalens skatter och avgifter 5,1 5,2 5,4

Övriga kortfristiga skulder 0,2 0,8 0,5

Upplupna kostn/förutbet. intäkter
- varav upplupna löner mm
- varav upplupen semesterlön
- varav  upplupna  sociala avgifter 
-varav avgiftsbestämd ålderspension 
inkl löneskatt
- varav upplupen räntekostnader
- varav förutbetalda hyresintäkter
- varav övriga interimsskulder           
- varav förutbet skatteintäkter             

40,6

3,1
8,9
9,6
9,3

0,1
9,6
0,0

48,4

3,0
8,4
9,7
9,8

0,0
15,9
1,6

47,6

3,1
9,0

10,5
10,3

0,0
14,6
0,1

S:a Kortfristiga skulder 51,4 59,2 60,1

Not 22 Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser

2013-08 2014-08 2015-08

Pensionsförmån intjänad före 1998 
(inkl. löneskatt)

182,0 176,0 174,0

Pensionsförmån
förtroendevalda*

Uppgift saknas 
på delår

Uppgift saknas 
på delår

Uppgift saknas 
på delår

Förlustansvar egna hem 0,1 0,1 0,1

Hjo Stadshus AB 40,0 40,0 40,0

AB Hjo Småindustrier 0,0 0,0 0,0

Bredband Östra  Skaraborg AB 0,5 0,5 0,5

Hjo Energi AB 30,0 50,0 50,0

Kommuninvest** 20,0 20,0 40,0

Riksbyggens kooperativa hyres-
rättsförening äldrehem i Hjo 
ekonomisk förening

0,0 0,0 54,0

Outnyttjad checkkredit 48,7 70,0 60,9

Borgensförbindelser och  övriga 
ansvarsförbindelser

321,3 356,6 419,5

* Ingen ny beräkning har gjorts sedan 2014-12-31 och uppgick då till 7,9 mnkr.

** Hjo kommun har i september 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kom-
muner som per 2015-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser.
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ian-
språktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kom-
muninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hjo kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 335 266 287 789 kronor och totala tillgångar till 324 392 727 836 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 139 875 209 kronor och andelen av 
de totala tillgångarna uppgick till 135 802 576 kronor.

NOTFÖRTECKNING TILL BALANSRÄKNING
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Investeringsredovisningen visar avslutade och pågående investeringar per 20150831 för materiella och 
immateriella anläggningstillgångar. Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 
iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder och industrier samt gemensamma anordningar som 

gator, grönområden och VA- och elanläggningar m.m.

Belopp i mnkr KF-anslag Tilläggsan-
slag

Omdispone-
ringar

Ombudget 
från 2014

Total budget Upparbetat 
sedan start

Varav under 
2015

Avvikelse

Ökad tillgänglighet     0,5      0        0  0 0,5   0,0     0,0 0,5

Energieffektivisering 0 0  0 2,4 2,4 0,5 0,5 1,9

Skol- och barnomsorgsfastigheter 25,1 0 0 5,0 30,1 26,4 22,5 3,7

Förvaltningsfastigheter 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,1 -0,1

Kultur- och fritidsfastigheter 0 0 0 32,4 32,4 4,8 3,7 27,6

Ombyggnad Centralkök 2,5 0 0 0 2,5 0,0 0,0 2,5

Hamnen 6,0 0 0 5,5 11,5 11,7 11,1 -0,2

Gator, vägar och parker 3,5 3,9 1,0 4,2 12,6 10,5 0,7 2,1

Maskiner och fordon    0,5     0   0 0 0,5 0,6 0,6 -0,1

Övriga inventarier   4,2     0  0 2,3 6,5 4,0 2,8 2,5

Taxefinansierat Vatten och avlopp  1,8    0 0 12,3 14,1 17,2 8,1 -3,1

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

Summa investeringar exkl. 
exploatering

45,1 3,9 0 65,3 114,3 76,0 50,2 38,3

Exploatering 0 0 0 0 0 5,5 0,5 -5,5

Summa inkl. exploatering 45,1 3,9 0 65,3 114,3 81,5 50,7 32,8

INVESTERINGAR UNDER PERIODEN 201501-201508
Efter några år, 2008-2011, med relativt låga investerings-
nivåer är Hjo kommun inne i en period med motsatta och 
2015-års genomförda och planerade investeringar tillsam-
mans med planerade investeringar under år 2016 över-
stiger vad Hjo kommun kan finansiera med egna medel. 
Målet att självfinansiera investeringarna ska dock ses över 
en längre tidsperiod. De investeringar som gjorts under de 
senaste åren i kombination med de kommande är viktiga 
för att behålla och öka Hjo kommuns attraktionskraft, 
såväl som boendeort som besöksmål.

Under 2015 har 114,3 mnkr avsatts för investeringar. Av 
dessa utgör 45,1 mnkr ursprungligt KF-anslag, 3,9 mnkr 
tilläggsanslag och 65,3 ombudgeteringar från år 2014. 
Den nedlagda kostnaden i pågående och avslutade projekt 
uppgår per den 31 augusti till 81,5 mnkr, varav 50,7 har 
belastat innevarande år och 30,8 mnkr tidigare år. Under 
perioden januari till augusti har projekt till ett belopp om 
3,7 mnkr avslutats. Prognosen för årets nettoinvesteringar 
är 68,5 mnkr vid delårsbokslutet. Vid årsskiftet förvän-
tas projekt med återstående nettokostnad om 28 mnkr 
ombudgeteras till 2016.

INVESTERING & EXPLOATERING
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De största investeringsprojekten 2015

Belopp i mnkr Budget Kostnad 
sedan start

Varav kost-
nad 2015

Avvikelse Kommentar

Etapp 2 Kulturkvarteret Pedagogien  25,0 4,2 3,4 20,8 Pågår och avslutas i slutet av 2016. 2016 finns ytterligare 7,5 
mnkr avsatta i budget. Replokaler avslutade våren 2015.

Ny förskola Knäpplanområdet 30,0 26,3 22,5 3,7 Pågår och avslutas i slutet av 2015.

Lars i Knäpplans väg inkl.VA, dag-
vatten och GC-väg

12,9 12,0 2,8 0,9 Avslutasoktober/november 2015.

Nyinvesteringar Reningsverket 12,2 15,3 6,3 -3,1 Pågår och avslutar oktober/november 2015 
Äskande om tilläggsanslag i oktober.

Hamnen 11,5 11,7 11,1 -0,2 Pågår och första etappen avslutades våren 2015. Andra etappen 
påbörjas under hösten 2015 och löper över till år 2015 då yt-
terligare 5 mnkr finns avsatta i budget.

Under årets första åtta månader har investeringsverk-
samheten dominerats av de fyra stora projekten i tabellen 
ovan. 

I Kulturkvarteret Pedagogien har replokaler färdigställts 
och projekteringen av ombyggnationen av Medborgar-
huset Park närmar sig slutet. Ombyggnaden kommer att 
påbörjas i slutet av innevarande år och beräknas pågå un-
der hela 2016. Merparten av avvikelsen på drygt 20 mnkr 
kommer att ombudgeteras till år 2016 då ytterligare 7,5 
mnkr finns avsatta i investeringbudget för projektet.

Den nya förskolan på Knäpplanområdet är färdig i slutet 
av året och verksamheten flyttar in i januari 2016. Projek-
tet väntas kosta 1,4 mnkr mer än vad som avsatts i budget 
varför ett äskande om tilläggsanslag kommer att göras 
under oktober.

Arbetet med att anlägga Lars i Knäpplan Väg, som leder 
till det nya villaområdet med 26 tomter på Knäpplan och 
vidare upp mot nya förskolan och Borrbäckområdet, be-
finner sig i slutfasen vid utgången av augusti månad.

Nyinvesteringen i reningsverket beräknas vara klar i må-
nadsskiftet oktober/november. Anläggningen har genom-
gått en total översyn och ombyggnad av reningsproces-
serna för att öka kapaciteten och säkerställa att reningen 
av avloppsvattnet når upp till ställda utsläppskrav. Vid 
avslut förväntas den totala kostnader för renovering och 
ombyggnad uppgå till 16,5 mnkr varför tilläggsäskande om 
4,3 mkr kommer att göras under oktober.

Översikt nettoinv. 2008-2017, mnkr

Den första etappen av restaureringen av Hamnen, som 
avsåg den Norra piren samt kajkanten utmed Guldkroks-
badet, avslutades under försommaren. Projekteringen av 
etapp två, som avser Södra piren, har pågått parallellt. 
Restaureringen av Södra piren startar under senhösten 
2015 och kommer att pågå till våren 2016 . Den sista och 
avslutande etappen är muddringsarbetet som är planerat 
till våren 2017.

Bland de mindre investeringsprojektet återfinns ett antal 
reinvesteringar i maskiner och inventarier men också 
ett antal projekt värda att nämna såsom Utegymmet i 
Stadsparken och uppbyggnaden av fasta utställningar på 
Kulturkvartert kring Estrid Ericsons liv. 
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Exploatering avser åtgärder för att anskaffa och iordningställa mark för att kunna bygga bostäder och 
industrier samt gemensamma nyttigheter som gator, grönområden, vatten och avloppsledningar samt 

elförsörjning. Exploateringar sträcker sig ofta över flera år och Knäpplan-/ Sandyområdet beräknas vara 
avslutad i slutet av år 2018.

MARKEXPLOATERING

ExploateringsområdeBelopp i mnkr Total nettokostnad sedan projektstart 2013 2014 2015-08

Exploatering Knäpplan/Sandby inkomster -0,7 -0,3 -0,1 -0,3

Utgifter 6,2 0,7 4,7 0,8

Netto 5,5 0,4 4,6 0,5

Budget 0,0 0,0 0,0 0,0

Exploatering Knäpplan-/ Sandbyområdet
Under våren 2013 färdigställdes två tomter utmed Knäpp-
lanvägen. Redan vid delårsbokslutet 2014 var dessa sålda 
och bebyggda. Under våren 2014 fortsatte exploateringen 
av området och ytterligare 26 byggklara tomter färdig-
ställdes under året. Under 2014 såldes två tomter och i 
början av 2015 har ytterligare två tomter sålts och sex 
tingats. Asplunds Bygg har option året ut på att köpa 12 
av de 16 återstående tomterna. 

Villatomter Sigghusberg
Vid årsskiftet 2010/2011 avslutades exploateringsorådet 
med villatomter på Sigghusberg. På Östra Sigghusbergs-
området såldes två tomter under 2014 och ytterligare en 
under våren 2015.  I dagsläget återstår en ledig tomt på 
östra området. På Norra Sigghusberg finns fem osålda 
tomter. 

Övriga villatomter i tätorten
På Borrbäckområdet såldes en tomt 2014 och där åter-
står 3 byggklara tomter för försäljning. Två större och 
byggklara tomter finns på Strömsdalsvägen med gångav-
stånd till Hjo-åns dalgång.
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Ekonomisk utvärdering och helårsprognos
För perioden januari till augusti 2015 visar verksamheten 
ett negativt resultat om 219 tkr, vilket fondbalanseras. 
I resultatet ingår en positiv räntejustering med 455 tkr. 
VA-verksamheten har löpande belastats med 5 % ränta på 
anläggningstillgångarna men med hänsyn till Hjo kommuns 
genomsnittliga räntekostnad under årets första åtta måna-
der har denna nivå justerats till 2 %. 

Intäkterna från vattenavgifter understiger budget med 237 
tkr och intäkter avseende anslutningsavgifter visar över-
skott om 460 tkr.  Den höga nivån på anslutningsavgifter 
härrör till stor del från anslutning av den nya förskolan 
och försäljning av en tomt på den avslutade delen av 
exploateringområdet Sigghusberg. Prognosen för intäkts-
nivån på helårsbasis är ett nollresultat. Verksamhetens 
kostnader, exklusive avskrivningar, för perioden överstiger 
budget med 1,6 mnkr. Avskrivningarna är 300 tkr lägre än 
budget till följd av att Avloppsreningsverket inte avslutades 
i början av året som var planerat.

Kostnaderna för driften av avloppsreningsverket har varit 
högre än normalt på grund av den pågående renoveringen 
där åtgärder som enligt gällande redovisningsregler inte 
är att betrakta som investering har belastat kostnader för 
drift. Även den provisoriska driften under ombyggnatio-
nen av reningsverket bidrar till den höga driftskostnaden.

Kostnaderna för avloppslednings- och dagvattennätet har 
under perioden varit jämförelsevis höga vilket beror på 
underhållsarbeten på Hovgatan. Årsprognosen för VA-
verksamheten pekar mot ett negativt resultat om 700 tkr 
till följd av ökade driftskostnader i samband med reno-
veringen av Avloppsreningsverket och underhållsarbeten 
på avlopps- och dagvattennätet på Hovgatan. Resultatet 
kommer att justeras mot fond vid årsskiftet. 

Verksamhetsmått
Utfall
2012

Utfall
2013

Utfall
2014

Vattenverket

Levererad vattenmängd m3 578 972 560 957 576 870

Mottagen Avloppsmängd m3 1 127 819 872 306 970 210

Kostnad kr per lev m3 vatten 20,49 21,47 22,11

Va-Taxa

Kostnad kr per lev m3 
(Fast avgift tillkommer)

21,00 22,00 22,60

Viktiga händelser & Framtid
Reningsverket har genomgått en omfattande ombyggna-
tion och upprustning för att bättre klara av dagens belast-
ning, samt ha god beredskap inför framtiden.  På Hovgatan 
pågår sedan i juni månad ett omfattande underhållsarbete 
på vatten- och avloppsledningsnätet. Under årets första 
åtta månader har fokus, utöver löpande drift och under-
håll, legat på dessa båda arbeten.

När det gäller ledningsinventering och statusbestämning 
av ledningsnätet så pågår en diskussion om att utreda 
behovet för hela HjoTiBorg. 

I den nära framtiden ligger arbetet med att upprätta en 
underhållsplan för att säkerställa kommunens Va-nät som 
en viktig uppgift. Avloppsreningsanläggningen i Gate be-
höver uppgraderas.

VA-verksamheten ansvarar för dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten samt distribution av 
dricksvatten i ledningsnätet inom Hjo, Korsberga, Blikstorp och Fågelås. Verksamheten är i sin helhet 
taxefinansierad vilket betyder att de hushåll som är anslutna finansierar verksamheter genom avgifter 
för vatten och avlopp. Verksamheten har ca 2 400 abonnenter.

VATTEN OCH AVLOPP

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET



FINANSIELLA RÄKENSKAPER

           DELÅRSRAPPORT 2015

67

1. Verksamhetens intäkter                       
20140831

                   
20150831

Brukningsavgifter 8 421 8 906

Anslutningsavg* 164 444

Övriga 5 15

Summa 8 590   9 365

2. Verksamhetens kostnader               
20140831

               
20150831

Produktionskostnad Vattenverk 1 930 2 051

Drift reningsverk 2 108 3 019

Drift pumpstationer 351 525

Interna tjänster administration 275 267

Vattenledningsnät 1 072 1 015

Vattenmätaravläsning 84 104

Avloppsledningsnät 290 795

Dagvattenledningsnät 250 411

Summa 6 360 8 187

3. Finansiella kostnader                    
20140831 20150831

Räntekostnader 482  304

Summa 482 304

Resultaträkning VA-verksamhet
Tkr Not Utfall 2014-08-31 Utfall 2015-08-31

Intäkter 1 8 590 9 365

Kostnader 2 -6 360 -9 187

Avskrivningar -1 114 -1 093

Verksamhetens nettoskostnad 1 116 85

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader 3 -482 -304

Resultat före extraordinära poster 634 -219

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Periodens resultat   
(Fondbalanserat)

634 -219

Resultatfond - VA
Tkr Saldo 150101 Periodens 

förändringar
Saldo 150831

Vatten och avloppsfond 2 242 -219 2 023
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Ekonomisk utvärdering
Hjo kommun får årligen ett bidrag från AÖS på 30 kr per 
invånare för finansiera återställandet av gamla deponier. 
Utöver detta betalar AÖS ett årligt arrende för återvin-
ningscentralen som motsvaras av kostnader för avskriv-
ning och ränta på anläggningen.

För perioden januari till augusti år 2015 visar renhållnings-
verksamheten ett positivt resultat om 177 tkr som i sin 
helhet är hänförligt till bidraget från AÖS för återställande 
av gamla deponier. Resultatet fondbalanseras. Prognosen 
för helåret 2015 är ett positivt resultat om 266 tkr vilket 
förs till fond.

1. Verksamhetens intäkter      20140831 20150831

Arrende AÖS 170 165

Bidrag AÖS 176 177

Summa verksamhetens 
intäkter

346 342

2. Verksamhetens kostnader      20140831 20150831

Internränta 57 51

Summa verksamhetens kost-
nader

57 51

Resultatfond - Renhållning
Tkr Saldo 140101 Förändring Saldo 141231

Renhållning 4 536 267 4 803

Resultaträkning Renhållningverksamhet
Tkr Not Utfall 2014-08-31 Utfall 2015-08-31

Intäkter 1 346 342

Kostnader 0 0

Avskrivningar -114 -114

Verksamhetens nettoskostnad 232 228

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader 2 -57 -51

Resultat före extraordinära poster 175 177

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Periodens resultat    
(Fondbalanserat)

175 177

Hjo kommun är sedan 1 januari 2000 medlem i Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS; som är ett kom-
munalförbund med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning 
och planering av hushållsavfallets omhändertagande. I likhet med VA-verksamheten är AÖS helt finansie-
rat via taxor. Övriga medlemmar i AÖS är Tibro, Skövde, Karlsborg, Skara, Töreboda samt Falköpings 
kommuner. Mariestads och Gullspångs kommuner har ansökt om medlemskap från 1 januari 2016.
För att öka tillgängligheten till återvinningsstationen i Hjo infördes ”grönt kort” under våren. 

RENHÅLLNING

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
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20150831 20141231 20131231

Antal inkomna synpunkter 158 280 240

Andel synpunkter som besvaras i rätt tid 77 % 67 % 75 %

Antal inkomna frågor vid allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 1 2 3

Antal inkomna motioner till kommunfullmäktige 16 10 6

Antal sidvisningar av hemsidan (www.hjo.se) - 70000 70000

Kännedom om varumärket I Love Hjo (Svema) 49,3 %

Antal anmälningar till NäringslivsGalan 168 150

Antal e-tjänster i Hjo kommun 15 (inkl. e-
plattfrom)

6 *6*

* = anmälan till kulturskolan, bibliotekskatalog, felanmälan, lediga jobb, lokalbokning, synpunkten

Samhällsplanering - teknisk service
2015 20141231 20131231

Antal lagakraftvunna detaljplaner 5 8

Bygglov, beslut 108 111

Rivningslov, beslut 2 3

Marklov, beslut 1

Anmälningsärenden, beslut 29 37

Förhandsbesked, beslut 1

Strandskyddsdispens, beslut 6 12

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut 2 1

Tillsynsärenden enligt MB, beslut 1 0

Tot. förbr. gatubel. kWh 831 308 930 880

Antal ljuspunkter gatubel. 2 741 2 702

Förbr./ljuspunkt gatubel. kWh 306 345

Skolportioner 191 097 185 253

Dagsportioner V&O 42 505 42 836

Hemtjänstportioner 17 539 16 483

Fastighetsyta m² 64 923 65 067

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

TEKNISKT SERVICE OCH PLAN & BYGG
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20151231 20141231 20131231

Antal platser i särskilt bende 114 114 114

Antal personer i kö till särskilt boende 9 14 2

Antal personer med insats från hemvården 240 235 239

LOV-ersättning, antal timmar/månad 3 259 2 963 2 884

Antal vårddygn på korttiden* 2 670 2 945 3 647

Antal personer med beslut om personlig assistans (inkl. privata utförare) 40 39 35

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

Antal utförda timmar personlig assistans (LASS) 57 200 86 900 89 500

Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS 28 31 32

Antal personer med beslut om korttidsvistelse/tillsyn enligt LSS 8 9 6

Antal personer med beslut om kontaktperson/ledsagare enligt LSS 33 34 40

2014 2013 2012

Lex Sarah, antal rapporter i Vård och omsorg 10 23 12

Betalningsdygn kvarliggande patienter 4 dygn 7 dygn

Kostnad per brukare hemtjänst 304 743 242 118 212 068

Kostnad per plats särskilt boende 640 925 555 024 604 952

Väntetid på särskilt boende 39  dgr 75 dgr 76 dgr

Kontinuitet i hemtjänst (antal vårdare under 14 dgr) 24 21 12 
(avser år 2011)

20141231 20131231 20121231

Biblioteket; antal utlåningar 43 113 42 049 42 364

Bibliotek; antal besök 53 717 50 709 49 374

Kulturskolan antalelever (kö) 249 (5) 226 (19) 235 (20)

Antal besökare konserter kulturnät 8 459 4 913 8 396*

Fritidsgården besökare/månad 447 560 772

Simskolan antal deltagare 313 295 281

Guldkroksbadet; antal besökare 88 400 ca 100 000 ca 70 000

Antal besökare Parkbiografen 3 861 3 337 1 025

Entré kulturkvarteret från 17 maj 57 294

Utställningar från 17 maj 14 849

* inkl. 6 000 beökare till hamnfesten

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

KULTUR, TURISM OCH FRITID

VÅRD OCH OMSORG
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20150831 20141231 20131231

Förskola; antal inskrivna barn (alla verksamheter) 472 464 443

Förskola; antal inskrivna barn (enskilda verksamheter) 80 82 82

Fritidshem; antal inskrivna barn 396 368 356

Grundskola inkl. förskoleklass 945 922 915

Antal elever i grundsärskolan 8 7 6

Gymnasieelever 353 356

Gymnasiesärskola 5 5 7

Utfall 2015 Utfall 2014 Medelvärde riket

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan 119 900 kr/år 129 700 kr/år

Resultat nationella proven i åk 3 70

Resultat nationella proven i åk 6 96

Andel behöriga elever till gymnasiet 93,6 93,1 87,5

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen 82,6

Arbete och socialtjänst
 20150831 20141231 20131231

Antal inskrivna AME 58 91 64

Antal som gått vidare till arbete/studier 6 4 7

Utbetalt ek. bistånd 4 892 847 7 331 300 6 773 000

Antal hushåll 244 234 209

Inledda utredningar VoB 64 101 125

Anmälningar BoU 66 110 97

Anmälningar (alla) 119 204 152

Ej inleda utredning 67 137 93

Mottagna ensamkommande barn 35 11 16

Mottagna flyktingar 23 15 10

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

BARN OCH UTBILDNING

ARBETE OCH SOCIALTJÄNST
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Kommunkoncernen 2010 2011 2012 2013 2014

Tillsvidare anställda, st    720    707    717    711    716

Omsättning, mnkr    562    566    574   599    624

Årets resultat, mnkr   13,5   24,0   10,2   17,2   18,6

Balansomslutning, mnkr    407    409    430   458    495

Nettoinvesteringar totalt, 
mnkr

    29     32      46     73     62

Soliditet, %    47     52      52    53     53

Kommunen 2010 2011 2012 2013 2014

Invånare, st 8 841 8 790 8 832 8 832 8 880

Tillsvidareanställda, st    697    686    696   690    694

Primärkommunal skattesats, kr 22,00 22,00 21,57 21,57 21,57

Total kommunal skattesats*, kr 33,78 33,78 32,45 32,70 32,70

* Exkl. begravningsavgift samt avgift till svenska kyrkan

Kommunen  
Resultat - kapacitet

2010 2011 2012 2013 2014

Årets resultat, mnkr    9,9  22,4    5,0   15,0    14,4

Nettokostnader inkl. avskriv-
ning, mnkr*

379,0 384,1 394,9 408,5  425,0

Utveckling av nettokostnader, %    4,6    1,3    2,8    3,4      4,0

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag mnkr

400,0 408,0 409,7 423,9  439,0

Utveckling av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, %

   5,4    2,0    0,4    3,5     3,6

Årets resultat/skatteintäkter 
och generella stadsbidrag, %

   2,5    5,4     1,2    3,5     3,3

Nettoinvesteringsvolymen, 
mnkr inkl. exploatering

  21,4   27,1   34,2  36,0   52,6

Soliditet, inkl affärsverks. 
kapitalandel, %

    57     63      61     67     64

Soliditet inkl. hela pensions-
skulden, %

   +3    +7     +9   +12    +14

Långa skulder, inkl checkkredit, 
mnkr

    17     21      42    30      25

*Åren 2010 och 2012 är exkl. partiell inlösen av pension med 9,6 resp. 9,0 mnkr.

Kommunen
Risk - Kontroll

2010 2011 2012 2013 2014

Borgensåtaganden, mnkr     111     96     101     111     165

Total pensionsförpliktelse, 
mnkr

   182    193     189     209     192

Kassalikviditet, %     46     50      58      54      80

Budgetavvikelse mnkr  
(årets resultat)

 +2,0 +14,4    -3,0   +7,0   +6,4
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Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten. Kan vara immateriella  (t ex goodwill), materiella      
(t.ex. byggnader) eller finansiella (t.ex. aktier)

Antal årsarbetare Antalet personer som innehar tillsvidareanställningar under december månad omräknat till heltidstjänster. 

Avskrivning enligt plan Fördelning av totalutgiften för en anläggningstillgång. Kostnaden fördelas över det antal år som tillgången beräknas 
användas i verksamheten.

Avsättningar Förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen per den 31/12 och hur den förändrats under året. 

Driftbudget Omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året.

Eget kapital Kommunens förmögenhet. Totala tillgångar minus totala skulder och avsättningar.

Eliminering Innebär att interna poster tas bort t.ex. köp och försäljningar mellan de egna bolagen. Detta görs för att uppgifter om 
intäkter, kostnader, fordringar och skulder inte ska medräknas flera gånger.

Finansieringsanalys Visar kassaflödet från verksamheterna, investeringarna och finansieringen. Summan av dessa poster utgör föränd-
ringen av likvida medel.

Finansnetto Skillnaden mellan posterna finansiella intäkter och finansiella kostnader i resultaträkningen.

Finansiella nettillgångar Nettot av kommunens alla kort- och långfristiga tillgångar och skulder. Detta belopp relateras sedan till verksamhe-
tens bruttokostnader.

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

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

Långfristiga skulder Lån och övriga skulder med en löptid överstigande ett år.

Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för olika bidrag och ersättningar.

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

Nettokostnadsandel Hur stor andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag som har gått åt till att finansiera verksamheternas net-
tokostnader.

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

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

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

Skattefinansieringsgrad av 
investeringar

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

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

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

Årets resultat Förändringen av det egna kapitalet.
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