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Tillsammans skapar vi
framtidens Hjo!

”Det goda mötet i fokus”
År 2016 har för turistverksamheten varit ett år som till stor del fokuserat på det goda mötet. Ett år
då vi arbetade vidare med våra InfoPoints och Turist-Byråer, introducerade en digital värdskapsutbildning, och året då kommunen, troligtvis för första gången, anställde en turisthund.
Värdskapet är en av de prioriterade arbetsinriktningar som finns angivna i verksamhetens Turismoch Besöksnäringsstrategi (togs i Kommunfullmäktige 2015). InfoPoints existerar idag över hela
Sverige, dock har Skaraborg varit framgångsrika och i Hjo finns i dagsläget sex stycken strategisk
placerade på olika besöksmål runtom i kommunen. De utbildas av turistverksamheten för att kunna
agera som turistbyråns förlängda arm. Nytt för i år har varit en digital värdskapsutbildning, framtagen
av Turistrådet Västsverige, som alla InfoPoints får genomgå. Utöver InfoPoints har verksamheten även
placerat ut Turist-Byråer runtom i trästaden.Vår turisthund Sissi var ytterligare ett steg i värdskap
där hon, tillsammans med husse, arbetade varje lördag under högsäsong i juli, för att svara på frågor
och hjälpa besökare ute på sta’n. I vår turistbroschyr, på vår nylanserade webb och i social media har
vi personifierat värdskapet ytterligare genom att lyfta fram vår turistassistent, ”Victoria tipsar”.
Marknadsföring är ett annat prioriterat arbetsområde i strategin. I år påbörjade turismen, tillsammans med Informations- och Näringslivsenhet, en filmserie som ska spegla Hjo- bornas berättelse
om Hjo – ”därför älskar jag Hjo”. Serien innefattar totalt sex filmer och ska produceras under tre
års tid. Innehåll bestäms utifrån de profilbärare och fokusområden som finns angivna i strategin
och varje film lyfter en Hjobos berättelse. Den första filmen blev färdig i maj. Film nummer två är
under produktion och en extra film har precis i dagarna fått finansiering av en extern part, Svenska
Kyrkan. Den sistnämnda ska spelas in juletid. När året nu går mot höst och vinter är en av turistverksamhetens största arbetsuppgifter att starta igång ett nytt naturturismprojekt som precis beviljats
pengar av Leader. Det ska löpa på 1,5 års tid och har koppling till Hökensåsbygden.
Sammanfattningsvis har 2016 varit ett bra år för besöksnäringen och jag kan inget annat än instämma
med vår rikskända slogan #ilovehjo.

Victoria tipsar...

Lotta Persson
Turistansvarig
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HJO KOMMUN

Politisk organisation

Kommunfullmäktige - Kf

Revision

Överförmyndare

Valnämnd

Byggnadsnämnd - Bn

Arvodesberedning

Valberedning

Kommunstyrelsen

Allmänna utskottet - Au

Barn- och ungdomsutskottet - Bu

Individutskottet - Iu
Gemensamma nämnder
•
Kollektivtrafiknämnden2

Omvårdnadsutskottet - Ou
Kommunalförbund m. fl.
•
Skaraborgs kommunalförbund
•
Avfallshantering Östra Skaraborg
•
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
•
Miljösamverkan Östra Skaraborg
•
Samordningsförbundet HjoTiBorg
•
Överförmyndare i samverkan1
Råd
•
•
•
•

Tekniska utskottet - Tu

Brottsförebyggande rådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Pensionärsrådet
Folkhälsorådet

Bolag
•
Hjo Stadshus AB
•
AB Hjo Småindustrier
•
Hjo Energi AB
•
BÖS AB3
•
Hjo Elhandel AB
•
HjoTiBorg Energi4
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1
Ett samarbete mellan Bollebyggd, Falköping, Gullspång,
Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Svenljunga Tibro,
Tidaholm, Tranemo och Vårgårda.
2
Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg kommun.
3
Hjo kommun är delägare i Bredband Östra Skaraborg med 25%.
4
Hjo kommun är delägare i HjoTiBorg Elhandel med 30%.

HJO KOMMUN

Förvaltningsorganisation

Kommunchef

Kommunledningskontoret

Samhällsbyggnad

Vård och omsorg

Hållbar utveckling och miljö
Äldreomsorg
Plan
- Hemtjänst
Planoch
ochbygg
bygg
Fysisk
planering
- Äldreboende
- Fysisk
planering
Bygglovhandläggning
- Dagverksamhet
- Bygglovhandläggning
Kollektivtrafik
Omsorg om personer med
Teknisk service
funktionsnedsättning
-Fastigheter
Teknisk
service
- Personlig assistans
- Lokalvård/vaktmästeri
Fastigheter
och lokalvård/vaktmästeri
- Socialpsykiatri
- Gata,
park,
hamn
Gata,
park,
hamn
- Dagverksamhet
-Kostenheten
Kost
- Boende för personer
Vatten och avlopp (VA)
Trafikfrågor Östra Skaraborg med funktionsnedsättning
Avfallshantering
- Kollektivtrafik
Anhörigstöd
- Lokala trafikföreskrifter
Vatten och avlopp (VA)

Barn och
utbildning
Barn och utbildning
- Barnomsorg
- Grundskola och
förskoleklass
- Gymnasieskola
- Vuxenutbildning, SFI

Arbete och
socialtjänst
Arbete och socialtjänst
- Individ och familjeomsorg
- Familjecentralen
- Arbetsmarknadsenheten
- Integrationsenheten

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

Kultur, turism
och fritid
Kultur
- Bibliotek
- Utställningar
Turism
- Turistbyrå
Fritid
- Föreningssamordning
- Fritidsgård
Kulturskola
-Musik, dans, teater

Kommunal hälso- och
sjukvård
Fritid- och
frivilligverksamhet
-Mötesplats Rödingen
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HJO KOMMUN

Uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål
Har vi en god ekonomisk hushållning i Hjo?
Hjos vision är ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”.
För att nå vår vision så satsar kommunen på sex utvecklingsområden: Boende, Besökare, Vättern, Levande Hjo,
Hållbarhet & natur och Tillsammans. Kommunfullmäktige
styr mot visionen genom att ange mål för kommunens arbete, mål som är nyckelfaktorer för att nå visionen. 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 fingervisning 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 arbetet 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 informationen. Under våren 2016 gjordes medborgarundersökningen
i Hjo kommun. Resultatet av den används nu för att
analysera och identifiera utveckling. Glädjande är att vårt
resultat förbättrats i de flesta delar jämfört med tidigare
mätningar. Vi ser också att vi i de flesta delar når ett
högre resultat än andra småkommuner (med mindre än 10
000 invånare).
För att kommunfullmäktige ska få en uppfattning om hur
vi arbetat hittills under 2016 för att nå målen beskrivs på
kommande sidor vilka strategier vi haft samt vilka mätbara och upplevda resultat som vi redan nu kan se av våra
insatser.
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Målet om att Hjo ska vara en attraktiv boendekommun
med 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 juli 2016 har befolkningen i Hjo
kommun ökat med 26 personer, och vi är nu över 9 000
invånare, vilket ger oss en bekräftelse på att vårt arbete
lett till att fler vill bo i Hjo.
Vi är medvetna om att vissa av de uppsatta målen är
orealistiska att nå. Det innebär dock inte att vi inte jobbar hårt för att nå dem. Tvärtom. Fullmäktiges mål ger
förvaltningen ett tydligt uppdrag att fokusera på. I den
följande målredovisningen framgår tydligt att ett hårt och
medvetet arbete görs utifrån de politiskt beslutade målen
för att Hjo kommun ska vara så bra som möjligt.
Tre av fullmäktiges mål är finansiella mål. De tar sikte på
resultatnivå, självfinansieringsgrad samt soliditet. Prognosen visar att kommunen kommer att nå resultat- och
soliditetsmålet. Däremot kommer inte målet om självfinansieringsgrad att uppnås. De investeringar som
beslutats anses dock ha så stor vikt för kommunens
framtida utveckling att de ändå måste ske.
Det är avslutningsvis kommunstyrelsens bedömning att,
utifrån det arbete som har bedrivits för att nå målen, Hjo
kommun har en god ekonomisk hushållning
Målredovisningen på de kommande sidorna beskriver hur
vi arbetat under året i riktning mot fullmäktiges prioriterade mål, utvecklingsområdena och vår vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”.

HJO KOMMUN

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

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

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

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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HJO KOMMUN

Målredovisning

Mål 1: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv
befolkningstillväxt

Detta mål är övergripande övriga mål, och arbetet för att
uppnå övriga mål kan sammantaget ses som förvaltningens
arbete för att uppnå målet om att vi ska vara en attraktiv
boendekommun med positiv befolkningstillväxt.
Befolkningen i Hjo kommun har hittills under 2016 ökat
med ytterligare 26 personer, och är vid juli månads slut 9
009 st, vilket innebär att vi klivit över 9 000-gränsen för
första gången på knappt 20 år. Det är glädjande att fler vill
bo i Hjo och ett kvitto på att vi arbetar med rätt saker
och är på rätt väg.
Hjo kommuns vision ”Tillsammans skapar vi framtidens
Hjo” och tillhörande utvecklingsområden anger färdriktningen för kommunens arbete. När vi arbetar på ett bra
sätt enligt detta kommer det avspeglas i att ovanstående
mål uppfylls. Nedan beskrivs kortfattat hur förvaltningen
har arbetat för att nå detta övergripande mål. Sedan är
även de insatser som beskrivs under övriga mål ett arbete
för att nå detta övergripande mål.
Under årets första åtta månader har samhällsbyggnad fokuserat på att skapa förutsättningar för nya bostäder och
verksamheter, genom hög och förbättrad planberedskap.
Ett flertal stora detaljplaner för bostäder har påbörjats.
Bland annat pågår arbetet med detaljplan för Kvarteret
Åran, ytterligare mark på Knäpplan planläggs för bostadsändamål, planbesked har beviljats för bostäder i kvarteret
Anden och Norr 5:8 Sjöryd och plan för Norra industriområdet har vunnit laga kraft.
Planer för att öka planberedskapen för permanentbostäder har prioriterats framför planer för fritidshus vid
Mullsjön-Stämmorna och det något mer långsiktiga planprogrammet för Prärien.
För att möjliggöra en långsiktig planering för breddat bostadsbestånd med blandade upplåtelseformer, baserat på
efterfrågan och behov, ska en aktuell bostadsinventering
göras inom ramarna för ett bostadsförsörjningsprogram.
Arbetet har påbörjats med statistikinsamling och kommer att fortlöpa under resterande del av året. På grund av
nuvarande arbetsbelastning kommer arbetet att pågå även
under våren kommande år.
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Det är viktigt att förhålla sig till Hjos unika kulturmiljöer i
planläggningen, varför arbetet med en kulturmiljöstrategi
8
har påbörjats. Denna strategi ska användas som underlag
för framtida planläggning. Stadsparken och dess bebyggelse utgör en viktig del av Hjos kulturvärden. Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med en eventuell byggnadsminnesförklaring av Stadsparken. Detta bör färdigställas
innan planuppdraget för ändrad användning av parkvillorna
påbörjas.
Gata-/ parkverksamheten arbetar kontinuerligt med att
tillgängliggöra de offentliga rummen som hamnen, torget,
grönytor och parker. Ambitionen är en hög standard på
renhållning och skötsel för att dessa platser ska upplevas
som inbjudande och attraktiva.
Under våren har barn och utbildning arbetat med att
förenkla och uppdatera informationen på kommunens
hemsida. Man har även tagit fram rutiner för detta arbete
så att det ska ske kontinuerligt.
I maj behandlades en förstudie om lokalsituationen i
grundskolan i kommunstyrelsen och överlämnades till
budgetberedningen för vidare behandling. Förstudien visar
på att det finns behov av ytterligare undervisningslokaler
inom tätorten till följd av ett ökande elevantal samt att
fler elever som bor strax utanför tätorten väljer att gå i
skolan i tätorten. Även grundsärskola signalerar om behov
av ytterligare lokaler till följd av ett ökande elevantal och
arbetet med lokalfrågan kommer att fortsätta under året
för att lösa detta på bästa sätt. Dels kommer arbetet att
fortgå i förvaltningen för att lösa lokalsituationen under
de närmaste åren men även politiskt kommer arbetet att
fortgå i budgetberedningen. Förvaltningen behöver tillsammans med politiken jobba fram en långsiktig plan för
lokalförsörjning för både förskola och skola.

2012
8840

Antal personer som bor i Hjo

2012
personer som bor i Hjo kommun
En stor utmaning är kompetensförsörjningen inom skola BetygsindexAntal
för Hjo
53
Antal personer som bor i Hjo
och förskola. För att vara på tårna i detta har represen- Betygsindex för småkommuner
57
9050
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9000
universitets professionsdag för att marknadsföra Hjo för
8950
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litteraturprojekt av kommunens läs- och skrivutveck8900
lare tillsammans med ett par förskollärare. Vi ser att vi
8850
behöver arbeta på vår marknadsföring vid sådana tillfällen,
8800
hur ska vi marknadsföra oss som kommun när vi är ute på
8750
liknande mässor? Med tanke på den hårdnande konkurren8700
sen om behörig arbetskraft till förskola och skola behöver
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2013
2014
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20160731
vi medverka vid fler tillfällen där vi har möjlighet att nå
SCB´s befolkningsstatistik
potentiella medarbetare. Det hänger ihop med arbetet att
9050
få fler studenter att göra sin verksamhetsförlagda utbild9000
ning (VFU) i Hjo vilket våra verksamheter jobbar med
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8950
fortlöpande.
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Målredovisning

2015

20160731

Betygsindex för småkommuner

SCB´s medborgarundersökning
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HJO KOMMUN

Målredovisning

Mål 2: I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna
(GC-vägar, biltransporter och tillgång till kollektivtrafik)

2012
47
52

Betygsindex för Hjo
Betygsindex för småkommuner

Planering och utformning av kommunikationerna i Hjo
sker i samarbete mellan Hjo kommun, Trafikverket och
Västtrafik. Inom tätorten och inne i våra ytterområden
är kommunen väghållare men för regionala och nationella
vägar är det Trafikverket. Kollektivtrafiken drivs av Västtrafik. För att nå målet är dialog och samverkan viktigt,
såväl internt inom samhällsbyggnad som med ovan nämnda
parter.

Under sommaren blev gång- och cykelvägen till Högaliden
färdig. Trafikverket har byggt och Hjo kommun har medfinansierat med halva kostnaden.
Ett nytt Trafikprogram för Hjo kommun antogs i juni
månad. Det beskriver hur Hjo kommun ska arbeta vidare
med trafikplanering på kort och lång sikt. Trafikprogrammets föreslagna åtgärder stödjer Hjos tillväxt på ett
hållbart sätt och ska bidra till uppfyllelse av de mål som
anges i visionens utvecklingsområden. Planen har tagits
fram genom inventeringar av nuvarande förhållanden och
innehåller ett antal förslag till konkreta åtgärder. Flertalet
av de föreslagna åtgärderna kommer att kräva fördjupad
planering och ytterligare politisk beredning.
Det är viktigt med bred acceptans och förankring av de
föreslagna åtgärderna eftersom det är tillsammans vi
skapar framtidens Hjo. För att uppnå detta har trafikprogrammet varit föremål för samråd med och remiss till
berörda parter som kommunens verksamheter, näringsidkare, fastighetsägare, boende och den politiska organisationen. Under hösten 2016 kommer ytterligare dialog
kring programmet att genomföras på en kvarterskväll på
Kulturkvarteret.
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2014
49
52

2015

Betygsindex för kommunikationer
Diagramrubrik

10
53
52
51
50
49
48
47

För att förbättra samordningen internt hålls plangruppsmöten för att regelbundet samverka med övriga kompetenser inom samhällsbyggnadskontoret i detaljplaneprocesser. Dialog med Västtrafiks sker löpande genom
kollektivtrafikkontoret i Tibro. I början av året togs
kontakt med Västtrafik för utreda möjligheten till tätare
bussturer på linjen mellan Hjo och Jönköping. Västtrafik
har lämnat ett kostnadsförslag som kommer att hanteras
i budgetberedningen inför 2017 års budget. Under hösten
kommer dialogmöte att hållas där Trafikverket och tjänstemän samt representanter för politiken Hjo möts för att
diskutera kommande projekt och trafiksituationen i stort.
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Ingen mätning
gjordes

46
45
44

2012

2013
Betygsindex för Hjo

Ingen mätning
gjordes
2014

2015

2016

Betygsindex för småkommuner

Källa: SCB´s medborgarundersökning
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Målredovisning

HJO KOMMUN

Mål 3: Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

När deras konsult jämför Hjo kommuns hemvård med
övriga kommuners hemvård så står det klart att Hjo kommuns hemvård utmärker sig för sin flexibilitet och vilja att
11
hela tiden möta brukarens behov. Denna goda vilja har
inneburit att ruttplaneringen hela tiden ändras i takt med
att brukarnas önskemål för dagen eller veckan ska tillgodoses. Även om det är kvalitet för brukaren att hela tiden
kunna påverka sin egen hemtjänst, så innebär de många
förändringarna i planeringen att personalkontinuiteten blir
lidande och resurserna används inte optimalt vilket alltid
påverkar brukarna negativt i det långa loppet.

Sedan början på 2016 finns tidigare Måsen, Fabriken och
Socialpsykiatrins dagverksamhet under samma tak i en
nyrenoverad industrilokal på Nolängsgatan 11. Verksamheten är döpt till Klammern-Alla kan! Med stora, fina lokaler
och ett namn som andas möjligheter vill verksamheten
skapa en meningsfull sysselsättning och stimulerande dagar för sina besökare. Oavsett funktionshinder. Verksamheten har delats in i fyra huvudinriktningar:
1.
2.
3.
4.

Service och underhåll
Produktion
Media och design
Sinnesstimulering

För att vi ska kunna hålla en god kvalitet behöver överenskommelser om tider gälla och ändringar meddelas i
god tid. Detta är en kultur som måste arbetas in av chefer
och medarbetare för att verksamheten ska vara effektiv
och därmed väl fungerande så att vi kan erbjuda god vård
på lång sikt för våra brukare.

Ex på arbetsuppgifter är att arbeta i centralförrådet, åka
till äldreboendena med kioskverksamhet, arbeta med
återvinning, baka, ordna lunch samt sortera och tvätta
kläder som ska till Polenhjälpen. I den inledande fasen
under våren 2016 har personalen tillsammans med brukarna provat sig fram till ett lämpligt innehåll som sedan
ska dokumenteras i genomförandeplaner och ett lämpligt
arbetsschema.

Samtidigt gäller det att ha ett flexibelt schema som ändrar
sig efter brukarnas behov och omfattningen på insatser
för tillfället. Vid varje vakans i Hemvården görs en ny
översyn av behovet och vid behov justeras schemat så att
det bättre stämmer överens med brukarnas behov.

En annan positiv nyhet inom funktionshinderområdet
är att en ny servicebostad öppnade upp i februari 2016.
Målgruppen är främst personer med en diagnos inom det
neuropsykiatriska området. Till gruppen neuropsykiatriska diagnoser hör bland annat autismspektrumstörning.
Personal finns tillgänglig dygnet runt i en närbelägen baslägenhet för att erbjuda stöd och trygghet till de boende.
Stödinsatserna ges i de boendes hem utifrån de boendes
olika, individuella behov. Servicebostaden startade upp
med tre boende, men i takt med att fler ansökningar om
servicebostad inkommer kan fler lägenheter behöva knytas till servicebostaden.

Hemvårdens personal har under 2016 börjat arbeta
med möten i mindre arbetsgrupper där det finns större
möjligheter att diskutera hur insatserna ska utföras hos
olika brukare. Detta leder också till ökad samsyn, bättre
samarbete och därmed ökad kvalitet hemma hos brukarna. Mindre arbetsplatsträffar leder till ökade möjligheter att jobba verksamhetsnära med små förbättringar.
Hemvården visar också fortsatt goda resultat när det
gäller aktuella genomförandeplaner på varje brukare med
hemvårdsinsatser.

Nöjda brukare är brukare vars behov tillgodoses och som
har stor delaktighet i sin egen vård. Som en del i Hemvårdens utvecklingsarbete har Vård och Omsorg haft ett
möte med företaget Kompanion som tillhandahåller planeringsverktyg i Hjo och många andra av landets kommuner.

Indikator: SoS nationella brukarundersökning

2012

2013

-Andel nöjda brukare inom Hemvård

85 %

-Andel nöjda brukare inom SÄBO

88 %
-

-Andel nöjda brukare inom funktionshinderområdet
(egen enkät)

2014

2015

2016

82 %

81 %

87 % (riket 89 %)

-

87 %

84 %

86 % (riket 82 %)

-

-

-

92 % (12 av 13)

-
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Mål 4: Hjoborna ska ha ett lågt behov av försörjningsstöd

Andelen som uppbär försörjningsstöd i Hjo kommun har
minskat under årets första åtta månader till ett medelvärde på 87 hushåll per månad att jämföra med förra årets
100 hushåll per månad. Enheten inom försörjningsstöd
har under det senaste året arbetat aktivt med metodutveckling för att skapa effektivitet och ökat fördjupning och
uppföljning i varje ärende. I kombination med en bättre arbetsmarknad har enheten numera ett överskott gentemot
budgeterad ram.

Arbetet inom Samverkan i Arbets- och rehabiliteringsfrågor (SAR) pågår enligt plan. Inför 2016 gjordes en
uppdaterad verksamhetsplan som på ett tydligare sätt
än tidigare beskriver arbetsprocessen inom SAR. Efter
uppföljning av verksamheten framkommer att myndighetssamverkan fungerar bra och att nära samtliga deltagande
myndigheter är närvarande vid de flesta månadsmötena.
Resultatet
så här långt visar att 75 % av deltagarna har
12
gått vidare till annan sysselsättning eller ersättning. 25 %
är fortsatt sjukskrivna eller avbrutit insatsen.

Arbetet med arbetsmodellen FIA (förutsättningar inför
arbete) har inte kommit längre med anledning av att
Arena 9.0 är ett samverkansprojekt genom ESF i samarSocialstyrelsen för närvarande inte tillhandahåller metobete med samordningsförbunden i Östra och Norra Skadunderlag och stöd som tidigare aviserats. Vi kommer att
raborg med fokus på att skapa mötesplatser för unga som
fortsätta följa utvecklingen och fortsätta arbetet när ny Andel
in- av befolkningen
står långt
arbetsmarknaden.
Projektet har godkänts
i Hjo från
som får
försörjningsstöd
formation kommer. Nya riktlinjer för försörjningsstöd har
och inletts under augusti månad.
2012
2013
2014
2015
2016
upprättats för beslut i kommunstyrelsen under september
3,5%
3,0%
3,3%
3,6%
2016. Ekonomismartutbildningen har genomförts under
våren 2016 och planeras återkomma nästa år.
Antal av befolkningen i Hjo som får
försörjningsstöd
Samverkansavtalet (LÖK) med Arbetsförmedlingen (AF)
slutfördes under våren och arbetet har kommit väl igång.
3,7%
3,6%
Det har upprättats en samverkansgrupp med represen3,6%
3,5%
tanter från berörda verksamheter som löpande träffas
3,5%
och följer utvecklingen inom arbetet med nyanlända t
3,4%
3,3%
ex framtida kostnader inom försörjningsstöd och olika
3,3%
utbildningsinsatser.
3,2%
Inom Arbetsmarknadsenheten (AME) har ledarmodellen
7tjugo använts i mindre omfattning än tidigare under våren
med anledning av personalbyte. Nya personer kommer
troligen utbildas under hösten om utbildningen kommer
igång enligt planering. Praktikverktyget ”Sommar Amea”
har under 2016 använts för att administrera feriepraktiken
i Hjo kommun vilket frigjort arbetstid och skapat tydligare
strukturer i arbetet. AME arbetar också med uppdraget
inom Delegationen unga till arbete (DUA) där ett utbildningskontrakt tillkommit samt att det varit flera på gång
som dock inte genomförts då berörd fått anställning mm.
AME och AF har informerat kommunledningsgrupp, och
erbjudit samtliga verksamheter att boka in Arbetsförmedlingen för personlig information om möjliga sysselsättningsåtgärder som erbjuds för närvarande när det gäller
ungdomar och övriga grupper. Anställning har skett för
person i behov av försörjningsstöd med syfte att sporra
till utveckling och öka chanserna för annat arbete.
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SKL´s öppna jämförelser
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Mål 5: Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen

Andel elver som är behöriga att söka gymnasieutbildning

Den officiella statistiken när det gäller antalet elever som
är behöriga att söka till gymnasiet har inte kommit ännu
men utifrån vår egen sammanställning av betygsstatistiken
kan vi se att våra elever fortsatt har en hög måluppfyllelse.
Alla enheter har arbetat med avstämningar av måluppfyllelsen vilket är ett arbete som görs tillsammans med elevhälsan och syftar till att fånga upp de elever som befaras
inte nå målen och på så sätt kunna sätta in tidiga insatser.

2012
83,5%

2013
93,2%

2014
90,8%

2015
90,4%

2016

Andel elever som är behöriga att
söka gymnasieutbildning
13
93,2%

94,0%
92,0%

90,8%

90,4%

2014

2015

90,0%
88,0%
86,0%

Flera av våra enheter har under våren arbetat med Läslyftet vilket har varit en uppskattad och bra satsning. Vi kan
redan nu se att medverkan i Läslyftet gett effekt genom
ändrade undervisningsmetoder och nya arbetssätt. Under
läsåret 2016/2017 kommer de pedagoger som inte gick
Läslyftet under föregående läsår att göra det.
Samtliga enheter erbjuder sina elever läxhjälp en gång per
vecka där minst en pedagog finns på plats. På högstadiet
har man under våren haft tre läxhjälpsgrupper: en allmän,
en mattegrupp och en engelskagrupp. Det är en varierad
elevgrupp som besöker läxhjälpen, både de som behöver
extra stöd för att nå målen och de som har ambitioner att
få högre betyg. Pedagogerna kan se att det gör skillnad för
eleverna som kommer dit att kunna få extra stöd. Under våren erbjöds påsklovsskola på högstadiet vilket var
väldigt lyckat men ingen sommarlovsskola. Anledningen till
att man valt att inte erbjuda sommarlovsskola för årskurs
nio är att det är en kort tidsperiod då det är möjligt att
kunna komplettera sina betyg och att det är svårt att få
behörig personal till sommarskolan. Under kommande
läsår kommer man att satsa på lovskola under sportlov
och påsklov samt öppna den även för elever från årskurs
7 och 8.

84,0%

83,5%

82,0%
80,0%
78,0%

2012

2013

2016

Källa: Skolverkets årliga uppföljning

En utvärdering av 2-lärarsystemet på Bläckfisken pågår
och ska presenteras för politiken i oktober.
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Mål 6: Det ska vara enkelt att få barnomsorg i Hjo kommun

Andel barn som har fått plats på önskat placeringsdatum

Barn och utbildning arbetar med ambitionen att man ska
få plats på önskad förskola på önskat placeringsdatum.
Det är, som sagt, vår ambition. Sedan har vi våra riktlinjer
att följa, som anger att vi har en platsgaranti inom tre månader. Vi lyckas placera barn på önskat datum i de flesta
av fallen och vi lyckas placera barn inom platsgarantin i
stort sett i samtliga fall.
Vi jobbar löpande med att bevaka lokalsituationen inom
förskolan och planera framåt så att det finns tillräckliga
lokaler för verksamheten. Som det ser ut just nu så klarar
vi att bedriva förskoleverksamhet i våra befintliga lokaler
det kommande året vilket innebär att vi kan planera mer
långsiktigt. Alla verksamheter inom barn och utbildning
jobbar tillsammans för att planera inför framtiden för att
möta våra gemensamma lokalbehov så att det ska vara
fortsatt lätt att få barnomsorgsplats i Hjo.
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63%

2013
80%

2014
80%
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77%
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Antal barn som har fått plats på
önskat
placeringsdatum, %
14
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80%
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80%

80%

2013

2014

77%
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KKiK, Kommunens kvalitet i korthet
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Mål 7: I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidhem känna sig trygga

Resultatet från vårens brukarundersökning i årskurs 5
och 8 samt förskolan visar att det fortsatt är en överväldigande majoritet av våra barn som känner sig trygga i
förskolan och skolan. Andelen som känner sig trygga har
dock minskat något i grundskolan så det är viktigt att vi
fortsätter allt det goda arbete som görs ute på enheterna
för att se till att alla våra barn trivs och känner sig trygga
när dom är i verksamheten.
Under våren har ett samarbete, i samverkan med folkhälsostrategen, inletts med forskaren Hélène Jenvén. Arbetet handlar om att skapa trygghet och studiero för våra
barn och elever. Under våren har all personal på Bläckfisken och Duvan medverkat vid tre fortbildningstillfällen
tillsammans med Hélène där man arbetat med sociografisk
kartläggning. Det har gett personalen verktyg att arbeta
vidare med kartläggning av sina respektive klasser. Syftet
med kartläggningen är att visa på mönster, hierarkier och
normer som råder i klassen för att utifrån det kunna ta
fram ett underlag som kan användas för att arbeta vidare
med klassen. I vissa klasser är arbetet med kartläggningen
påbörjat medan andra påbörjar arbetet under hösten.
Arbetet med Hélène Jenvén kommer att fortsätta under
hösten med förskolan och de övriga skolenheterna.

2013
95
90
81

F-klass
Åk 5
Åk 8

2013
90
95
93

2014
97
96
98

2015
97
96
98

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

En viktig del av skoldagen för våra elever är rasten och
15 den är ett tillfälle till lek och aktivitet. Flera enheter
att
arbetar aktivt med organiserade rastaktiviteter vilket
hjälper till att skapa trygghet för våra elever och en god
15
sammanhållning på skolan. Genom att det finns organiserade aktiviteter behöver eleverna inte fundera över att
det inte finns något att göra på rasten eller oroa sig för att
man inte ska få vara med. Rektorerna kan se att organiserade rastaktiviteter gör skillnad. Det blir umgänge över
klassgränserna, en lugnare stämning på rasterna, färre
konflikter och det blir lättare för eleverna att komma in i
ett lärande när rasten varit bra.
På högstadiet anställdes en elevcoach under våren som
främst jobbar med att vara en extra vuxen i skolan.
Elevcoachen jobbar också mycket för att integrera våra
nyanlända elever under rasterna och jobbar aktivt med att
eleverna ska känna trygghet i rastmiljöerna.
Rektorsgruppen har under våren arbetat med frågor kring
hot och våld och tagit fram en övergripande rutin för
arbete mot hot och våld som under hösten ska implementeras i verksamheterna. Tanken med rutinen är att ge personalen en trygghet och kunskap om hur man ska agera
vid en händelse av hot och våld. Ledningsgruppen har även
haft en krisövning tillsammans med säkerhetssamordna2016
ren för att jobba med den övergripande krishanteringen.
99
Respektive enhets krisplan har uppdaterats vid läsårsstart
och under hösten kommer arbete med krisplanerna att
95
fortsätta för att se till att all personal känner sig trygg i
95
hur dom ska agera om en situation skulle uppstå.
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Källa: Lokal brukarundersökning
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Mål 8: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i
Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020

Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg har antagit utmaningen att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa
i Sverige år 2020. I enlighet med detta har Kommunfullmäktige i Hjo angett att ”Hjo kommun ska aktivt bidra till
att invånarna i Skaraborg har Sveriges bästa hälsa 2020”.
Hjo kommun har en folkhälsostrateg som är anställd av
regionen. Folkhälsostrategen arbetar centralt tillsammans
med alla kommunens berörda verksamheter. Folkhälsostrategen har under 2016 bland annat varit med och
arbetat med följande:
Barnfetma
Ett arbete pågår i Hjo och andra skaraborgskommuner
där folkhälsostrategen i samarbete med skolsköterskorna
kartlägger nuläget i syfte att se vilka åtgärder som bör
vidtas.
Barns språkutveckling – Certifierade litteraturförskolor
Anita Isaksson är projektanställd på två år för att arbeta
med barns språkutveckling. Arbetet sker främst genom
handledning av personal och deltagande på föräldramöten
både inom förskola, barnavårds- och mödravårdscentralen.
Fullföljda studier - inkluderande lärmiljöer
Helene Jenven arbetar med barns trygghet och studiero
på Duvan och Bläckfisken. Under hösten 2016 kommer
förskolorna och övriga F-6 skolor involveras i arbetet.
Folkhälsostrategen sitter med i arbetsgruppen på skaraborgsnivå.
PRIO-satsningen: Personalutbildning inom kontaktyrken
En verksamhetsöverskridande arbetsgrupp kopplad till
PRIO-satsningen har identifierat att personal inom olika
kontaktyrken behöver kompetensutveckling inom diagnoser och bemötandefrågor. Arbete pågår med att starta
denna utbildningssatsning som utöver kunskapspåfyllnad
syftar till att skapa samsyn och ökad professionalitet i
arbetet med berörda individer.
Volontärtorget
Volontärtorget i Skövde har presenterat sin verksamhet
för politiker och tjänstemän. Ett uppdrag från Kommunchefen har getts till folkhälsostrategen och frivilligsamordnaren gällande att undersöka behovet och möjligheterna med utvecklad volontärverksamhet i Hjo kommun.
Utifrån detta pågår en behovskartläggning hos utvalda och
intresserade verksamheter.
DELÅRSRAPPORT 2016

Mycket arbete görs i Hjo kommun för att förbättra den
allmänna
folkhälsan, vilket går att läsa om i respektive
16
verksamhetsuppföljning. Fler exempel är:
Hikigruppen, som består av pedagogisk personal och personal från elevhälsan, har under våren fortsatt sitt arbete
med de elever som har en hög skolfrånvaro. Vi kan se att
gruppen har gjort framsteg med de eleverna som omfattas av gruppens arbete men det finns fortsatt arbete att
göra för att få eleverna till skolan på heltid. Högstadiet har
även haft möten och startat ett samarbete med Barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) vilket innebär att BUP under
hösten kommer göra utredningar på plats i Hjo. Det finns
en tröghet i systemet när det gäller att ”komma intill” på
BUP då det är väldigt långa väntetider innan en utredning
kan påbörjas och det kommer underlätta för våra barn
och ungdomar som har behov av stöd från BUP att dom
kommer till oss.
Vård och omsorg följer upp samtliga patienters hälsa
genom att svara på konkreta frågor och registrera dem
i olika register. Detta hjälper oss sedan att förbättra
vården för patienterna. De kvalitetsregister vi är med i
är Senior Alert, Palliativa registret och BPSD-registret
(Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens).
Det som registreras i systemen följs upp på teamträffar.
En teamträff innebär att både legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personal från boendet tillsammans med
enhetschef träffas regelbundet och går igenom brukarnas
hälsa. Under 2016 har vi som mål att förtydliga syfte
och innehåll i teamträffarna för att tiden ska användas så
bra som möjligt och träffarna ska leda till direkta kvalitetsförbättringar i vården. På Sigghusberg har man under
2016 valt att utöka tiden för träffarna för att hinna lägga
kraft och fokus på BPSD-registret. Tanken bakom detta
är att med en bra uppföljning av de beteendemässiga och
psykiska symptomen vid demens så förebygger man också
annan ohälsa och skador, såsom fall. Ny rutin för arbetet
med teamträffar och kvalitetsregister fastställs under
hösten 2016.
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Att beakta basala hygienriktlinjer är en viktig del i att
befrämja hälsa både på kort och lång sikt. Verksamheten
är duktig på att följa de basala hygienrutinerna för att
minimera risken att brukare/patienter utsätts för onödig smittspridning. Förra årets internkontroll visade att
personalen är duktiga på att använda plastförkläden och
handskar, att desinficera händerna och sätta upp håret
samt ta av ringar och armband. Däremot fanns det behov
av en tydlig årsagenda för hygienarbetet med tydlig ansvarsfördelning som enhetschefen kan följa på varje enhet.
Denna har nu tagits fram och även en försäkran som varje
nyanställd får skriva på för att visa att de förstått viken av
basal hygien i vårdarbetet.

Hjo kommun
ska aktivt2014
bidra till
2009 2010-2013
2015att invå2016
narna i Skaraborg
ska ha74%
Sveriges bästa hälsa
70%
2020

Socialtjänstens delaktighet och överblick inom folkhälsoarbetet är viktig för att kunna ha en god omvärldsbevakning och genom samverkan använda våra resurser på
bästa sätt utifrån vårt uppdrag.

68%

75%
74%

74%
73%
72%
71%
70%

70%

69%

2009

Ingen mätning
gjordes

2010-2013

Ingen mätning
gjordes/görs

2014

2015

2016

Källa: SKL´s öppna jämförelser

Föräldrastödsmodellen Alla Barn i Centrum (ABC) används av Dialogen, och det har under våren genomförts
gruppverksamhet.
Arena 9.0 som är ett samverkansprojekt för unga 16-24
år som står långt från arbetsmarknaden är beviljat och
startades upp i augusti 2016. AME är bas för projektet
som leds av en projektledare och en arbetsgrupp.
Översynen av Utvägs (våld i nära relationer) verksamhet
och avtal samt samverkan mellan region och kommun, har
genomförts av socialcheferna i Hjo, Tidaholm, Lidköping
och Töreboda tillsammans med en arbetsgrupp från
berörda parter. Arbetet är i slutfasen och det kommer att
presenteras ett förslag till nytt avtal inom kort med en ny
finansieringsmodell.
Missbrukssamarbetet mellan Hjo, Tidaholm och Tibro
är välfungerande och grupper i återfallsprevention har
startats upp samt att nya diskussioner inleds kring andra
samverkansformer t ex anhörigstöd mm. Personal på Dialogen kommer under december att utbildas i Craft vilket
är en metod för att leda anhöriggrupper.
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Mål 9: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat

Hjo kommun ska fortsätta att arbeta på den inslagna
vägen. Arrangera fler mötesplatser mellan Näringsliv
och Hjo kommun. Berörda deltagare från Hjo kommuns
tjänstemän och politiker ska delta vid varje möte för att
ge oss större chans att bibehålla och så småningom stärka
näringslivsklimatet ytterligare. Största prioritet är skolan
och samhällsbyggnads kontakter med näringslivet. Dialogen måste förbättras ytterligare. Alla tjänstemän och politiker som har någon form av kontaktyta med näringslivet
ska under våren 2017 genomgå SKLs utbildning Förenkla
Helt Enkelt. Det är viktigt att förstå att vårt kommunala
arbete påverkar tillväxten hos nuvarande och potentiella
företag vilket i sin tur är helt avgörande för samhällets
utveckling. Förståelsen för att näringslivet påverkar både
skola, vård och omsorg ska stärkas.
Exempel på möten som genomförts under året är Näringslivsfrukost på skolan, Affärsengelska tillsammans med
Folkhögskolan, Näringslivslunch med sex av Företagens
Vänner på plats och Skeppshult som presenterade sin
patenterade räddningsstege som skänktes till Hjo hamn
samtidigt som samhällsbyggnad presenterade restaurering
av hamnen och våra Sommarlovsentreprenörer gjorde
entré.
Öppet Hus på Industrin arrangerades för andra gången.
Torsdagen den 26 maj öppnade 18 företag sina portar för
alla Hjobor. Dagen blev en lika stor succé som 2014. Det
blev många spännande möten som bygger stolthet och
skapar kontaktnät och fler lokala ambassadörer.
I Svenskt Näringslivs Kommunranking som presenterades
den 20 september 2016 tappade Hjo hälften av fjolårets
fantastiska lyft på 90 placeringar. För år 2016 ligger Hjo
kommun på plats 166 av 290 kommuner. År 2015 på plats
117, 2014 på plats 207, 2013 på plats 222 och för år 2012
på plats 212.
Plats 166 är det näst bästa resultatet någonsin men kommunen får definitivt inte vara nöjd med detta, utan målet
är att fortsätta arbetet med att bibehålla den positiva
trenden. Det krävs insatser från alla håll och kanter.
Utöver mätning via Svenskt Näringslivs Kommunranking
som är en attitydundersökning, så bör kommunen köpa in
mätningen ”INSIKT” som mäter den faktiska kontakten
med Hjo kommun.
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Prioriterade områden är att arrangera mötesplatser,
nätverksbyggande både lokalt, regionalt, nationellt och
18
internationellt,
entreprenörskap, utbildningsinsatser,
digitalisering, marknadsföring, projektansökningar och
internationalisering.
Fokus
på målgrupperna
industri,
2012
2013
2014 ligger2015
2016
handel,
grön
näring.
78
68
83
173
124
Total placering på kommunrankingen av
18
totalt 290 kommuner
117 (290)

18
166 (290)

212 (290)
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207 (290)
222 (290)
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Källa: Svenskt Näringslivs kommunranking
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Mål 10: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att
det är enkelt att kontakta kommunen

Goda möten förverkligar visionen och är en viktig del av
tillsammansbegreppet som dels ingår i visionsformuleringen och dessutom är ett eget utvecklingsområde. Samtliga
verksamheter inom Hjo kommun arbetar för att förbättra
bemötande och tillgänglighet. Alla verksamheter arbetar
även med värdegrunden ’Det goda mötet’ och översätter
den till respektive verksamhets arbete. Det goda mötet
skapar vi varje dag när vi möter Hjobor, besökare, brukare, medarbetare m.fl.
Ett par särskilt viktiga övergripande verktyg vi har för att
uppfylla ett gott bemötande och att det ska vara enkelt
att kontakt kommunen är Hjo kommuns hemsida och
synpunktshanteringen på just hemsidan.
Hemsidan är ofta det första man besöker om man vill få
information och/eller kontakt med kommunen. Det är
därför viktigt att informationen på hemsidan är uppdaterad, relevant och lättillgänglig. Detta är någonting som
samtliga verksamheter arbetar med. Växelpersonalen har
i uppgift att kontinuerligt var vaksamma på information
som saknas och där ta egna initiativ till att uppdatera där
det behövs och/eller ta kontakt med verksamheterna som
behöver förändra eller förbättra något.
Kommunens synpunktshantering är ett system som behandlar synpunkter, frågor, kritik etc. som inkommer via
formulär på hemsidan eller via blankett. Vår ambition är
att svara inom 10 arbetsdagar om svar begärs. De flesta
synpunkter som kommer in riktas till samhällsbyggnad,
varför man har slipat på sina rutiner för att kunna svara på
ett bra sätt i god tid.
Från den I juni 2016 gick Hjo och Tibro kommun går samman och skapade ett gemensamt svarsställe som är lokaliserat i Hjo. Detta har skapat bra samordningsvinster och
goda möjligheter att tillsammans möta kund på bästa sätt.
Med ytterligare personal på plats i växeln har vi större
möjlighet att koncentrera oss på en kund i taget oavsett
om det gäller besök till Stadshuset eller ett telefonärende.
Under våren har förskolan och grundskolan försökt att
i största möjliga utsträckning anlita tolk vid samtal med
vårdnadshavare med annat modersmål än svenska och ha
tolk vid föräldramöten för att ge förutsättningar för att
vårdnadshavare att tillgodogöra sig information från verksamheten. Det är viktigt att vi kan skapa förståelse för
hur verksamheten fungerar och goda relationer med alla
vårdnadshavare och att arbeta med tolk ger goda förutsättningar för detta.
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Under våren har en ny informationsbroschyr tagits fram
till vikarier som ska arbeta inom barn och utbildning och
administrationen har försökt att organisera informationsflödet så att vikarierna ska få samma information oavsett
vilken verksamhet de ska vikariera i. Förskolan har bjudit
in till gemensamma informationsmöten för nya vikarier
där de har fått nödvändig information och haft möjlighet
att ställa frågor till förskolechef och barnomsorgshandläggare innan de påbörjar sitt arbete i verksamheten. Det
har varit ett lyckat upplägg som man kommer att fortsätta
med.
Plan- och byggenheten skickar ut en enkät kring upplevelsen av service och bemötande varje kvartal till de som fått
bygglov. Uppföljningsmöten kring förbättringsområden
genomförs kvartalsvis.
För att öka tillgängligheten och säkerställa en effektiv handläggning av bygglovsärenden har Plan- och
bygglovsenheten inför telefontid för bygglovshandläggarna.
De nås mellan kl. 9:00 och 12:00 varje måndag, onsdag
och torsdag. För att möta den politiska prioriteringen
kring brukarstyrda arbetstider anpassas besökstider till
bokning efter sökandes önskemål. Det är möjligt att träffa
handläggarna tidig kvällstid för de invånare som pendlar
från arbete på andra orter.
Inom kultur, turism och fritid möter vi många människor och jobbar ständigt för att ge ett gott bemötande.
Värdskapet är viktigt för att våra besökare ska trivas och
längta tillbaka. Under våren har turismen nylanserat sin
webbplats, www.hjo.eu. Sidan har fått nytt utseende och
innehåll. Vidare har turistverksamheten utökat sin närvaro
i sociala medier genom att starta upp ett instagramkonto,
visithjo, och arbetar nu med att öka följarantalet, likväl
som man arbetar vidare med att öka följarantalet på turismens Facebooksida.
Uthyrning av lokaler är en service till våra brukare som
ska fungera på ett enkelt och smidigt sätt. Arbetsprocessen påbörjades 2015 men är inte klar. Det som kvarstår
är att länka lokalbokningssystemet så att det fungerar
tillsammans med kommunens övriga verksamhetssystem
och därmed ge möjligheter att förbättra den interna hanteringen av lokalbokningar.
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Betygsindex för bemötande och tillgänglighet

2012
56
58

Betygsindex för Hjo
Betygsindex för småkommuner

I Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?” svarar i stort sett alla brukare att de får
ett gott bemötande av personalen. Det är glädjande att
se att brukarna märker att vi i Hjo kommun lägger stort
fokus just på bemötandet, utifrån att vi har både kommunens värdegrund ”Det goda mötet” och våra värdighetsgarantier inom vård och omsorg där vi utlovar ett gott
bemötande, men det innebär inte att vi kan slå oss till ro
och nöja oss med det betyget.
Våren 2016 fick all personal i våra särskilda boenden åka
iväg på en 2-dagars utbildning där fokus låg på just den
nationella värdegrunden i Socialtjänstlagen, men även på
de värdighetsgarantier som vård och omsorg har och den
värdegrund som hela Hjo kommun delar: Det goda mötet.
Eftersom brukarnas upplevelse av bemötandet till stor del
färgas av hur medarbetarna är mot varandra fick medarbetarna också lära sig mer om hur man kan öka förståelsen för olika personlighetstyper i en arbetsgrupp.
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Källa: SCB:s medborgarundersökning

För att det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunens personal för den som har trygghetslarm i hemmet är det också viktigt att upphandlingen eller avropet
av digitala trygghetslarm kommer till stånd under 2016.
Hjo kommun inväntar besked från Kommentus som har
fått sitt upphandlingsbeslut överklagat. Allt förarbete
som kommunen kan göra är gjort och beredskap finns att
trycka på startknappen så snart överklagningsprocessen
är klar. Förhoppningsvis är detta klart under hösten 2016.
För att det ska upplevas vara lätt att kontakta vård och
omsorg ska verksamheten ha en god information om
samtliga enheter. Under 2016 har många av vård och omsorgs informationsbroschyrer uppdaterats. Målet är att de
ska vara skrivna på en inbjudande och lättläst svenska så
att läsaren känner sig välkommen att kontakta vård och
omsorg.
En nulägesanalys kring nuvarande status och framtida
möjligheter för att utveckla och använda E-tjänster inom
arbete och socialtjänst har genomförts under våren
2016 med deltagare från samtliga enheter. Resultatet av
analysen kommer att redovisas för verksamheten under
september månad. Intresset för att utveckla nya möjliga
E-tjänster för att skapa bättre service till våra invånare är
stort inom verksamheten.
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Mål 11: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen

Hjobornas betyg i medborgarundersökningen till påverkansmöjligheterna i Hjo kommun har minskat något sedan
senaste mätningen 2014. Det handlar främst om att man
är mindre nöjd med möjligheten att påverka politiska
beslut samt påverka inom de kommunala verksamheterna.
Det är ett steg i fel riktning och vi behöver bli bättre på
att fundera på när det är relevant att göra insatser för
att lyssna in medborgarnas tankar och idéer. Det är dock
viktigt att veta om att betyget för påverkansmöjligheterna
i Hjo kommun ligger högre än snittet för både riket och
andra småkommuner.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att
införa mer valfrihet i matdistributionen genom att införa
kylda matportioner som ett alternativ till den varma
maten. Som ett led i detta arbete har man också gjort en
ordentlig översyn av den varma maten för att effektivisera
den. Allt nödvändigt förarbete har gjorts under våren
2016 för att kunna införa valmöjlighet mellan kyld och
varm mat under hösten 2016. Brukarna har varit delaktiga
och haft möjlighet att påverka matdistributionens framtida
innehåll i Hjo kommun, och de hålls också informerade
om förändringarna som nu genomförs.

Det finns förbättringar att göra, exempelvis vad gäller
att hitta fler former för delaktighet, skapa nya moderna
forum för detta o.s.v. Framtagandet av en demokratistrategi ska hjälpa till att ge strukturer för detta och vara ett
stöd för ansvarig chef och/eller handläggare för att få ut så
mycket som möjligt av de delaktighetsinsatser som görs.

Av förra brukarundersökningen framgick det att brukarna i högre utsträckning önskade kunna påverka det
gemensamma på boendet. Sedan dess har man försökt
att omformulera boendemötenas innehåll, t ex genom att
tydliggöra i förväg vad man ska prata om så att mötena
känns viktiga och angelägna för alla.

Kommunledningsgruppen har som strategiskt forum
ansvar att beakta möjligheten att anordna dessa träffar när man diskuterar förvaltningens ärenden. Samtliga
verksamheter har arbetat med påverkansfrågan, vilket
beskrivs i mer detalj i respektive verksamhets uppföljning.
Bland annat har följande gjorts under året inom våra olika
verksamheter.

Det viktigaste sättet att kunna påverka sin egen vardag
är inom vård och omsorg genom att ha en genomförandeplan där det klart och tydligt framgår vilka behov och
önskemål jag har och hur personalen gemensamt ska arbeta för att mina behov och önskemål ska tillgodoses. De
senaste åren har särskilt Hemvården arbetat hårt för att
få en hög andel godkända genomförandeplaner, och under
2016 har man fortsatt det konstanta arbetet med att hålla
denna höga nivå på arbetet.

För att ta tillvara kommuninvånarnas förslag och synpunkter kring Hjos utveckling har samrådsmöten införts där
samhällsbyggnad inbjuder till dialog kring planer som är av
stort allmänt intresse. I år har vi haft samrådsmöte kring
detaljplanen för Åran och en kvarterskväll med medborgardialog kring utvecklingen av framtidens Hjo.
I september arrangerades Leva & Bo i Hjo. Kommunens
ledande tjänstemän och ett stort antal politiker var på
plats på Kulturkvarteret för att möta såväl gamla som nya
medborgare.
Det omställningsarbete som pågått inom Hemvården
sedan ett par år tillbaka har till syfte att brukarna ska
kunna påverka både vem som utför insatserna i deras hem
(Hemvården eller en privat utförare) och när och hur de
vill ha sina insatser utförda. I början av 2016 godkändes en
ny utförare, K2 Comfort som därefter har introducerats
och utbildats i kommunens hemvård. Med ytterligare en
utförare har brukarnas möjlighet att påverka val av utförare ökat.
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Alla Hjo kommuns skolor arbetar med klassråd och
elevråd vilket är en viktig del när det kommer till att skola
våra elever i den demokratiska processen. Ju äldre eleverna är desto mer aktiva och delaktiga blir dem och på
högstadiet sköter eleverna elevrådet själva på ett väldigt
bra sätt. Dom driver frågor och är aktiva i utvecklingen av
skolan.
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Nöjd inflytande index

Våra enheter arbetar dagligen med barns inflytande och
barns bästa, dock finns det mer arbete att göra på en
övergripande nivå för att tillse att vi inte glömmer bort
att beakta barn-/barnrättsperspektivet i den politiska
beslutsprocessen. Den nationella barnrättighetsutredningen som presenterades i februari lämnar förslag till lag
om inkorporering av barnkonventionen. De författningsförslag som lämnades föreslås träda i kraft den 1 januari
2018. Utredningssekreterare som jobbar mot barn och
utbildning deltog i våras på Barnrättsdagarna i Örebro där
fokus låg på barnkonventionen som lag. Inspiration och
idéer togs med därifrån hur vi skulle kunna jobba med att
utveckla vårt arbete med barns rättigheter på ett övergripande plan för att vara väl förberedda när barnkonventionen blir lag. Arbetet kommer att fortsätta under 2016 och
2017 tillsammans med övriga delar av förvaltningen.
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Källa: SCB:s medborgarundersökning

Under våren har ett möte med ”Förenade föräldrar” ägt
rum där förvaltningen informerade och hade en dialog
med deltagande föräldrar.
Kvarterskvällarna knyter an till bibliotekets uppdrag att
verka som ett demokratiskt forum. Det öppna forumet
Kvarterskväll börjar bli en arena där man träffas, framför
egna och tar del av andras, intressen, åsikter och idéer.
Det har skett en positiv utveckling av kvarterskvällarna
under året. Fler hör av sig och vill hålla kvarterskväll och
ämnena varierar. Vi ser att det är viktigt att vi försöker
jobba över åldersgränserna för att skapa en mötesplats
för alla generationer.
Konst- och kulturrådet möts under året för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare
för berörda föreningar, konstnärer, kommunens tjänstemän och kommunens politiker.
Fritidsgårdens sommarverksamhet har planerats och
genomförts i samarbete med ungdomarna under våren.
Fritidsgårdens personal jobbar aktivt med att skapa ett
öppet klimat på fritidsgården där de för diskussioner i de
dagliga mötena med ungdomarna för att plocka upp idéer
och förslag till aktiviteter.
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Mål 12: Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet

Den viktigaste insatsen för att minska främlingsfientlighet är en väl fungerande integration. För att åstadkomma
detta vilar ett ansvar på många delar av kommunen.
Kulturkvarteret har en viktig funktion som mötesplats för
alla kommunens medborgare. Biblioteket är en viktig del
integrationsarbetet i kommunen och ska erbjuda tillgång
till gratis WiFi, datorer, tidningar och litteratur. Bibliotekets personal medverkade i februari vid en integrationsdag på Folkhögskolan där man informerade om sin
verksamhet. Personalen kan se att många nyanlända och
andra nyinflyttade kommer till biblioteket.
Biblioteket fortsätter att genomföra speciella inköp av
böcker på två språk och lättlästa böcker på svenska. Bl.a.
har körkortsboken köpts in på flera språk. För att öka
beståndet av media på flera språk har Skaraborgs kommuner köpt in buffertar i de olika kommunerna som
kommunerna sedan kan låna av varandra. Fjärrlån är en
tjänst som utnyttjas av våra låntagare och som personalen
kan se ökar i takt med att språken diversifieras hos våra
brukare.
Utställningsverksamheten med de tillfälliga utställningarna
fokuserade i början av året på integration, delaktighet och
acceptans genom utställningarna ”Den långa resan” och
”Negar Shekastehband”. Ett par miniutställningar med
samma tema fanns även att se under tidig vår på kulturtorget: ”Aktion T4 - om människosyn i Nazityskland” och
”Raoul Wallenberg: för mig finns inget annat val”.
Workshops där våra nyanlända har visat upp olika hantverk har genomförts under våren i Skapande verkstad
samt på World Art Day den 15:e april. En föreläsning om
Syrien genomfördes på kulturtorget i maj. Temat kring
acceptans, normer och inkludering fortsätter i höstens
tillfälliga utställningar genom utställningarna ”An ordinary
boy” och Hembygd. Båda finns dessutom tillgängliga för
skolan i form av specialvisningar och workshops då barn
och unga är en viktig målgrupp att nå med denna sorts
utställningar.
Fritidsledarna från fritidsgården genomför klassbesök med
jämna mellanrum i grundskolan där de informerar om
verksamheten samt bjuder in.

DELÅRSRAPPORT 2016

Kulturskolans verksamhet ska stå öppen för alla barn och
ungdomar genom de så kallade ”frispel” som innebär att
Kulturskolan en gång per vecka ska erbjuda kostnadsfria
tillfällen med lärare där barn och ungdomar får möjlighet att prova på olika instrument. Genom frispelen har
Kulturskolans verksamhet nått ett antal av våra nyanlända
barn och unga och förhoppningsvis kommer fler att hitta
till verksamheten. Ytterligare ett steg i att ge möjligheter till alla barn och ungdomar att spela instrument och
musicera är att ge förutsättningar till spontanspel i de
kommunala replokalerna som finns i samma område som
Kulturkvarteret.
En integrationssamordnare för fritidsverksamhet har
anställts i samarbete med Västergötlands idrottsförbund
och SISU. Syftet är att samordnaren ska vara en länk
mellan idrottsföreningarna och våra nyanlända och på så
viss kunna jobbar för att verksamhet för nyanlända ska
erbjudas så att alla på ett bra sätt kan vara delaktiga i
idrottslivet i Hjo.
All vår personal har gjort ett aktivt arbete under våren
med att integrera våra nyanlända elever i verksamheten
och jobba med allas lika värde och att alla ska bemötas
med respekt oavsett ursprung. En grupp med personal
från elevhälsan och högstadiet har påbörjat en kurs genom
Skolverket som handlar om att förebygga främlingsfientlighet och rasism vilket ger en kompetenshöjning hos vår
personal när det gäller att jobba med dessa frågor.
Förskolans Flerspråkighetsplan har lyfts in i Litterturprojektet som en del av certifieringsgrunderna vilket har lett
till att den fått nytt fokus hos personalen. Planen reviderades av kommunens läs- och skrivutvecklare i augusti.
Under februari hade årskurs 9 en utställning på Kulturkvarteret med bilder och ord utifrån deras erfarenheter
av Polenresan som genomförde i september 2015. Eleverna var med och ställde iordning och visade sin utställning under vernissage. Eleverna var väldigt stolta över
sitt arbete och fick svara på mycket frågor från besökare.
Utställning var väldigt uppskattad, både av eleverna och
besökare, och var ett bra sätt för eleverna att få tillfälle
att jobba med och bearbeta sina känslor efter resan.
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Planeringen inför höstens resor till Polen är färdig och
två grupper kommer åka ner i omgångar under en vecka i
slutet av september. Eleverna har förberett sig inför resan
genom att läsa om världskrigen, förintelsen, främlingsfientlighet, -ismerna (fascism, nazism etc.) och arbeta med
värdegrundsarbete.
Inom vård och omsorg förs en kontinuerligt pågående
diskussion om det goda mötet och allas lika värda, oavsett
nationellt ursprung, hudfärg eller liknande. Då det uppdagas främlingsfientlighet bland våra anställda och när detta
ventileras på arbetstid så har verksamhetens ledningsgrupp bestämt att man direkt ska föra en diskussion med
de personer vars beteende strider mot likabehandling.
Ett sätt för vård och omsorg att bidra till ökad kontakt
mellan gamla och nya Hjobor är genom att främja mångfald bland våra anställda. Förutom att främja mångfald vid
vakanser så försöker vård och omsorg i möjligaste mån
ta emot praktikanter och lärlingar som är nyanlända till
Sverige. Med den brist av undersköterskor som finns och
som kommer att finnas framöver är detta också nödvändigt för att möta morgondagens rekryteringsbehov. Vård
och omsorg har tagit emot och ansvarat för fyra personer
som har genomgått lärlingsutbildning till undersköterska.

HJO KOMMUN

I samverkan mellan integrationsenheten och näringslivet
har ett antal praktikplatser tillskapats och en praktikmodell har utvecklats för att synliggöra våra nyanländas
kompetens.
Integrationssamordnaren har handlett personal på arbetsmarknadsenheten (AME) kring bemötande/förståelse och
kulturkompetens för att möta nya grupper av deltagare på
ett professionellt sätt. Detta planeras också genomföras
för deltagare på AME då det idag finns flera nyanlända i
AMEs verksamheter. Arbetet med språkvänner har fortsatt i varierande omfattning och de som önskat en språkvän har kunnat erbjudas detta. Det har också genomförts
ett antal aktiviteter i integrationens tecken under året,
bland annat en ”sommar på svenska” mm. Det pågår också
en förstudie som heter mötesplats.hjo som bygger på
idéen att starta upp en verksamhet inom integrationsområdet i form av ett socialt företag eller i annan liknande
företagsform.

Inom arbete och socialtjänst har arbetsgruppen för att
motverka extremism arbetat med bland annat information
och utbildningsinsatser. Gruppen som består av företrädare för olika delar av kommunen samt integrationssamordnaren har ett uppdrag att aktivt bevaka risker för
extremism och arbeta förebyggande mot detta inom Hjo
kommun.
Kommunens integrationssamordnare ingår i olika nätverk lokalt och regionalt och genom dessa hämtas det in
information. Integrationssamordnaren är också tillgänglig
för informationstillfällen inom kommunen och har deltagit
vid ett flertal informationsträffar till kommunens verksamheter och föreningsliv mm. Med anledning av integrationssamordnarens arbetssituation har integrationsforum
under våren 2016 inte varit så aktivt som planerats. Det
kommer därför att under oktober kallas till möte för att
utifrån bostadsfrågan informera och skapa ytterligare
samverkan och planering kring framtiden.
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Målredovisning

Mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet

Flertalet steg har tagits under våren för att förbättra
fritidsutbudet och flera projekt är inne i slutfasen och
beräknas vara färdiga under hösten:
•

Arbetet med att byta ut friidrottsbanorna på Guldkroksområdet påbörjades under sommaren och
kommer troligen att stå färdigt i slutet av september.
Banorna kommer att vara till stor glädje och nytta
för både kommunens friidrottsförening och för våra
skolungdomar.

•

Under våren har arbetet med projekteringen av
actionparken gjorts av Pivotech i nära samarbete med
Hjo kommun och Hjo Skaters. Parken ska byggas
vid Guldkroksområdet och målet är att den är färdig
att invigas i slutet av oktober. Utrustning kan tas
fram och köpas in under hösten och tas i bruk under
våren.

•

De nya replokalerna på Kulturkvarterets område är
klara och invigda och flera band använder replokalerna.

•

Under 2016 har en ny fritid- och frivilligsamordnare rekryterats för vård och omsorg och introducerats i arbetet
med fritid för äldre och funktionshindrade. Arbetet med
att vidareutveckla Rödingen som en viktig mötesplats har
fortsatt under 2016 utifrån de synpunkter som inkommit
från målgruppen själva vid tidigare medborgardialog. 2016
lanserades också konceptet kring ett s.k. ”Pluspolarekort”
som ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att ta med sig en kompis på olika fritidsaktiviteter
utan att denne behöver betala inträde. Detta är ett sätt
att underlätta för personer med funktionsnedsättning att
få en aktiv fritidTvå nya fritidsansvariga har utsetts inom
funktionshinderområdet, som samarbetar tillsammans
med fritid- och frivilligsamordnaren. Detta har gjort att
fritidsutbudet inom funktionshinderområdet har breddats och fått en nystart. Exempel på nya aktiviteter som
tillkommit är boule och arabisk dans.

På Hjo kommuns äldreboenden är de boende markant
nöjdare med de aktiviteter som erbjuds än i övriga delar
av landet. Gemensamma aktiviteter såsom hundbesök,
bingo, läsning, musik m.m. anordnas dagligen på varje
avdelning och anslås på avdelningen. Korttidsavdelningens
Guldkroksbadet har haft gott om besökare under
patienter har möjlighet att delta i boendets aktiviteter.
sommaren och både simskola och morgonsim har
De boende har framfört önskemål till personal om att
anordnats. Simskolan har som vanligt varit populär
besöksgrupperna ska erbjuda aktiviteter i mindre skala,
har återigen slagit elevrekord. Förutom simskola
då många har svårigheter att delta i större samlingar.
för våra yngre barn anordnades även simskola med
Detta är ett behov som verksamheternas aktivitetsombud
drop-in för ungdomar och vuxna äldre än 15 år under
tillsammans med fritidssamordnaren kommer att arbeta
3 veckor. Tyvärr var det inte många som deltog på
vidare med framöver, så att alla våra boende känner att
Fritidsutbudet
simskolan för de äldre. Badet har kunnat erbjuda
de kan delta i aktiviteter på deras villkor. Tanken är att
morgonsim och även haft öppet på eftermiddagar och
utveckla aktiviteterna genom att arbeta mer med innehelger under sista delen av sommaren vilket har varit
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•

Fritidsgården fokuserar på att marknadsföra sin verksamhet genom kommunens hemsida, sociala medier
samt i pappersform, affischering och personliga möten, för att ungdomarna ska känna till verksamheten
och de möjligheter som finns där.
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Mål 14: I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

Glädjande är att årets medborgarundersökning visar att
kommunens invånare ger ett högre betyg till kommunens kulturverksamhet än tidigare år. Vi kan se att både
biblioteksverksamheten och utställningsverksamheten fått
högre betyg än tidigare vilket visar att våra satsningar på
de verksamheterna ger resultat.
Under våren har arbetet med att utveckla utställningsverksamheten på Kulturkvarteret fortgått och en ny
basutställning, Trästaden, är klar och invigdes under våren.
En större temporär utställning av Guldkrokens keramik
har pågått under sommaren. Förbättrade rutiner och
kontinuitet vad gäller marknadsföring av Kulturkvarterets
utställningar har genomförts under våren och kommer att
intensifieras under hösten.
Vidare har kontakt har tagits med Nyföretagarcentrum
och planer på samarbete genom utställningsverksamhet
har diskuterats.
Ett ”Sommarhack” för barn har genomförts under sommaren – en teknikverkstad där man samtidigt som man
fått lära sig programmera och uppfinna även fått vara med
och bygga den interaktiva utställningen. Det var ett varierande antal barn som var med och de barn som deltog
var väldigt nöjda med aktiviteten. Vi kan konstatera att
det är en väderberoende verksamhet och då det är första
gången vi genomfört en liknande aktivitet så är vi nöjda
med deltagandet. Om vi ska anordna liknande aktiviteter
framöver plockar vi med oss ett behov av att jobba mer
med marknadsföring av aktiviteten då personalen har
upplevt att folk inte har känt till aktiviteten trots att man
har annonserat mycket.
Turistverksamhetens guidade turer genom trästaden håller på att omarbetas och vidareutvecklas, barnvandring
med tillhörande karta (som barn gör på egen hand) har
uppdaterats och paketerbjudande inklusive övernattning
och guidad stadsvandring (via samarbetet inom Tre Trästäder) har marknadsförts via webb samt ett reklamutskick
direkt till kommuninvånarna i de tre respektive städerna
Eksjö, Hjo och Nora för att invånarna själva ska bli goda
ambassadörer för sina städer och sitt kulturarv.

Arbetet att implementera Kulturskolans nya handlingsplan
pågår och verksamheten har startat från höstterminen i
enlighet med planen. Nya ämneskurser och nya barngrupper kommer nu att nås med verksamheten då vi bland
annat börjar med musiklek i årskurs ett vilket innebär att
alla elever får träffa och komma i kontakt med Kulturskolans verksamhet. Förutom musiklek är även teater en ny
ämneskurs och från och med våren är dans inlyft i Kulturskolans verksamhet. Vi behöver jobba med marknadsföringen av Kulturskolan för att visa upp det utbud som
finns och för att locka nya deltagare till verksamheten.
Under våren har arbetet med att ta fram en kulturstrategi
fortgått. I april genomfördes med hjälp av en konsult från
Kultur i Väst en kulturdialog med kommunens arbetsgivarforum där kommunens chefer fick diskutera kulturens
roll utifrån visionen. Genom att inkludera hela arbetsgivarforum innefattades samtliga kommunens verksamheter
vilket var viktigt för att få med de olika verksamheternas
perspektiv på kultur. Underlaget från kulturdialogen tas
med i arbetet med kulturstrategin. För att nå våra yngre
kommuninvånare har en enkät kring kultur- och fritidsvanor riktad till barn och unga genomförts i augusti. Arbetet
med kulturstrategin kommer att fortgå under hösten,
bland annat är en medborgardialog inplanerad i september.
Det nya ungdomsbiblioteket har marknadsförts genom
olika kanaler; fritidsgård, skola och annonsering samt
sociala medier. Det märks ett ökat besöksantal men fortKulturutbud
farande är gruppen tjejer i tonåren ganska svårflörtade.
Arbetet fortsätter i samarbete med fritidsgårdsbesöken i
skolan och fokus på intressanta
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Mål 15: Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv
handelsutveckling
Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling

Hjo kommun har arbetat för att stärka samverkan mellan
handlare, restauranger och fastighetsägare samt tjänstemän och politiker inom kommunen. Efter inbjudan under
våren med berörda grupper och senare Hjo Handel diskuterades hur man får till en föryngring av engagemang inom
Hjo Handel men också stärka samverkan och centrumgemenskapen. En grupp ”Ung Handel” har senare startats
upp i samverkan mellan handlare, restauranger och div.
annan verksamhet.

Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln
Hjo ska ha
ett levande centrum
Försäljningsindex
i dagligvaruhandeln
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Vi ser en mindre tillbakagång för dagligvaruhandeln 2015
enligt de handelsindex som presenterades i augusti 2016.
Dock är det enligt Handelsutvecklingsindex (HUI) för
de mindre kommunerna en positiv trend om man har en
omsättningsförändring på plus 3% eller mer. Här ligger
Hjo kommun på en omsättningsförändring från 2014 till
2015 på plus 4%.
Försäljningsindex i sällanvaruhandeln är oförändrad.
Vi ska även medverka vid evenemang och aktiviteter för
att bidra till upplevelsen av ett mer aktivt och levande
Hjo. Exempel på arrangemang är Alla Hjärtans Hjo, Påsk,
Vätternrundan, Leva & Bo i Hjo, Hälsoveckan, Handelsdag, Trafikantveckan, Näringslivsgalan, Julmarknad samt
Kvällsöppet. Vi för en fortsatt dialog med torghandlare så
att detta blir återkommande. Vi arbetar även dialog med
att ge möjlighet för närproducenter, eller liknade verksamhet, att kunna saluföra sina produkter annan dag är
torgdag.

DELÅRSRAPPORT 2016

20
10
0

2012

2013

2014

Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln

2015

2016

Försäljningsindex i dagligvaruhandeln

Indikator: Handeln i Sverige

2015
38
74

Målredovisning

HJO KOMMUN

Mål 16: I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt

Allt vi människor gör påverkar miljön på något sätt. Våra
vanor och hur vi beter oss är avgörande för hur stor
påverkan vi har. Genom att bedriva ett aktivt miljöarbete
kan vi skapa förutsättningar för en mer hållbar livsstil. För
att bli långsiktigt och leda till bestående och positiva förändringar behöver miljöarbetet integreras och ingå som
en självklar del i vardagen.
Miljödialogen är den process genom vilken mål och visioner kommuniceras i den kommunala organisationen för
att skapa en grund för gemensamma värderingar och ökad
delaktighet i miljöarbetet bland medarbetarna. Dialogmöte har hållits i kostenheten där samtliga anställda deltagit.
Ett utbildningspaket för 100 medarbetare där deltagarna
efter slutförd utbildning får Miljökörkort har köpts in.
Med start under hösten 2016 ska kommunens miljöinspiratörer, samtliga chefer samt alla anställda inom kostverksamheten ”få körkort”. Hjo kommuns miljöpris har i år
delats ut för första gången. Pristagare blev Andreas och
Stina Westman. Familjen visar att en resurssnål livsstil kan
förenas med hög livskvalitet. De är en inspirerande förebild för oss alla inför den omställning som är nödvändig
för en positiv framtid och ett hållbart Hjo.Priset delades
ut vid firandet av Sveriges Nationaldag den 6 juni i Hjo
stadspark.

Bevakning av utvecklingen kring möjligheten att tanka biogas i Hjo har fortsatt men inga nya initiativ har tagits. Det
digitala nyhetsbrevet ”Tips och råd” heter numer ”Nyhetsbrevet Miljödialogen” och har skickats ut i två nummer under året via mejl till miljöinspiratörer och samtliga
medlemmar i arbetsgivarforum för vidare spridning inom
organisationen. Arbetet med information och marknadsföring av Hjo som Fairtrade city har fortsatt enligt plan.
Earth hour genomfördes planenligt den 17 mars för åttonde gången. Trafikantveckan genomförs 16-22 september
och planeringen är genomförd. Fairtrade fokus genomförs
under oktober och är ett arrangemang där fairtradeprodukter lyft extra i butiker och annonser. Under Fairtrade
challange den 20:e oktober tävlar arbetsplatser, restauranger och caféer om att servera fairtrademärkt fika till
kaffesugna. Planeringen är i full gång. Förra året stod sig
Hjo väl i konkurrensen och målet är att förvara en väl
framskjuten placering. Syftet är att sprida information om
och öka konsumtionen av fairtrademärkta produkter.
Planläggningen ska främja gång-, cykel- och kollektivtrafik
samt utnyttjande av förnyelsebar energi. Att ha goda möjligheter att välja att cykla eller gå i vardagen är viktigt för
upplevelsen av möjligheten att leva miljövänligt.
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Mål 17: Hjo ska leva upp till målsättningarna i “Strategi för minskad
energianvändning 2013-2020”
Minska energianvändning med 20% i Fastigheter (1380 MWh),
20% i
Minskad energianvändning
transporter (125 MWh) och 30% i gatubelysning (390 MWh)

2009 (basår)
Energiförbrukning per m² i fasitghetsnät
163
Energiförbrukning per belysningspunkt i belysningsnät 532

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 kommunens
verksamheter arbetar vi med Miljödialogen. Arbetet med
energieffektivisering har fortsatt enligt plan med utbyte
av gamla kvicksilverarmaturer i gatubelysningsnätet och
insatser i fastighetsbeståndet. Under året har fokus legat
på åtgärder av ventilationsaggregat. Ny ventilation har installerat i Villa Göta, Villa Svea och på Vallgården. Arbete
med installation av ny ventilationen i stadshuset påbörjas
senhösten 2016.
I juni 2016 lanserades den nyckelfria hemvården, vilket
kommer att innebära ett minskat antal resor då det inte
längre krävs att man som personal åker till Vallgården
och hämtar ut den enskildes nycklar för att komma in i
brukarens hem. Som personal räcker det numera att ha
med sig sin mobiltelefon för att öppna dörren hemma hos
vårdtagaren. Detta kommer att leda till en stor minskning av onödiga bilresor, särskilt vid larmutryckningar och
akuta, oplanerade besök eller förändringar i bemanningen
under dagen.
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Mål 18: Hjo ska få fler besökare

Under våren har turistverksamheten arbetat vidare med
de prioriterade vägval som kommunens turism- och besöksnäringsstrategi pekar ut.
Marknadsföring & förankring
Under sommaren har fotografering inför nästa års
turistbroschyr ägt rum. Turismens nya webb lanserades
i maj och den engelska webben lanserades i juni (dock i
begränsad tappning). Den tyska versionen kvarstår och
den engelska ska vidareutvecklas. Dock ska poängteras att
webben är levande marknadsföringskanal som ständigt ska
uppdateras, förändras och förbättras. Social media jobbas
fortgående med; på Facebook gör turismen cirka 5 inlägg/
vecka, på Instagram 1 inlägg/dag. I love Hjo-kampanjen
fortlöper hela året. Beslut om att producera en serie av
Hjo-filmer har tagits (totalt 6 filmer under 3 år). Den
första filmen lanserades i juni, film två lanseras september/
oktober. Eventuellt bekostar externa aktör produktionen
av en extra tredje film i december.
Samtliga filmer har profilbärare Hjoandan; invånarna
själva/människorna i Hjo.
Film nr 1:
Profilbärare: Trästaden som ger en inramning. Fokusområde: kultur (konsthantverk).
Film nr 2:
Profilbärare: Vatten samt trästaden som ger en inramning.
Fokusområde: outdoor (fiske).
Film nr 3:
Profilbärare: Trästaden som ger en inramning. Fokusområde: Kultur (juletid/Hjo i december).

Ett gott värdskap
Under sommaren har det funnits sex Info-Points i kommunen, vilket är tre fler än förra året, och samtliga har
fått tillgång till digital e-learningmodul om värdskap.
Därtill har turismen anställt en turisthund som arbetar
lördagar i juli som turistvärd. En specialväst har sytts upp
som hunden har på sig, fylld med p-skivor och kartor.
Attraktivitet
Hamnfesten och Hälsoveckan har genomförts och är två
arrangemang som drar många besökare. Hälsoveckan
stämmer bra överens med den gamla kurortstanken i Hjo.
Ekonomi och sponsring är något som måste ses över gällande Hamnfest, Hälsovecka och Nationaldagsfirande.
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Utbud/Samverkan
En ansökan för ett Leader-projekt i samverkan med Mullsjö, Habo och Tidaholm har skickats in under sommaren;
projektet ska inventera och kartlägga outdoor-utbudet
i Hökensåsområdet. Meningen är att samla utbudet av
naturturismupplevelser för att brukaren lätt ska kunna
orientera sig.
Utbildning
För att de privata aktörerna ska vara goda ambassadörer
och bistå med ett gott värdskap intensifieras turismens
nyhetsbrev under sommarhalvåret till 1 g/vecka. I nyhetsbrevet har ingått affischen Händer i Hjo. Affischering om
vad som händer i Hjo har skett varje vecka under högsäsong.
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Mål 19: Hjo ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar

Hållbar utveckling i Hjo handlar om att ta ansvar för Vättern i ett mycket lång perspektiv. Sjön ska brukas på ett
sådant sätt att vattenkvalité, växt- och djurliv inte hotas.
Kommunen ska arbeta för en bra rening av det avloppsvatten som släpps till Vättern. Dessutom ska kommunen
verka för att minska inläckage av ovidkommande vatten
i ledningsnätet och därigenom motverka bräddning av
avloppsvatten.
Renoveringen av avloppsreningsverket under 2015 har
gett goda resultat när det gäller kvalitén på reningen av
det avloppsvatten som släpps åter i Vättern.
Dagvattenhanteringen ska beaktas i arbetet med detaljplaner. I bygglovsbeslutet ska krav ställas på oljeavskiljare
där det är befogat (ex. parkeringar av viss storlek). Dessa
åtgärder implementeras vid behov. Under våren gjordes
en översvämningskartering av Mullsjön där syftet var
ökad kunskap kring hur ökad vattennivå i sjön påverkar
flödet i Hjoån och Vättern. Vi översvämning av Mullsjön
lakar gödningsmedel från omkringliggande jordbruksmark
ut i Hjo ån och vidare till Vättern. Karteringen visar att
den senaste översvämningen år 2007 motsvarar den som
skulle uppstå vid ett 200-årsregn i ett framtida klimat.
Förvaltningen har i uppdrag att påbörja arbetet med att
ta fram en Va-plan samt en underhållsplan för Va-nätet.
Arbetet är påbörjat men har under stor del av året legat
nere pga. resursbrist.
Hjo kommun avstyrkte i sitt remissvar försvarets ansökan
om tillstånd för utökad verksamhet vid flygskjutmålet
Hammaren i norra Vättern. Hjo kommun överklagade
Miljöprövningsdelegationens inom Länsstyrelsen i Västra
Götalands län beslut att meddela Försvarsmakten tillstånd
till befintlig och utökad verksamhet på flygskjutmålet
Hammaren i Karlsborgs kommun. Med hänvisning till
visionen för Hjo kommun och prioriterade mål samt kommunens tidigare yttranden i ärendet vidhöll Hjo kommun
att verksamheten på flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun inte skulle tillåtas.
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Mål 20: Årets resultat ska uppgå till 33lägst 9 mnkr för år 2016
Resultatet per 2016-08-31 är ett väsentligt högre resultat (+20,2) än vad som budgeterats för perioden (+10,3).
Prognosen för helåret beräknas till 9,7 mnkr att jämföra med 9,0 mnkr i budget.
Den löpande verksamheten beräknas redovisa en negativ avvikelse jämfört med budget om sammanlagt 6,9 mnkr. Dessa avvikelser möts av överskott inom skatteintäkter och generella statsbidrag samt räntor om totalt 7,6 mnkr, varvid den totala
avvikelsen uppgår till +0,7 mnkr. Tillsammans med budgeterat resultat om 9 mnkr lyder prognosen således på ett resultat
om +9,7 mnkr. För en mer detaljerad förklaring till avvikelserna se vidare avsnittet driftsredovisning på sid 54.
Kommunstyrelsen har med anledning av underskotten i verksamheterna gett förvaltningen i uppdrag att upprätta åtgärdsplaner och verkställa dessa i syfte att respektive verksamhet kommer i balans med budget. Analys av avvikelserna har skett,
33 mån även verkställts. Då åtgärdsplanerna innehålåtgärdsplaner har upprättats och beslut om åtgärder har fattats och i viss
ler såväl kort- som långsiktiga åtgärder kommer effekten av dessa åtgärder inte att få full effekt under innevarande år och
underskotten kommer därmed inte att kunna undanröjas under 2016. Förutsättningar skapas dock för att ha en ekonomi i
balans och erforderligt överskott 2017.
Uppföljning:
Årsredovisning/delårsrapport

Utfall
2014

Utfall
2015

Budget
2016-08-31

Utfall
2016-08-31

Mål
2016

Prognos
2016

Årets resultat enl resultaträkning

14,4

8,8

10,3

20,2

9,0

9,7

Mål 21: Investeringarna ska finansieras med egna medel under mandatperioden 2015-2018 (ex. investeringar i markexploatering)
Måluppfyllelsen uttrycks i procent, där målet är 100 %.
Hjo kommun har som mål att kunna självfinansiera investeringarna under mandatperioden 2015-2018. Då kommunen är
inne i en expansiv investeringsfas beräknas inte målet riktigt kunna nås fram till år 2018. Kommunen bedömer ändå att de
investeringar som planeras för mandatperioden är viktiga för att behålla och öka Hjo kommuns attraktionskraft, såväl som
boendeort som besöksmål. För åren 2017-2018 är investeringsvolymen beräknad på den budget som antogs av Kommunfullmäktige 2015-10-29.
Självfinansieringsgraden är här beräknad som årets resultat (inklusive årets avskrivningar men exklusive exploateringsinvesteringar) i förhållande till årets investeringar.
Uppföljning:
Årsredovisning/delårsrapport

Utfall
2015

Utfall
2016-08-31

Prognos
2016

Mål mandatperioden 2015-2018

Prognos mandatperioden 2015-2018

Årlig värde:

81 %

100 %

60 %

100 %

64 %

Mål 22: Soliditeten ska årligen förbättras
(inklusive pensionåtagande för anställda och förtroendevalda)
Helårsprognosen 2016 för soliditeten (inkl pensionsåtagande för anställda o förtroendevalda) beräknas hamna mellan 15-20
%. Om prognosen står sig innebär det att målet om en årlig ökning kommer att uppnås. Förklaringen är kombinationen av
att pensionsskulden, som ligger som en ansvarsförbindelse, har minskat med 10 mnkr sedan årsskiftet samt och att årsresultatet beräknas bli ett överskott om 9,7 mnkr.
Uppföljning:
Årsredovisning/delårsrapport

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016-08-31

Enligt balansräkning vid årets utgång

14 %

15 %

22 %

Mål
2016

Prognos
2016
15-20 %
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Viktiga händelser & framtid

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 säkerställer att fattade beslut genomförs. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal och
information. Utöver detta finns även projekt för
utveckling, internationella frågor, säkerhetsarbete
samt näringsliv och handel.
Viktiga händelser/framtid
Att säkerställa kompetensförsörjning är ett viktigt arbete
vi har. Vi står inför stora pensionsavgångar, bland annat yrken där framtida arbetskraft är en ”bristvara”, där vi kommer att få konkurrera med framför allt våra grannkommuner. Att konkurrera med löner är inte en strategi som är
hållbar i längden. Vi måste istället konkurrera med mjuka
värden och där har Hjo kommun kommit längre än många
andra. Vi kan redan idag, när vi i mötet med potentiella
medarbetare pratar om vår vision och värdegrund, se att
dessa är två attraktiva delar av vårt arbetsgivarvarumärke.
Hjo kommun kommer fortsättningsvis att arbeta i enlighet
med en kompetensförsörjningsstrategi som ska tas fram.
Arbetet med kompetensförsörjningsstrategin kommer att
påbörjas efter oktober 2016.
Från den I juni 2016 gick Hjo och Tibro kommun samman
och skapade ett gemensamt svarsställe som är lokaliserat
i Hjo. Detta har skapat bra samordningsvinster och goda
möjligheter att tillsammans möta kunderna på bästa sätt.
Med ytterligare personal på plats i växeln har vi större
möjlighet att koncentrera oss på en kund i taget oavsett
om det gäller besök till Stadshuset eller ett telefonärende.

Under 2016/17 kommer vi att förändra utseendet på den
externa webben och tillföra nya tekniska lösningar. Detta
för att säkerställa att vi kan möta morgondagens krav från
våra kunder. Människor ändrar ständigt sina vanor och vill
nå service och information på andra sätt och i nya format.
Vi vill möta våra kommuninvånare där de befinner sig och
vi strävar alltid efter att göra den digitala servicen ännu
bättre.
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De flesta webbplatser i kommuner, landsting och regioner
har på relativt kort tid bytt skepnad från informationstunga anslagstavlor till målgruppsanpassade webbsidor
där självservice och smarta tjänster är en självklarhet.
Hjo kommuns webbplats kommer i och med detta lyft
anpassas enligt ovan. Hjo kommuns webbplats blir tydligt
målgruppsanpassad, utformad för mobila enheter och utrustad med en mer utvecklad sökfunktion för att smidigt
kunna guida besökarna och ge information utifrån deras
livssituation eller efter det ämnesområde de efterfrågar just då. Webbsidan ska ge besökaren snabb, relevant
och uppdaterad information. Projektet med att ta fram
en ny webbplats är ett samverkansprojekt mellan Hjo,
Tibro och Karlsborgs kommun som vi kommer att lansera
gemensamt under våren 2017.
Under juli månad delade vi för första gången ut en liten
skrift ”Dina Pengar” till alla hushåll i Hjo kommun. Skriften är en lättläst kortversion av årsredovisningen för 2015
som innehåller en del korta beskrivningar av vår verksamhet, vissa jämförelser med andra kommuner och riket
och även lite kuriös information om vår kommun. Mottagandet har varit uppskattat och avsikten är att hämta in
synpunkter och tips om förbättringar för att kunna ge ut
information som efterfrågas.

Viktiga händelser & framtid

BARN & UTBILDNING
Barn och utbildning är indelat i följande verksamhetsområden: Barnomsorg omfattar förskole- dagbarnvårdar- samt
fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. förskoleklass
omfattar även kommunens grundsärskola, elevhälsa samt
stödorganisation och skoladministration. Gymnasie- och
vuxenutbildningen inklusive SFI – svenska för invandrare.

Viktiga händelser
Övergripande
I april började en ny verksamhetschef för barn och utbildning. I samband med det gjordes en omorganisation av
förvaltningen vilket innebär att arbete och socialtjänst blev
ett eget verksamhetsområde och inte längre ligger under
barn och utbildning. En del förändringar i ledningsgruppen
har skett inför läsårsstart hösten 2016. En ny rektor har
rekryterats till högstadiet och det har varit förändringar
var gäller ansvarsområden för befintlig personal.
Förskola
Projektet Certifierade Litteraturförskolor i Hjo kommun
har på kort tid utvecklat förhållningssätt hos personalen
på förskolan och även förskolans lärmiljöer. Arbetets
tydliga struktur och innehåll har fallit väl ut hos många arbetslag. I juni certifierades åtta avdelningar under festliga
former.
I januari invigdes Knäpplans förskola. Vi kunde då se
tillbaka på en mycket positiv byggprocess och ett fantastiskt resultat. Knäpplans förskola startade upp med fyra
avdelningar i januari och med ytterligare två avdelningar i
augusti.
I juni avslutades verksamheten på förskolan Talldungen
och flyttade till Knäpplans förskola. Även Tryggis verksamhet avslutades och barn och personal fick ny placering
på flera olika förskolor.
Hammarns förskola har genomfört en mindre omorganisation. Man har gått från att arbeta med fyra 1-5
års avdelningar till arbete i åldershomogena grupper. I
huset finns nu två avdelningar med barn i åldern 1-3 år
och två avdelningar med barn i åldern 3-5 år. Syftet med
omorganisationen är att kunna anpassa våra lärmiljöer
och aktiviteter bättre efter åldersgrupper, kunna arbeta
mer flexibelt samt följa de nationella strömningar som
alltmer utgår från åldershomogena grupper vilket medför
att statsbidrag och kompetensutvecklingsinsatser oftast
är riktade mot dessa. I samband med omorganisationen
genomfördes även namnbyten på avdelningarna för att
markera en nystart.
Trots bristen på förskollärare har vi under första halvåret
2016 rekryterat åtta nya till Hjo kommun. Eftersom flera
förskollärare lämnat kommunen har vi idag ett genomsnitt
på två förskollärare/avdelning.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Grundskola
Hammarnskolan har under våren utvecklat sitt arbetssätt i de yngre årskurserna och gjort en övergång från Att
skriva sig till läsning (ASL) till Skriva sig till lärandet (STL).
Personal har varit i Jönköping och hållit föreläsningar i
ämnet vilket är ett gott betyg på att enheten gör ett bra
arbete och ligger i framkant inom området.
På Guldkroksskolan har man arbetat mycket med samverkan fritids-skola och ge tid för samplanering. En gemensam
fortbildningsdag genomfördes i april där man diskuterade
hur samverkan mellan fritids och skola ska se ut. Arbete
kommer att fortsätta utifrån Helen Jenvén tänket, ”alla
barn är allas barn och att all personal jobbar mot samma
mål”. Pedagogerna har fått gemensam planeringstid vilket
är nödvändigt eftersom det är så mycket barn på fritids.
På Kroken har personalen under våren jobbat mycket
med styrda aktiviteter för att dela upp gruppen då de haft
många barn på avdelningen.
Under våren avlutades SPSM-kursen i arbete med elever
som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vi
kan se att kursen har gett gott resultat. All personal på
7-9 och Fågelås skola ska gå utbildningen i höst. Arbetet
med NPF och våra inkluderingspedagoger har gått framåt.
På högstadiet kan vi se att det har skett en positiv utveckling i arbetet med de elever som har behov av stöd under
året.
Modersmålsundervisningen, och studiehandledning på
modersmål, har växt under våren i takt med att vi fått fler
elever med utländsk härkomst och vi se att den kommer
att intensifieras under hösten med fler språk och fler
grupper. Föräldrar är mer medvetna att möjligheten till
modersmålsundervisning finns och det är fler som söker
undervisning. Modersmålsundervisning kommer troligen
att öka under de närmsta åren.
På högstadiet har arbetet med GAFE och Chrome books
kommit igång bra. Det innebär ett annat arbetssätt för
lärarna med nya pedagogiska verktyg och för de lärare
och klasser som har kommit igång med det har funkat bra.
Ledningen kan se att det behövs kompetensutveckling för
personalen för att fortsätta med utvecklingen inom detta
område.

Framtid
De största frågorna för verksamheten framöver är att
arbeta med lokal- och personalförsörjning. Vi kan se
att vi redan nu är trångbodda och har svårigheter med
att rekrytera behörig personal. Under året har vi fler
inskrivningar i särskolan än vanligt och vi kan se ett
ökande elevunderlag. Det ställer högre krav på personalens kompetens och det är viktigt att vi när vi arbetar med
kompetensförsörjning och lokalbehov inkluderar särskolans behov.
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Viktiga händelser & framtid

Med tanke på kommunens ambition att öka befolkningsmängden och det ökande antalet barn och elever i våra
verksamheter finns inget som tyder på att behovet skulle
minska. Vi kommer behöva jobba mer aktivt med kompetensförsörjning och hur vi marknadsför oss som arbetsgivare, både på en övergripande nivå men också specifik för
vår verksamhet.
Under året har frågan om arbetsmiljön i förskola och
skolan aktualiserats alltmer och vi vet att det är en verksamhet med hög stressnivå. Vi behöver ta tag i arbetsmiljöarbetet för att jobba mer långsiktigt med att skapa
en god arbetsmiljö för att våra anställda, dels för de som
arbetar ute i verksamheterna men även för de som jobbar
på ledningsnivå och administrativt.
Hur vi fördelar våra resurser internt är en fråga som vi
behöver jobba med framåt och se över vår resursfördelningsmodell så att vi skapar förutsättningar att kunna fördela resurser där de behövs som mest. Det är ett arbete
som behöver göras tillsammans med rektorer, pedagogisk
personal och fackliga representanter för att skapa en förankring för en fördelningsmodell som kan hålla över tid.
Under våren 2016 presenterade Skolverket förslag på
nationell strategi för skolans digitalisering som ska gälla
under 2017-2022. Strategin är uppdelad i två delar, en för
skola och förskola och en för gymnasieskola och vuxenutbildning. Strategin innebär konsekvenser för vår del då
den innehåller mål om tillgång till digitala verktyg. Bland
annat är målet att alla elever i grundskolans årskurser 1-9
har tillgång till ett personligt digitalt verktyg inom tre år
(2020) och barn/elever i förskolan och förskoleklass har
minst ett verktyg på fem barn/elever inom fyra år (2021).
Förutom inköp av digitala verktyg ställer det ökade krav
på IT-infrastrukturen vilket medför ökande kostnader. Vi
kan också se att det finns behov av att höja den digitala
kompetensen både på ledningsnivå och hos våra pedagoger för att försäkra att vi kan erbjuda en likvärdig, digital
skolgång för att våra elever. Ytterligare en aspekt i takt
med att digitaliseringen ökar är att vi behöver ställa om
från traditionella till digitala läromedel vilket troligen innebär en kostnadsökning.

ARBETE & SOCIALTJÄNST
Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, Arbetsmarknadsenheten samt Integrationsenheten. Individ- och familjeomsorgen regleras främst genom
bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen.

Viktiga händelser
Från och med april 2016 är Arbete och socialtjänst ett
eget verksamhetsområde, vilket skapat bättre förutsättningar och gett oss möjligheten att utveckla det nära
ledarskapet inom våra enheter. Nya förutsättningar gör
att vi fortsatt arbetet med att skapa en så effektiv och
ändamålsenlig organisation som möjligt inför 2017.
Den stora förändringen i antalet nyanlända som kommer
till Sverige har ändrat förutsättningarna för arbetet inom
integrationsenheten under våren 2016. Beslut har fattats om minskade ersättningar för ensamkommande barn
vilket gör att vi kommer att anpassa organisationen efter
detta och se över de ekonomiska förutsättningarna. Lång
väntan på asylbeslut samt åldersuppskrivningar och avvisningar gör att ungdomarna mår sämre och vi planerar för
att förstärka det sociala arbetet kring ungdomarna. Vår
personal har också utbildats i MI samt att en utbildning i
lagaffektivt bemötande är planerat, för att bättre kunna
möta ungdomarna vid konfliktsituationer mm.
Inom ekonomienheten har man aktivt arbetat med metodutveckling för att aktivt stödja varje sökande vidare
till arbete, studier eller annan sysselsättning med egen
inkomst. Detta har resulterat i ett medel på 87 hushåll under de 8 första månaderna jämfört med 100 hushåll förra
året. Utbetalningarna av försörjningsstöd ligger under
budget efter 8 månader.
AME har under året haft minskande intäkter med anledning av att FAS-3 försvinner och inskrivningarna av
personer från AF minskat. Detta beror också delvis på
en bättre arbetsmarknad, vilket naturligtvis är glädjande.
Arbetet med en förändring av verksamheten pågår utifrån
nya behov. Arbetet med projektet Ung Arena 9.0 har
kommit igång i lokaler på AME som gör att personalens
arbetsmiljö förbättrats. Det har också tecknats ytterligare
avtal med AF för köp av tjänster från kommunen t ex olika
former för arbetsträning mm.
Utredning och behandlingsenheten har haft ett högt
inflöde av ärenden under våren och genomfört ett större
antal utredningar än vid samma tid förra året. Enheten
är välfungerande med hög kompetens inom sitt arbetsområde vilket gjort att uppdraget kunnat utföras med
bra kvalitet trots arbetsmängden. Behov av förstärkning
föreligger dock inför 2017 för att hantera enhetens totala
uppdrag t ex inom familjehemsarbetet.
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Öppenvårdsenheten Dialogens samarbete med grannkommunerna inom missbruksområdet har fortsatt med goda
resultat. Nya insatser i samverkan planeras under hösten.
Föräldrautbildningen ABC har genomförts under våren
inom familjecentralen.

Framtid
Arbetet inom arbetsmarknadsenheten inför 2017 kommer
kräva en förändring i arbetssätt och processarbete för
att kunna möta de förändrade behov vi kan se framöver.
Detta gäller både ekonomiska förutsättningar samt hur
samverkan med andra myndigheter, organisationer och
det interna arbetet kan utvecklas för att erbjuda individuella lösningar där syftet är att sträva mot arbete, studier
eller annan sysselsättning. AME kommer inför 2017 att få
handledning i processarbete för att stärka kompetensen i
förändringsarbete och omvärldspåverkan.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Att ha en god omvärldsbevakning kommer att vara avgörande under de närmaste åren för att kunna ha en god beredskap och framförhållning när det gäller våra nyanländas
situation i samhället. Vi kommer att ha stora utmaningar
inom arbetsmarknad, försörjning, utbildning samt boende.
Om vi lyckas eller inte med detta kommer inte enbart att
bero på våra insatser, utan statliga regleringar och lagstiftning kan komma att påverka vårt resultat på olika sätt.
Samverkan med andra myndigheter, kommuner, frivilliga,
idrottsrörelsen samt näringsliv är viktigt, men inte minst
vårt eget mod att prova nya idéer.

Att kunna arbeta mer förebyggande kring ungdomar t ex
genom en fältsekreterare eller liknande funktion är en
utveckling vi ser som nödvändig för att samordna arbetet
och samverka mellan olika verksamheter. Detta kommer
också att kunna fylla det mellanrum som idag inte alltid
täcks av ordinarie verksamheter. En samfinansiering bör
ske av en sådan tjänst då denna fyller fler syften. Fortsatt
utveckling av arbetet med våld i nära relationer kommer i
samband med nytt avtal och inriktning på Utvägs verksamhet att ha ett fortsatt fokus 2017. Fortsatt fokus på
arbetet med familjehem kommer att ske.
Inför 2017 kommer situationen vad gäller ensamkommande barn att förändras. Inflödet av barn kommer troligtvis
att vara hanterbart, med reservation för vad som händer
avseende EU:s flyktingpolitik. Många av de ensamkommande barnen som Hjo ansvarar för kommer att bli 18 år
under hösten 2017. Några av dem kommer att få avslag
på sin asylansökan, några ångrar sig och vill återvända till
hemlandet, några kommer att vara fortsatt asylsökande
efter att de fyllt 18 och övergår då till Migrationsverkets
ansvar och några kommer att få PUT (permanent uppehållstillstånd) och därmed kunna bli beviljade fortsatt vård
inom socialtjänsten fram tills de är 21 år. Denna situation innebär att verksamheten för ensamkommande barn
kommer att behöva förändras utifrån nya förutsättningar.
Antal platser och därmed antal personal och boenden
kommer med all sannolikhet att behöva minska. I takt
med att barnen blir äldre och mognare ser vi vikten av att
utveckla stödboenden. Stödboenden kan vara i form av
egen träningslägenhet eller i mindre kollektiv. Många av
ungdomarna behöver tillgång till en professionell samtalskontakt t ex en kvalificerad socionom som på ett tidigt
stadium arbetar med våra ensamkommande barn. Detta
ser vi som ett viktigt och prioriterat tillskott inför 2017 i
vårt planeringsarbete.
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Viktiga händelser & framtid

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

Viktiga händelser
Klammern-Alla kan! och ny servicebostad
Sedan början på 2016 finns tidigare Måsen, Fabriken och
Socialpsykiatrins dagverksamhet under samma tak i en
nyrenoverad industrilokal på Nolängsgatan 11. Verksamheten är döpt till Klammern-Alla kan! Med stora, fina lokaler
och ett namn som andas möjligheter vill verksamheten
skapa en meningsfull sysselsättning och stimulerande dagar för sina besökare. Oavsett funktionshinder. I den inledande fasen under våren 2016 har personalen tillsammans
med brukarna provat sig fram till ett lämpligt innehåll som
sedan ska dokumenteras i genomförandeplaner och ett
lämpligt arbetsschema.
En annan positiv nyhet inom funktionshinderområdet
är att en ny servicebostad öppnade upp i februari 2016.
Personal finns tillgänglig dygnet runt i en närbelägen baslägenhet för att erbjuda stöd och trygghet till de boende.
Stödinsatserna ges i de boendes hem utifrån de boendes
olika, individuella behov.
Nyckelfri hemtjänst och digital trygghetslarm
I juni 2016 lanserades den nyckelfria hemvården, vilket
kommer att innebära ett minskat antal resor då det inte
längre krävs att man som personal åker till Vallgården
och hämtar ut den enskildes nycklar för att komma in i
brukarens hem. Som personal räcker det numera att ha
med sig sin mobiltelefon för att öppna dörren hemma hos
vårdtagaren. Detta kommer att leda till en stor minskning av onödiga bilresor, särskilt vid larmutryckningar och
akuta, oplanerade besök eller förändringar i bemanningen
under dagen
För att det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunens personal för den som har trygghetslarm i hemmet är det också viktigt att upphandlingen eller avropet
av digitala trygghetslarm kommer till stånd under 2016.
Hjo kommun inväntar besked från Kommentus som har
fått sitt upphandlingsbeslut överklagat. Allt förarbete
som kommunen kan göra är gjort och beredskap finns att
trycka på startknappen så snart överklagningsprocessen
är klar. Förhoppningsvis är detta klart under hösten 2016.
I väntan på att överklagningsprocessen ska vara klar köper
kommunen vid behov enstaka digitala larm.
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Bemanning efter behov
Vård och Omsorg ansökte inför 2016 om stimulansmedel
för att se över bemanningsbehovet i äldreomsorgen som
helhet. Två samordnare har under 2016 kartlagt bemanningsbehovet på Sigghusberg och Villa Rosell utifrån
brukarnas genomförandeplaner och övriga behov på
avdelningen. Målet är att bemanningen ska justeras utifrån
behovet och att avdelningarna ska hitta samverkanslösningar för att använda personalen ska kunna arbeta så
optimalt som möjligt. Kartläggningen har visat att bemanningen idag följer behovet, och det är bara smärre justeringar som behöver göras. Det har också blivit tydligt att
vårdbehovet kan skifta mellan avdelningar över tid, och att
det är viktigt att ha dialog mellan avdelningarna så att man
hjälper varandra över avdelningsgränserna.
När den nya servicebostaden öppnade upp organiserades
personalen så att de arbetar både på servicebostaden och
på Kortebo korttidsboende. Syftet med att göra en personalgrupp som verkställer insatser på två verksamheter är
att kunna använda resurserna på ett effektivt och flexibelt
sätt. Generellt har Vård och Omsorg försökt att hitta
samverkanslösningar över enhetsgränserna för att kunna
möta brukarnas behov och samtidigt använda resurserna
så optimalt som möjligt.
Valfrihet i matdistributionen
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att
införa mer valfrihet i matdistributionen genom att införa
kylda matportioner som ett alternativ till den varma
maten. Som ett led i detta arbete har man också gjort en
ordentlig översyn av den varma maten för att effektivisera
den. Allt nödvändigt förarbete har gjorts under våren
2016 för att kunna införa valmöjlighet mellan kyld och
varm mat under hösten 2016. Brukarna har varit delaktiga
och haft möjlighet att påverka matdistributionens framtida
innehåll i Hjo kommun, och de hålls också informerade
om förändringarna som nu genomförs.
Sigghusberg
Arbetet med att planera för en utbyggnad av Siggusbergs
äldreboende har pågått sedan drygt ett år tillbaka och är
nu inne i slutfasen. Genom utbyggnaden utvecklas Sigghusbergs boende till ett demenscentrum där omsorgen
om människor med demens samlas på ett ställe. Det
blir en plats dit människor med demenssjukdom deras
anhöriga kan komma för att delta i informationsträffar,
dagverksamhet, korttidsvård och om behov finns av boende erbjuds även detta. Projektgruppen som bestått av
ett antal kompetenser kommer att lägga fram ett förslag
och underlag för upphandling för utbyggnaden för politisk
beredning under oktober månad. Utbyggnaden beräknas
vara färdigställd under slutet av år 2018.

Viktiga händelser & framtid

Framtid
Redan i ”Program för framtidens äldreomsorg” från 2012
konstaterades att behovet av bostäder anpassade för äldre
kommer att öka markant framöver liksom behovet av
äldreomsorg. Närmast i framtiden ligger en utökning av
antalet boendeplatser med demensinriktning på Sigghusbergs äldreboende. Inom en tioårsperiod kommer behovet av boendeplatser att öka och detta kommer att få stor
påverkan på Vård och Omsorgs behov av budgetmedel
och personella resurser framöver.
Redan idag upplever Vård och Omsorg vissa svårigheter
med att rekrytera personal, såväl omvårdnadspersonal
som chefer. I takt med att behoven ökar kommer detta bli
ett mer akut behov att lösa.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

vara med och bygga den interaktiva utställningen, biblioteket har utvecklat sitt arbete mot barn och unga genom
ungdomsbiblioteket och Skapande verkstad har haft en
jämn ström av besökare under året.
Under våren har turismen nylanserat sin webbplats, www.
hjo.eu. Sidan har fått nytt utseende och innehåll. Vidare
har turistverksamheten utökat sin närvaro i sociala
medier genom att starta upp ett instagramkonto, visithjo,
och arbetar nu med att öka följarantalet, likväl som man
arbetar vidare med att öka följarantalet på turismens
Facebooksida.
Under Pingsthelgen var Kulturkvarteret bas för ateljéföreningen Ockras årliga Konstrunda och deras samlingsutställning hölls i Estridsalen. Samarbetet var lyckat och
drygt 1500 besökare kom för att titta på utställningen.
Under hösten 2016 kommer nya skenor för tavelupphängning sättas upp i Estridsalen. Detta för att lättare kunna
hänga och anpassa salen för kommande konstutställningar.
Renoveringen av Park påbörjades våren 2016 vilket leder
till att det under året inte bedrivs någon verksamhet där.

Framtid
Renoveringen av Park är en stor och viktig händelse för
Hjo och för kultur, turism och fritid. Under året kommer
ingen verksamhet att pågå i huset.
Genom att Kulturkvarteret har anställt en Ansvarig Kultur så ser vi ljust på utvecklingen av framtidens verksamhet i Kulturkvarteret.

KULTUR, TURISM & FRITID
Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar
för bibliotek, kulturarrangemang, kultur-turism,
kulturskola samt övrig kulturverksamhet i kommunen, fritidsgård, fritidsanläggningar, föreningssamverkan och föreningsbidrag, simskola, utomhusbad, uthyrning av lokaler m.m.

Inom biblioteksområdet pågår ett samarbetsprojekt i
Skaraborg där ambitionen är att skapa ett gemensamt
lånesystem. Tanken är att man ska ha ett gemensamt
bokningssystem och bokkatalog vilket innebär att låntagare i de deltagande kommunerna kommer kunna låna
och lämna tillbaka böcker på alla bibliotek som är med i
samarbetet.

Viktiga händelser
Hittills under 2016 har flera positiva steg tagits när det
gäller att slutföra flera av våra längre projekt. Replokalerna är invigda och används för fullt av våra lokala musiker,
friidrottsbanorna och actionparken är under byggnation
och kommer stå färdiga under hösten och utställningsverksamheten på Kulturkvarteret utvecklas i positiv
riktning.
Våra fritidsverksamheter för barn och unga har utvecklats under året. Fritidsgården har under våren haft fler
unika besökare och fler besökare överlag än tidigare,
vår populära simskola har återigen slagit elevrekord och
Kulturskolan erbjuder from augusti flera nya ämneskurser.
På Kulturkvarteret har våra verksamheter bl.a. anordnat
ett ”Sommarhack” (en teknikverkstad) där man samtidigt
som man fått lära sig programmera och uppfinna även fått

DELÅRSRAPPORT 2016

41

42

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Viktiga händelser & framtid

TEKNISK SERVICE OCH PLAN & BYGG
Teknisk Service omfattar fastighetsförvaltning, kostenhet och Gata/Hamn/Park. Fastighet & Lokalvård
omfattar förvaltning, administration, drift, tillsyn
vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens
samtliga fastigheter, egna som hyrda. Kostenheten
tillhandahåller mat till äldreomsorgen, barnomsorgen och grundskolan, samt ansvarar för leverans av
mat till matserveringen på Rödingen. Gata/Hamn/
Park omfattar drift och underhåll av gator vägar,
gång- och cykelvägar, hamn, VA-nät, parker och
grönytor. I uppdraget ingår även skötsel och förvaltning av kommunens skog samt naturreservatet
Hjoåns dalgång. Plan och Bygg ansvarar för tillsyn
och myndighetsutövning enligt Plan- och Bygglagen samt för tillsyn av strandskydd. Området
omfattar också kart- och mätverksamhet, fysisk
planering och strategiskt miljöarbete. Plan och
Byggenheten arbetar gentemot Byggnadsnämnden och i vissa frågor mot KS (strategiskt miljöarbete).

Viktiga händelser
För Plan och byggenheten har fokus under årets första
åtta månader legat på att skapa förutsättningar för nya
bostäder och verksamheter, genom hög och förbättrad
planberedskap. Ett flertal detaljplaner för bostäder har
påbörjats. Ytterligare mark på exploateringsområdet
Knäpplan planläggs för bostadsändamål och ett planprogram för området Norr-Sanna som ska planläggas för
bostäder ska tas fram. Planer för att öka planberedskapen
för permanentbostäder har prioriterats framför planer för
fritidshus och det något mer långsiktiga planprogrammet
för Prärien. Arbetet med bostadsförsörjningsprogram har
påbörjats och kommer att fortlöpa under slutet av året.
För att integrera det lokala miljöarbetet i kommunens
verksamheter har arbetet med miljödialogen fortsatt.
Arbetet leds av kommunens miljöstrateg som aktivt är
ute i kommunens verksamheter för att informera och
starta upp verksamheternas arbete Dialogmöte har hållits
i kostenheten där samtliga anställda deltagit. Ett utbildningspaket för 100 medarbetare där deltagarna efter
slutförd utbildning får Miljökörkort har köpts in”. Hjo
kommuns miljöpris har i år delats ut för första gången.
Pristagare blev Andreas och Stina Westman. Familjen visar
att en resurssnål livsstil kan förenas med hög livskvalitet.
Arbetet med information och marknadsföring av Hjo som
Fairtrade city har fortsatt enligt plan. Earth hour genomfördes planenligt den 17 mars för åttonde gången.

Från årsskiftet har Kostverksamheten serverat ett vegetariskt alternativ i skolrestaurangerna varje dag. Antalet
portioner inom såväl skolan som fritids har ökat under
året och arbetsbelastningen i centralköket är hög men
samtidigt har antalet portioner som skickas ut från köket
minskat. De portioner som tidigare skickats till Talldungen
och Tryggis lagas och serveras nu på Knäpplans förskola.
Gata-/ parkverksamheten arbetar kontinuerligt med att
tillgängliggöra de offentliga rummen som hamnen, torget,
grönytor och parker. Ambitionen är en hög standard på
renhållning och skötsel för att dessa platser ska upplevas
som inbjudande och attraktiva. Ett nytt Trafikprogram för
Hjo kommun antogs av Kommunfullmäktige i juni månad.
Det beskriver hur Hjo kommun ska arbeta vidare med
trafikplanering på kort och lång sikt. Trafikprogrammets
föreslagna åtgärder stödjer Hjos tillväxt på ett hållbart
sätt och ska bidra till uppfyllelse av de mål som anges i
visionens utvecklingsområden. I arbetet med nu liggande
investeringsbudget har samhällsbyggnad upprättat en plan
för utbyggnad av Gång- och cykelvägnätet som sträcker sig
mellan åren 2017-2023. Under sommaren blev gång- och
cykelvägen till Högaliden färdig. Trafikverket har byggt och
Hjo kommun har medfinansierat med halva kostnaden.
I början av juli månad invigdes den södra piren i Hamnen
efter ett omfattande renoveringsarbete. Piren har breddats och fått en ansiktslyftning med sittgrupper, grillplatser och trappa som underlättar för badande. Resultatet
är mycket uppskattat av såväl besökare, medborgare som
båtägare. Under sommaren har piren utvecklats till en
välbesökt plats för avkoppling och rekreation.
Gästhamnen har varit välbesökt och antalet gästnätter
uppgick till 786, vilket är en ökning med drygt 50 stycken
jämfört med föregående år.
Arbetet med fiskvägar har fortsatt och nu finns fiskvägar
hela vägen upp till Mullsjön. Förvaltningen arbetar löpande
med att marknadsföra Hjoåns dalgång som en unik miljö
med fantastiska möjligheter att på nära håll se fisken
vandra. Under tidig sommar invigdes ett nytt dammfäste
vid Mullsjön-Stämmorna.

Energieffektiviseringsarbetet samt arbetet med att nå målsättningen i strategin för minskad energianvändning 20132020 har fortsatt. Under året har fokus legat på åtgärder
i ventilationsaggregat. Ny ventilation har installerats i Villa
Göta, Villa Svea och på Vallgården.
Fastighetsverksamheten har genomfört ett stort antal
underhållsarbeten på fastighetsbeståndet. Flera fastigheter
har byggts om invändigt och anpassats till nya verksamheter. Vallgården har anpassats för ge plats åt Integrationscentrum och boende för ensamkommande barn.
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Viktiga händelser & framtid

Villa Svea har anpassats för nya externa hyresgäster som
driver café och friskvårdsverksamhet och Eirapaviljongen
har fått en ansiktslyftning invändigt efter en vattenläcka.
Kontinuerligt underhåll och långsiktiga underhållsplaner är
en nödvändighet för att bibehålla status och kvalité i våra
verksamhetsfastigheter.
Under året har fleråriga underhållsplaner för varje enskild
fastighet färdigställts. Uppdateringen av tillgänglighetsdatabasen har påbörjats men har fått stå tillbaka för arbetet
med underhållsplaner. Under hösten kommer detta att
återupptas.
Verksamheten har arbetat med ett antal såväl stora som
mindre investeringsprojekt. Renoveringen av södra piren i
Hamnen har pågått under hela första halvåret och slutfördes i juni månad. Den tredje etappen av Kulturkvarteret
som är renoveringen av Medborgarhuset Park påbörjades
under tidig vår och kommer att pågå under hela 2016
och våren 2017. Invigningen är beräknat till månadsskiftet
mars/ april 2017. På guldkroksområdet har nya löparbanor
anlagts och byggnationen av Actionparken pågår. För ytterligare information kring investeringsprojektet hänvisas
till investeringsredovisningen längre fram i delårsbokslutet.
VA–verksamheten har arbetat med byta ut vatten- och
avloppsledningar på Hovgatan och Blåklintsgatan.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Framtid
För Plan och byggverksamheten kommer arbetet med att
skapa förutsättningar för nya bostäder och verksamheter
fortsätta. Parallellt med detta kommer fokus att ligga på
ett antal större planprogram som bostadsförsörjningsprogram, planprogram för Hjo hamn och Prärien samt en
kulturmiljöstrategi. Den nu liggande översiktsplanen (ÖP)
är från år 2010 vilket innebär att den bör ses över och
aktualiseras.
Renoveringen av Medborgarhuset Park kommer pågå
under resterande del av år 2016 samt under tidig vår 2017.
Actionparken ska slutföras under hösten. På investeringssidan går verksamheten in i en något lugnare period där
fokus kommer att ligga på underhållsinvesteringar på gator och vägar samt i fastighetsbeståndet. Planeringen för
ombyggnad av Centralköket är påbörjad och ambitionen
är att byggnationen påbörjas i slutet av året.
Arbetet med energieffektivisering för att sänka energiförbrukningen i kommunens fastighetsbestånds och
belysningsnät kommer att fortsätta i enlighet med vårt
åtagande 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. Underhållsplaner finns framtagna
för såväl gator och vägar som för fastighetsbeståndet
I närtid finns behov av att bygga om avloppsreningsanläggningen i Gate. Anläggningen är gammal och klarar
inte längre de krav som Miljösamverkan Östra Skaraborg,
MÖS, ställer på reningen av avloppsvatten. Verksamheten
har ett uppdrag att genomföra en underhållsutredning av
det kommunala vatten och avloppsnätet. Det är viktigt att
detta arbete påbörjas eftersom underhållsarbeten på vanätet måste samfasas med underhållet av gator och vägar.
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Personalredovisning

Våra medarbetare

Att vara en attraktiv arbetsgivare

Hjo kommuns huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster som exempelvis äldreomsorg,
barnomsorg och skola, men vi verkar även inom andra områden som samhällsplanering på Samhällsbyggnad. Vi samverkar även med andra kommuner med vissa tjänster, t.ex. 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 omvårdnadspersonal och lärare, till andra tjänster som innehas av en eller ett fåtal personer, som t.ex. 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.

Ledar - och medarbetarskap

Kompetensförsörjning

Hjo kommun har sedan 2012 arbetat med att bli en värderingsstyrd organisation. Syftet med arbetet är att det i kommunen skall finnas en tydlig och uttalad tanke om ledarskap
och medarbetarskap som i sin tur skall främja de långsiktiga
målsättningar som gäller för personalpolitiken.
Under värdegrundsarbetet har kommunen under några år
valt att lägga stort fokus på ledarutveckling, då kommunens
chefer är kulturbärare av värdegrunden Det goda mötet.
Detta har fortsatt även under 2016.

Under våren fick personalchefen uppdraget att ta fram en
kompetensförsörjningsstrategi. Hjo kommun konkurrerar
redan idag med, framför allt, grannkommunerna om kvalificerade medarbetare. För att möta de framtida kraven
på kompetensförsörjning, måste Hjo kommun arbeta
systematiskt utifrån en uttalad strategi, med sikte på vilka
kompetenser som kommunen behöver för att klara av sitt
uppdrag. Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning
kan bidra till uppfyllandet av visionen Tillsammans skapar vi framtidens Hjo, men kan inte sägas vara ett direkt
resultat av den. Syftet med en kompetensförsörjningsstrategi är att utifrån analys av befintlig kompetens, fastställa
vilka kommande kompetensbehov en arbetsgivare har och
hur stort ett eventuellt gap är från befintlig kompetens i
förhållande till verksamhetens mål på kort och lång sikt. I
praktisk handling utmynnar en kompetensförsörjningsstrategi i verksamhetsspecifika kompetensförsörjningsplaner. I
dessa ska de planerade åtgärderna för att fylla kompetensbehoven beskrivas. Planerna ska revideras årligen.

Arbetet med kommunens ledarmodell, som fastställdes
våren 2015, har fortsatt under ledning av kommunens
skolutvecklingschef samt en av kommunens förskolechefer,
som är certifierade att använda personlighetstestet MBTI
(Meyer-Briggs Type Indicator). De har har tillsammans med
kommunens chefer arbetat med ledamodellens fyra delar
för att stötta cheferna i vad som behövs för att ledarmodellen ska kunna omsättas i praktisk handling på respektive
enhet.
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 utveckling.

Syftet med ledarmodellen är att den ska göra kommunens 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 medarbetare, oavsett funktion och roll, vara överens om vilka
spelregler som ska gälla.
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Sedan 2016 har Kommunstyrelsen i sitt mål Nr 1 gett
verksamheten i uppdrag att arbeta med bemanning efter
invånarnas behov, med följande motivering: ”Hjo kommun
är en serviceorganisation för de som lever och verkar i Hjo. Vi
finns till för våra invånare. Kommunstyrelsen ser det därför
som särskilt viktigt att förvaltningens arbete ska utgå från deras behov. Samtliga verksamheter ska utgå ifrån sina brukares
behov när scheman läggs, öppettider fastställs, bemanning
planeras och så vidare. Detta är en viktig förutsättning när vi
arbetar i enlighet med vår vision och värdegrund. ”
Ytterst handlar ett eventuellt införande av önskad sysselsättningsgrad om att ha en sund personalpolitik gentemot
alla anställda, oavsett anställningsform, att fylla arbetsgivarvarumärket med ett konkret innehåll samt att arbeta
med organisationens behov av en kvalitativ kompetensförsörjning. Av detta skäl har personalchefen samt Vård- och
omsorgschefen initierat ett projekt för att undersöka
förutsättningarna för införande av önskad sysselsättningsgrad och bemanning vid behov.

Personalredovisning

Lönerevision

Lönerevision för samtliga tillsvidareanställda medarbetare
har genomförts utifrån den process som är fastställd och
samtliga medarbetare, utom medlemmarna i Kommunal,
fick ny lön utbetald före semestern.
Särskilda satsningar gjordes i år på undersköterskor samt
enhetschefer inom vården. Satsningen på dessa grupper
är i mångt och mycket satsningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv, då det i dessa grupper arbetar betydligt
fler kvinnor än män. En mindre pott avsattes till så kallade
snedsitsar.
I jämförelse med övriga kommuner i Skaraborg är lönerna
för undersköterskorna i kommunen lägre än övriga kommuner i Skaraborg, varför en satsning på denna yrkeskategori var nödvändig. Till detta kommer det centrala
löneavtalet mellan SKL och Kommunals som innebär i att
ytterligare medel satsades på denna yrkeskategori.
Skälet till att kommunen valde att satsa på enhetschefer
inom vården även detta år, är att lönerna för dessa medarbetare inte legat i paritet med övriga chefsgrupper.

HJO KOMMUN

Sjukfrånvaron har sjunkit generellt i kommunen
jämfört med motsvarande period 2015. De aktiva
insatser som gjorts för att mota den tidigare trenden med högre sjukfrånvaro och som inkluderat en
förändring i kommunens friskvårdsregler, där friskvårdstimmen nu kan tas ut som halvtimmar, samt så
kallad ”Tidig rehab”, där kommunens chefer månadsvis får stöd att i ett tidigt skede vidta åtgärder
vid upprepad sjukfrånvaro, är med stor sannolikhet
bidragande orsaker till den positiva utvecklingen.

Antalet anställda

Antal tillsvidareanställda augusti 2016 är 759 (201501-01 är 699). Av dessa är 631 (583) kvinnor och
129 (113) män.
Antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med
2015. Detta beror på den kraftiga ökningen av Integrationsenhetens verksamhet. Den yrkeskategorier
där ökningen varit störst är boendestödjare.

Jämfört med 2015-08-31 har lönekostnaderna ökat med
ca. 33 mnkr (inkl. sociala avgifter). En del av denna ökning
är resultatet av lönerevisionen samt en ökning i antalet
medarbetare.

Sjukfrånvaro
Nedan jämförs augusti 2015 med augusti 2016.

Sjukfrånvaro av ordinarie
tillgänglig arbetstid
2015

2016

4,33
7,37

2,50
7,18

Ålder < = 29 år
30-49 år
> = 50 år

6,04
7,09
6,75

5,58
6,08
6,65

Långtidssjukfrånvaro (mer än 60
dagar)

44,64

43,03

Den totala andelen sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie
arbetstid

6,78

6,24

Kön

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

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 balansräkningen. Som vägledning används en gräns på ett basbelopp (44 300 för år 2016) och en livslängd på mer än tre
år. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, vilket i allt
väsentligt överensstämmer med de i tabellen angivna
avskrivningstiderna. Rak nominell metod används. Viss
vägledning för en anläggningstillgångs avskrivningstid finns
i rådets idéskrift. Ingen omprövning av nyttjandetiden har
gjorts under året. Avskrivningen påbörjas kalendermånaden efter det att tillgången tagits i bruk.
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. Äldre investeringar som fortfarande hade
ett betydande bokfört värde har justerats per 2016-01-01.
För VA-verksamheten har komponentindelning gjorts för
nya investeringar under 2015, ingen uppdelning har gjorts
för äldre investeringar.
Nedan följer en uppställning av de komponenter Hjo
kommun valt att indela investeringarna i och vilken nyttjandeperiod som tillämpas.

Avskrivningstider komponenter

År

Fastighet
Råmark

År

Vägar
Underbyggnad/
förslitningslager+Överbyggnad
Beläggning asfaltsgrund

0
50

Beläggning slitlager
- Infartsleder

10

- Övriga gator

20

Gatubelysning

20

Skyltar och trafikanordningar

20

Avskrivningstider komponenter

År

Hamn
Kaj

80

Vågbrytare

80

Bryggor

30

Ytbeläggningar
Markarbete

50
20-evig

Belysning

20

Möblemang utomhus

20

		
Avskrivningstider komponenter

År

Övrigt
Konst

0

Maskiner och bilar

5-10

Inventarier t.ex. teknisk utrustning, möbler

3-10

Immateriella tillgångar t.ex.
programvaror samt övriga IT
inventarier

3-5

0

Stomme och grundläggning

80

Markanläggning

20

Stomkomplettering

40

Ytskick

15

Snickerier invändigt

30

Installationer

40

Teknik

10
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Avskrivningstider komponenter

Anslutningsavgifter samt gatukostnadsersättningar

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 intäktsförs sedan successivt i takt med investeringsobjektens
avskrivningstid.
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Bidrag till statlig infrastruktur

Hjo kommun undertecknade under 2013 en avsiktsförklaring med Trafikverket om medfinansiering av utbyggnaden
av vissa sträckor av E20 med 5 mnkr i 2013 års penningvärde. 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 i balansräkningen under en särskild post med benämningen ”Bidrag till statlig infrastruktur”. Om beloppet
redovisas i balansräkningen ska det upplösas med årliga
enhetliga belopp under högst 25 år. Hjo kommuns kommunfullmäktige fattade 2014 beslut om att skriva under
ett genomförande- och finansieringsavtal som bekräftar
avsiktsförklaringen. Beslut fattades också om att beloppet
skulle redovisas som en kostnad i resultaträkningen 2014
(jämförelsestörande post).
Även ett medfinansieringsavtal angående byggandet av
en GC-väg till Mullsjön fattades av kommunfullmäktige år
2014. Detta avtal innebär en total kostnad om 11,3 mnkr,
varav Hjo kommun ska finansiera 5,6 mnkr. Bidraget kostnadsfördes under 2014 och redovisas som en jämförelsestörande post i resultaträkningen.

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 återställa dessa områden. Beslut om återställande fattas av
Länsstyrelsen. I dagsläget finns inga sådana beslut.

FINANSIELLA RÄKENSKAPER

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

Leasingavtal avseende bilar som bedömts vara av finansiell
art och har en leasingtid på minst fyra år, har redovisats
som anläggningstillgång i balansräkningen, under rubriken
maskiner och inventarier. Förpliktelsen i form av framtida
betalningar av leasingavgifter har redovisats som skuld.
Anskaffningsvärdet har tagits upp till det verkliga värdet.
Avskrivningstiden följer leasingperioden och objekten
skrivs ner till restvärdet. Räntekostnaden beräknas till ett
fast värde fördelat över leasingperioden. Alla lokalhyresavtal har redovisats som operationella, se avsnittet finansiell
analys.

Lånekostnader

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

Löneskatt

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

Dessa medel finns särredovisade under Eget Kapital. Per
2016-08-31 uppgår det ackumulerade beloppet till 5,3
mnkr. Då inga beslut om sluttäckning finns har ett eventuellt åtagande inte tagits upp under rubriken avsättningar i
balansräkningen.
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Pensioner

Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. 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. Avsättningens storlek
baseras på KPA Pensions beräkning, gjord enligt RIPS07
ålderspensionen till den anställde. För lönedelar över 7,5
basbelopp och för efterlevandepensioner finns särskilt
tecknade försäkringar.
Förtroendevalda
Till och med år 2014 redovisades alla pensionsskulder till
förtroendevalda som en ansvarsförbindelse. Från och med
år 2015 har en uppdelning gjorts för vad som ska anses
vara avsättning respektive ansvarsförbindelse. Fördelningen 2016 har gjorts efter KPAs beräkning 2015-12-23.
Teoretiskt värde av förtroendevaldas pensionsförmåner
beräknas och redovisas som ansvarsförbindelse för förtroendevalda, vars uppdrag motsvarar minst 40 procent
av heltid. För de som har intjänad pensionsrätt och är under 50 år beräknas en inkomstgaranti under 12 månader,
och för de som är över 50 år beräknas visstidspension
fram till 65 år. Beräkningen görs brutto utan samordning.
Eftersom pensionsförmånen är relaterad till förändringar i
basbeloppet görs ingen nuvärdesberäkning.
Kommunen har antagit att OPF-KL (bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda) ska
gälla för de politiskt förtroendevalda som tidigare inte
omfattades av PBF.
Anställda
Det belopp som redovisats som en kortfristig skuld avser
den avgiftsbestämda ålderspensionen. Kommunen har
valt att fr.o.m. 1998 betala ut hela den avgiftsbestämda
ålderspensionen till den anställde. För lönedelar över 7,5
basbelopp och för efterlevandepensioner finns särskilt
tecknade försäkringar.

Riskhantering – ränterisk

Med ränterisk avses risken för att en förändring av det
allmänna ränteläget påverkar kommunens räntekostnader
i negativ riktning. För att begränsa ränterisken i kommunen ska lånestocken utformas så att den viktade genomsnittliga räntebindningstiden bör vara minst tre 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 Riksbyggens 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 rekommendation 13.2 ska en eventuell vinst vid en sale and
leaseback transaktion periodiseras över leasingperioden.
Motiveringen till att beslut togs om att redovisa hela vinsten 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 jämförelsestörande art redovisades samma år så visar årets resultat
2014 en mer rättvisande bild och därmed är god ekonomisk 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
2015 samt skillnaden mellan den slutliga taxeringen och
prognosen för 2014. Avräkning av skatteintäkterna har
gjorts efter Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar från augusti 2016.

Skulder

Kommunens skulder klassificeras som kortfristig när
den förfaller till betalning inom tolv månader räknat från
balansdagen eller förväntas bli betald inom det normala
förloppet av kommunens verksamhetscykel. Alla övriga
skulder ska klassificeras som långfristiga. Kommande års
amorteringar redovisas som kortfristig skuld.

Taxefinansierade verksamheter

Resultatregleringsfonderna för renhållning är redovisade
under Eget kapital. Va-enheten har belastats med centrala overheadkostnader (grundat på verkliga kostnader
för vissa centrala funktioner vilka fördelats efter antalet
anställda). Ränta har beräknats på rörelsekapitalet och
interna lån för investeringar. Va- enhetens överuttag redovisas som en kortfristig skuld och kommer användas till
nästkommande år.
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Verksamhetens intäkter

Här nedan redovisas några av kommunens inkomstgrupper och dess grund för intäktsföring.
Barnomsorgsavgifter
Inkomsten intäktsförs i samband med fakturering. Fakturering 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 särskild
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.

FINANSIELLA RÄKENSKAPER

Specialdestinerade/riktade statsbidrag
Avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet
eller ett bestämt ändamål och redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter.
Dessa bidrag kräver i regel någon form av motprestation
och återrapportering. De periodiseras i normalfallet till
den period som bidraget avser enligt förekommande underlag. Flyktingbidrag för personer med uppehållstillstånd
bokförs enligt kontantmetoden. Ett eventuellt överskott
varje år förs över till nästkommande år. En sidoordnad
redovisning av intäkt per person finns.

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.

Renhållnings- och VA-avgifter
Avgifterna faktureras via kommunens helägda bolag Hjo
Energi AB.
Inkomsten intäktsförs i samband med återredovisningen
till kommunen som sker med en månads eftersläpning.
I den mån verksamhetens avgiftsuttag överskrider självkostnaden, minskas intäkten och överuttaget bokförs
mot respektive fond som finns under Eget kapital.
Anslutningsavgifter, gatukostnadsersättningar samt övriga
investeringsbidrag se ovan under rubrik ”Anslutningsavgifter”.
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.
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Driftsredovisning
Driftsredovisning visar avvikelser i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad
budget för den löpande verksamheten inklusive eventuella tilläggsanslag.

Politikområde

Mnkr
Demokrati

Budget 2016-08

Intäkter

Kostnader

Utfall 2016-08

Netto

Netto

Netto

Netto

3,4

0,9

0,2

2,2

28,5

26,3

1,5

-0,4

15,7

1,2

16,7

15,5

0,2

-0,2

88,4

15,8

75,2

87,0

11,8

4,0

3,1

4,2

3,3

1,7

3,5

1,8

1,5

0,5

10,0

10,0

0,0

9,1

9,1

0,0

0,0

0,0

Vård och omsorg

38,3

142,1

103,8

38,2

143,8

105,6

-1,8

-6,3

Barn och utbildning

11,4

142,9

131,5

18,6

151,0

132,4

-0,9

-2,3

Arbete och socialtjänst

25,7

40,3

14,6

41,1

55,2

14,1

0,5

-0,1

Finansförvaltning
exkl. skatter och finansnetto

10,2

-1,3

-12,1

9,5

0,1

-9,4

-2,7

-1,4

172,4

477,1

304,7

198,3

499,8

301,5

3,2

-6,9

4,3

4,3

Kommunledningskontoret

1,5

29,3

27,8

Kultur, turism och fritid

1,2

16,9

72,6
0,9

1,5

Kostnader

Helårsprognos

4,9

0,0

Intäkter

Budget avvikelse

Samhällsbyggnad
-Teknisk service
-Plan och Bygg
VA

Summa löpande verksamhet

Verksamheternas samlade budgetavvikelse
Kommunens verksamheter redovisade för årets första
åtta månader en budgetavvikelse om 3,2 mnkr. Nedan
anges en övergripande förklaring till avvikelseposterna
samt till helårsprognosen på -6,9 mnkr.

DEMOKRATI

Området omfattar kommunens politiska verksamhet, d.v.s. kommunfullmäktige, revision, valnämnd,
bygglovsnämnd samt kommunstyrelsen med utskott. Inom
politikområdet ingår förutom arvoden m.m. till politiker
även kostnader för sakkunniga biträden till revisionen,
partistöd och överförmyndarverksamhet.
Demokrati visar ett överskott på 0,9 per 160831. Överskottet härrör bl.a. från statsbidrag från Migrationsverket
till överförmynderiverksamheten, överskott på arvoden
till politiker samt överskott på revisionsverksamheten. De
två sistnämnda överskotten kommer att användas under
resterande del av året. Till årsskiftet beräknas därför
överskottet sjunka till 0,2 mnkr.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kommunledning inklusive stabsfunktioner ger strategiskt
stöd och service till politik och förvaltning. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal, information
och näringsliv. Utöver detta finns även projekt för utveckling, internationella frågor samt säkerhetsarbete.
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott, 1,5
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mnkr. Stor del av överskottet är hänförligt till personalkostnader pga vakanser och föräldraledighet. Även
fördelaktiga avtal och färre färdtjänstresor hos kollektivtrafiken samt återbetalning av medlemsavgift från
Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) har bidragit till
överskottet.
Till årsskiftet räknar Kommunledningskontoret med ett
underskott på 0,4 mnkr. Underskottet beror till största
delen på engångskostnader i samband med övergången av
kommunens IT-miljö till Skövde kommun.

KULTUR, TURISM & FRITID

Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, turism, kulturskola, utställningsverksamhet, kulturarrangemang, programverksamhet, fritidsgård, fritidsanläggningar, föreningssamverkan och föreningsbidrag, simskola,
utomhusbad, uthyrning av lokaler m.m.
Kultur, turism och fritids överskott per 160831 uppgick till
0,2 mnkr och beror främst på lägre kapitalkostnader då
vissa investeringar blivit klara senare än planerat.
På helårsbasis räknar Kultur, turism och fritid med att
hamna på ett underskott om 0,2 mnkr. Det är bl.a.
genomförda evenemang och aktiviteter i samband med
hamnfest, hälsoveckan, nationaldagsfirande och valborgsmässofirande som blivit dyrare än budgeterat samt högre
personalkostnader inom kulturskolan.
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SAMHÄLLSBYGGNAD

Politikområdet Samhällsbyggnad är indelad i teknisk service samt plan och bygg. Teknisk service är i sin tur indelad i
områdena fastigheter, kost, gata/hamn/park och VA.
Plan och Bygg redovisar ett överskott på 1,5 mnkr vid
delåret. Förklaringen är högre bygglovsintäkter, lägre
kostnader för planverksamheten samt lägre personalkostnader. Prognosen för helåret beräknas till +0,5 mnkr och
avser högre bygglovsintäkter än budgeterat.
Teknisk service redovisar för perioden en avvikelse mot
budget om +4,0 mnkr. Överskottet är till stor del (+2,9
mnkr) hänförligt till fastighetssidans planerade underhållsåtgärder där komponentavskrivning tillämpats i redovisningen men detta var inte beaktat i budgeten. Detta
överskott på driftssidan motsvarar ett underskott på
investeringssidan. Även gata-, park och hamnverksamheten samt kostverksamheten visar överskott vid delåret
bl.a. för snöröjning och matportioner.
Vid årets slut förväntas verksamheten som helhet visa ett
överskott på 3,1 mnkr. Det är komponentredovisningen av
fastigheternas planerade underhåll som till största delen
(+2,9 mnkr) är förklaringen till överskottet.

VÅRD & OMSORG

Politikområdet Vård och omsorg är indelat i tre verksamhetsområden; Gemensamt vård och omsorg, Äldreomsorg samt Funktionshinder.
Vård och omsorg redovisar under årets första åtta månader en budgetavvikelse på -1,8 mnkr och en prognos för
helåret 2016 om -6,3 mnkr. Avvikelsen är i första hand
hänförlig till personalkostnader inom hemvården, tillkommande kostnader för kompentensutveckling, nytt beslut
elevhem LSS, utökat boendestöd och köp av extern boendeplats pga hög beläggning på korttiden och pga behov
som inte kan tillgodoses inom kommunen.

BARN & UTBILDNING

Politikområdet Barn och utbildning är indelat i fyra olika
verksamhetsområden. Barn och utbildning gemensamt,
barnomsorg, grundskola inkl förskoleklass samt gymnasieoch vuxenutbildningen.
Barn och utbildning redovisar under årets första åtta månader en budgetavvikelse om -0,9 mnkr. Underskottet beror bl.a. på att antalet elever inom särskolan ökat. Antalet
inskrivna elever är idag 6 st, men utredning av ett flertal
elever pågår och dessa tillhör idag kategorien för särskola
och får resurs utifrån det. Utöver detta har grundskolans
enheter på Guldkroksskolan under året haft ett stort
behov av extra stöd samt att vistelsetiderna inom fritidsverksamheten ökat vilket medfört ökade kostnader.
Barn- och utbildning prognostiserar en negativ avvikelse
på 2,3 mnkr till årsskiftet. Orsakerna är bl.a. ökningen av
antalet särskoleberättigade elever och stort stödbehov
inom grundskolan. En omorganisation av stödverksamheten pågår för att komma till rätta med underskotten. Även
längre vistelsetider inom fritidsverksamheterna bidrar till
det beräknade underskottet.

FINANSIELLA RÄKENSKAPER

ARBETE & SOCIALTJÄNST

Politikområdet Arbete och socialtjänst är indelat i tre
verksamhetsområden; Individ och familjeomsorg, Arbetsmarknadsenheten samt Integrationsverksamheten.
Det sist nämnda finansieras fullt ut av ersättningar från
Migrationsverket.
Arbete- och socialtjänst redovisar under årets första
åtta månader en budgetavvikelse om +0,5 mnkr Utbetalningsnivån av ekonomiskt bistånd ligger bättre till än
budgeterat. Avsatt i budget är 560 tkr/månad och utfallet
har hittills varit i snitt 450 tkr/mån. Medlen för institutionsplaceringar av barn visar också på ett överskott, då
kommunen ännu inte haft några placeringar. Däremot
visar institutionsplaceringar av vuxna samt familjehemsplaceringar på ett underskott till följd av fler klienter med
behov av insatser, detta vägs upp av ovanstående positiva
prognos.
Prognosen för helåret är ett underskott om 0,1 mnkr.
Främsta anledning till underskottet är hänförligt till
arbetsmarknadsenheten där ersättningsnivåerna för
arbetsmarknadsrelaterade tjänster har förändrats och där
det i dagsläget är oklart vilka nya finansieringsformer som
kommer.

FINANSFÖRVALTNINGEN

Finansförvaltningens löpande verksamhet visar på ett
underskott på 2,7 mnkr för årets första åtta månader och
beräknar ett underskott om -1,4 mnkr för helåret 2016.
Underskott per delåret är bl.a. hänförligt till ett tillfälligt
bidrag för mottagning av flyktingar. Bidraget på totalt 5,9
mnkr kom i slutet av 2015 och fördelades med 0,9 mnkr
på 2015 och 5,0 mnkr på 2016. Intäkten om 5 mnkr finns
redovisade som ett överskott bland de generella statsbidragen och är alltså inte medräknade i ovan nämnda
underskott på 2,7 mnkr respektive 1,4 mnkr. Finansförvaltningen har via internfördelningar delat ut 3,3 mnkr till
övriga verksamheter för perioden januari-augusti. Resterande 1,7 kommer att fördelas ut till verksamheterna
i slutet av året. I redovisningen för finansförvaltningens
löpande verksamhet återfinns alltså en kostnad på 3,3
mnkr för de första åtta månaderna och en kostnad om
5,0 mnkr för helåret. Dessa kostnader är en stor del av
finansförvaltningens ovan redovisade underskott på delår
samt på helåret.
Förutom flyktingbidraget har det interna påslaget för
personalomkostnader gett ett överskott om 1,9 mnkr på
delåret. De interna räntorna gav ett underskott om 1,2
mnkr pga. av att de preliminära debiteringarna mot VAverksamheten legat för högt under året.
Helårsprognosen som är beräknad till ett underskott om
1,4 mnkr består alltså av -5,0 mnkr i interna kostnader till
övriga verksamheter pga. utfördelning av flyktingbidraget,
ett överskott på personalomkostnadspåslaget på 5,2 mnkr
samt att de interna räntekostnaderna beräknas ge ett
underskott på 1,6 mnkr.
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Resultaträkning

med resultatanalys och helårsprognos
Resultaträkningen visar kommunens samtliga intäkter och kostnader och hur
det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret.
Resultaträkning
Mnkr

2014-08

2015-08

2016-08

Ack.
budget

Avvikelse

Helårsprognos
2016

Helårsbudget
2016

Avvikelse
helår

Verksamhetens intäkter

82,3

75,0

106,6

86,1

20,5

150,2

129,1

21,1

-varav jämförelsestörande intäkter

13,6

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-330,0

-351,8

-395,0

-378,0

-17,0

-601,2

-573,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Verksamhetens kostnader
-varav jämförelsestörande
kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella stadsbidrag och
utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

-27,8
0,0

-10,4

-11,2

-13,0

-12,8

-0,2

-19,5

-19,2

-0,3

-258,1

-288,0

-301,4

-304,7

3,2

470,4

-463,5

-6,9

227,9

233,8

243,0

244,7

-1,7

364,7

367,0

-2,3

65,9

70,5

78,9

70,9

8,0

115,8

106,3

9,5

0,5

0,4

0,4

0,2

0,2

0,5

0,3

0,2

-0,4

-0,5

-0,7

-0,8

0,1

-0,9

-1,1

0,2

35,8

16,2

20,2

10,3

9,8

9,7

9,0

0,7

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

35,8

16,2

20,2

10,3

9,8

9,7

9,0

0,7

Årets resultat

Periodens resultat
Resultatet för perioden januari-augusti 2016 visar ett
överskott på 20,2 mnkr. Budgeterat periodresultat uppgår
till 10,3 mnkr. Budgetavvikelsen blir därmed +9,8 mnkr.
Den löpande verksamheten visar ett överskott på 3,2
mnkr och skatteintäkter och generella statsbidrag visar
ett överskott på 6,3 mnkr och räntenettot ett överskott
på 0,3 mnkr.
Överskottet från den löpande verksamheten på 3 mnkr
härrör framförallt från överskott inom den tekniska
verksamheten där det redovisas ett överskott på grund av
övergången till komponentredovisning. Denna förändring
i redovisningen var inte beaktad när budgeten togs. Motsvarande underskott redovisas på investeringssidan. För
en mer detaljerad beskrivning av respektive verksamhets
avvikelse, se rubriken driftsredovisning på sid 54.
Överskottet på skatteintäkter och generella statsbidrag
om 6,3 mnkr beror på ett tillfälligt bidrag för mottagandet
av flyktingar på 5 mnkr, ökning av inkomstutjämningen
med 3 mnkr samt en minskning av skatteintäkterna på 1,5
mnkr.
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Verksamheternas nettokostnader har för perioden ökat
med 5 % (13 mnkr) jämfört med samma tidsperiod 2015.
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen har ökat
med 6 % (17,6 mnkr) jämfört med samma tidsperiod året
innan. Därav resultatförbättringen mellan delåret 2015
och 2016 på +4 mnkr (20,2-16,2). Rensat för de jämförelsestörande intäkterna 2015 på 3,4 mnkr blir kostnadsökningen 6 % (17 mnkr).
För jämförelse mot förgående delårsbokslut se nedan
under respektive rubrik ”periodens intäkter” respektive
”periodens kostnader”.
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Resultaträkning

med resultatanalys och helårsprognos

Periodens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgick till 106 mnkr och består
av 73 mnkr i erhållna bidrag, 25 mnkr i taxor och avgifter,
7 mnkr i hyror och arrenden samt 1 mnkr i försäljning av
verksamhet till andra.

Periodens skatteintäkter och generella
statsbidrag
Skatteintäkterna har ökat med 6 mnkr jämfört med
samma tidsperiod året innan och de generella statsbidragen har ökat med 8 mnkr, en total ökning på 3,6 %.

Intäktsnivån är en ökning mot förgående år med 31 mnkr
(41 %). I dessa 31 mnkr uppgår ökning av bidrag med
33 mnkr samt en minskning av AFA medel med 3 mnkr.
Största delen av bidragsökningen avser integrationsmedel
(28 mnkr).

Vid bokslutet per 151231 bokfördes en fordran avseende
2015 års skatteavräkning på 0,4 mnkr. Enligt SKLs prognos
per augusti 2016 blir avräkningen endast 35 tkr. Korrigeringen på minus 0,4 mnkr har kostnadsförts under
perioden.

Periodens kostnader

För 2016 års skatteintäkter har SKL bedömt att de preliminära utbetalningarna ligger 292 kr/invånare för högt
mot vad den slutliga avräkningen kommer att bli. Detta
innebär att för 2016 kommer en skuld att bokföras på 2,6
mnkr. För perioden har två tredjedelar (1,7 mnkr) av detta
belopp bokförts som en minskad intäkt.

Verksamhetens bruttokostnader uppgick till 395 mnkr och
består av 256 mnkr i personalkostnader, 71 mnkr i köp av
verksamheter (bl.a. gymnasieplatser och vårdplatser) och
givna bidrag samt 68 mnkr i övriga verksamhetskostnader.
Inom denna kostnadspost återfinns bland annat livsmedel,
lokalhyror, el och fjärrvärme.
Ökningen jämfört med samma tidsperiod året innan var
knappt 12 % eller 43 mnkr. Personalkostnaderna har ökat
med knappt 33 mnkr, medan övriga verksamhetskostnader har ökat med 10 mnkr. Personalkostnadsökningen
motsvarar en ökning på ca 15 %. Vid delårsbokslutet 2015
låg ökningen på 5 %. Drygt hälften av lönekostnadsökningen, 17,5 mnkr, beror på ökningen inom integrationsverksamheten där ca 35 tjänster tillkommit sedan förra
delårsbokslutet. Denna kostnadsökning täcks av statliga
bidrag. Resterande del avser lönerevisionen 2016.

Periodens avskrivningar
Periodens kostnader för avskrivningar på anläggningstillgångar och finansiella leasingavtal uppgår till 13 mnkr.
Detta är en ökning på knappt 2 mnkr jämfört mot samma
period 2015. Avskrivningarnas andel av skatteintäkterna
och de generella statsbidragen uppgår till 3,3 % vilket är
en liten minskning jämfört med delåret 2015 (3,7 %).

Ökningen av de generella statsbidragen på 8 mnkr avser
till 3 mnkr en ökning av inkomstutjämningsbidraget samt
5 mnkr i ett extra tillfälligt bidrag för mottagande av
flyktingar.

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
0,2 mnkr och består till största delen av borgensavgifter
mot de kommunala bolagen samt avkastning på insatskapitalet till Kommuninvest.
Periodens finansiella kostnader på 0,7 mnkr avser till
största delen räntor på kommunens låneskuld. En mindre
del av kostnaden är hänförlig till kommunens leasingavtal
och räntekostnad på pensionsavsättning. Då investeringsnivån bara uppgått till ca 50 % av den budgeterade nivån
har inte lånebehovet ökat i den takten som var planerat.
Detta har i sin tur medfört att räntekostnaderna för perioden blivit lägre än planerat.
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Resultaträkning

med resultatanalys och helårsprognos

Prognos årsresultat

Prognos årsresultat

Prognosen för helåret 2016 visar ett överskott på 9,7
mnkr. Budgeterat resultat på helåret uppgår till ett
överskott på 9,0 mnkr vilket gör att budgetavvikelsen blir
positiv med 0,7 mnkr.

Mnkr

Den löpande verksamhetens resultat bedöms bli negativ
på 6,9 mnkr. Största enskilda avvikelserna ligger i Vård
och omsorg med ett beräknat underskott på 6,3 mnkr
samt inom Barn och utbildningen med -2,3 mnkr. Teknisk service beräknar ett överskott på 3,1 mnkr. För mer
detaljer om respektive verksamhets helårsprognoser se
vidare under avsnittet driftsredovisning på sid 54.
Utöver det beräknade överskottet från den löpande
verksamheten bedöms skatteintäkterna och de generella
statsbidragen ge överskott på 7,2 mnkr och finansnettot
ett överskott på 0,5 mnkr. Av de 7,2 mnkr i överskottet
på skatteintäkterna avser 5,0 mnkr ett extra bidrag för
mottagande av flyktingar.

Balanskravsutredning
Inga underskott finns som ska återställas enligt balanskraven.
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- samtliga realisationsvinster
+ vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ orealiserade förluster i värdepapper

9,7
-0,0
0,0
0,0

- Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

-0,0

= Prognos årets resultat efter balasnkravsjusteringar

9,7

+/- förändring resultatutjämningsreserv (RUR)

0,0

= Prognos årets resutat efter (RUR)

9,8

+/- synnerliga skäl

0,0

= Prognos årets balanskravsresultat

9,7
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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

2014-08-31

2015-08-31

2015-12-31

2016-08-31

4,4

5,1

5,1

4,8
297,1

TILLGÅNGAR
•

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
-Programvarulicenser mm.
Materiella anläggningstillgångar
216,2

233,7

302,5

-Maskiner och inventarier

-Mark, byggnader, tekniska anläggningar

10,5

9,9

12,6

12,7

-Pågående investeringar

38,4

77,8

20,1

39,7

Finansiella anläggningstillgångar
-Värdepapper

3,1

3,7

4,0

4,3

-Långfristiga fordringar

0,8

0,8

0,8

0,7

273,5

331,0

345,1

359,3
0,2

Summa anläggningstillgångar
•

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

0,1

0,1

0,2

Exploateringsfastigheter

7,7

7,6

7,5

7,4

33,0

35,3

40,1

52,8

Fordringar
Likvida medel och kortfristiga placeringar

27,8

2,7

2,0

3,3

Summa omsättningstillgångar

68,6

45,7

49,8

63,7

342,1

376,7

394,9

423,0

219,2

226,9

233,9

236,9

35,8

16,2

8,8

20,0

- Resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0

0,0

- Förändring övrigt eget kapital

0,8

7,0

-5,8

0,2

255,8

250,1

236,9

257,3

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
- Ingående eget kapital
- Årets resultat

Summa Eget kapital
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar till pensioner och skatter

3,0

3,0

8,2

7,7

Avsättningar till statlig infrastruktur

0,0

9,5

9,4

9,0

Summa avsättningar

3,0

12,5

17,6

16,7

SKULDER
Långfristiga skulder

24,1

54,0

36,1

69,9

Kortfristiga skulder

59,2

60,1

104,3

79,1

Summa skulder

83,3

114,1

140,4

149,0

342,1

376,7

394,9

423,0

POSTER INOM LINJEN

28,6

358,6

360,5

350,4

Pensionsförmåner intjänade före 1998

176,0

174,0

171,6

166,0

Uppgift saknas
per delår

Uppgift saknas
per delår

4,5

Uppgift saknas
per delår

0,1

0,1

0,1

0,1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Pensionsförmåner förtroendevalda (som inte ingår
i ovan)
Borgensförbindelser mm.
-Förlustansvar egna hem
-Borgensförbindelser kommunala bolag

90,5

90,5

90,5

90,5

-Borgensförbindelser övrigt

20,0

94,0

93,8

93,8
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Balansräkning

med analys av finansiell ställning

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Anläggningstillgångarnas bokförda värde har under
årets första åtta månader ökat med 14 mnkr. Periodens
nyinvesteringar har uppgått till 27 mnkr och periodens
avskrivningar till 13 mnkr.

VA-verksamhetens resultat är sedan 2015 redovisat under
kortfristiga skulder. Vid delåret 2016 uppgick den totala
skulden till VA-kollektivet 1,3 mnkr.

De immateriella tillgångarna på knappt 5 mnkr består i
huvudsak av dataprogram och licenser. I de materiella tillgångarna på drygt 349 mnkr återfinns kommunens fastigheter, mark, maskiner och inventarier. Bland de finansiella
tillgångarna på 5 mnkr finns kommunens aktier och övriga
värdepapper i kommunala bolag, placeringar i obligationer
samt långfristiga fordringar.

För en mer detaljerad information om periodens investeringar se investeringsredovisningen, sid 62.
Mnkr

2014-08

2015-08

2015-12

2016-08

4,4

5,1

5,1

4,8

265,2

321,4

335,2

349,5

Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Anläggningstillgångar

3,9

4,5

4,8

5,0

273,5

331,0

345,1

359,3

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna består av exploateringsfastigheter, kortfristiga fordringar som beräknas bli betalda inom
ett år samt tillgodohavanden i kassa och bank. De kortfristiga fordringarna består bland annat av kundfordringar,
fordran på staten för ännu ej utbetalda bidrag och skatter.
Sedan ingången av året har omsättningstillgångarna ökat
med knappt 14 mnkr. Största delen, ca 11 mnkr, avser
kortfristiga fordringar av statsbidrag från Migrationsverket.
2014-08

2015-08

2015-12

2016-08

Lager

0,1

0,1

0,2

0,2

Exploateringsmark

7,7

7,6

7,5

7,4

Kortfristiga fordringar

33,0

35,3

40,1

52,8

Kassa och bank tillgodohavanden

27,8

2,7

2,0

3,3

Omsättningstillgångar

68,6

Mnkr

45,7

49,8

63,7

Utöver de bokförda omsättningstillgångarna har kommunen vid delåret en outnyttjad checkräkningskredit på 70
mnkr.

I kommunens redovisade egna kapital ingår även den
taxefinansierade verksamheten för renhållningsverksamheten. Kommunens egna resultat för perioden uppgick till
20,2 mnkr och renhållningsverksamheten gav ett överskott på 0,2 mnkr. Tillsammans ger detta en ökning av det
egna kapitalet med 20,4 mnkr och kapitalet uppgår vid
periodens slut till 257 mnkr.

2014-08

2015-08

2015-12

2016-08

Kommunens Eget kapital

248,3

243,1

231,8

252,0

Va-verksamhetens andel

2,8

2,0

0,0

0,0

Renhållningsverksamhetens
andel

4,7

5,0

5,1

5,3

255,8

250,1

236,9

257,3

Mnkr

Totalt redovisat Eget
Kapital

Långfristiga lån

Med långfristiga skulder menas skulder som inte ska betalas inom det närmaste året. Under året ha kommunens
långfristiga skulder ökat med 45 mnkr och uppgick vid
periodens slut till 70 mnkr. Prognosen för helåret är att
låneskulden kommer att öka något då checkkrediten kommer att användas för kommande investeringar.
Under perioden har tre nya anläggningslån tagits upp (60
mnkr) och ett gammalt har lösts (20 mnkr) hos Kommuninvest. Vid periodens slut uppgår anläggningslånen till
60 mnkr. De tre kvarvarande lånen har förfallodatum år
2019, 2020 samt 2021.
I den totala låneskulden på 70 mnkr ingår även förutbetalda gatukostnadsersättningar och va-anslutningsavgifter
på totalt 8 mnkr samt förpliktelser i form av framtida betalningar av leasingavgifter för fordon, tecknade för åren
2012-2021 med 1,9 mnkr.

Mnkr
Anläggningslån

2015-08

2015-12

2016-08

20,0

40,0

20,0

60,0

Checkräkningskredit

0,0

9,1

0,0

0,0

Leasingskulder

0,8

0,6

0,6

1,9

Förutbet. gatukostn. ers
+Va-anslutning

3,3

4,3

4,4

8,0

24,1

54,0

25,0

69,9

Totalt
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Balansräkning

med analys av finansiell ställning

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 balansräkningen 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 basbelopp och för efterlevandepension finns särskilt tecknade
försäkringar. Pensioner intjänade under perioden januariaugusti 2015 redovisas som en kortfristig skuld. Kommunens totala pensionsskuld vid periodens utgång uppgick till
drygt 185 mnkr inkl. löneskatt. Uppgifterna baseras på KPA
beräkning per augusti 2016.
2014-08

2015-08

2015-12

2016-08

Kortfristig skuld

7,2

10,3

14,2

11,3

- varav löneskatt

2,6

2,7

2,8

3,0

Avsättning

3,0

3,0

8,1

7,7

Mnkr

- varav löneskatt
Ansvarsförbindelse
- varav löneskatt
S:a pensionsskuld
Finansiella placeringar
Tot. Förpliktelser placeringar

0,6

0,6

1,6

1,5

176,0

174,0

176,1

166,0

34,0

34,0

34,4

32,4

186,2

187,3

198,4

185,0

0

0

0

0

186,2

187,3

198,4

185,0

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 19 mnkr. Ökningen avser ett långfristigt lån på 20 mnkr som förfaller inom ett år och har därför
redovisats som en kortfristig skuld.
2014-08

2015-08

2015-12

2016-08

59,2
7,5

60,1
9,0

104,3
15,4

79,0
8,7

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 kapitalet utgör av de totala tillgångarna. Soliditetens utveckling 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 finansiella 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 61 %, 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 9 % medan tillgångssidan har
ökat med 7 %. Jämförs soliditeten med delårsbokslutet
2015 så har den minskat från 66 % till 61 %. Förklaringen
till detta är att investeringarna varit högre än resultatet.
När hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som
ansvarsförbindelse (166 mnkr) uppgår soliditeten till 22 %.
Jämfört med ingången av året har soliditeten inkl pensionsskulden ökat från 15 % till 22 %.
%

2014-08

2015-08

2015-12

2016-08

Soliditet

75

66

60

61

Soliditet inkl pensionsskulden

23

20

15

22

Prognostiserat årsresultat 2016 uppgår till 9,8 mnkr. Prognosen för soliditeten vid årets utgång är att den bör hamna
mellan 55-60 % beroende på investeringstakten under hösten och med pensionsskulden inräknat beräknas soliditeten
hamna mellan 15-20 %.

%
Korta skulder
- varav semesterlöneskulden
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Investeringar
Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar
per den 31 augusti 2016.

Investeringar
2016- års investeringsverksamhet

Kommunfullmäktige har som ett långsiktigt mål slagit fast
att finansieringen av investeringarna ska ske med egna
medel. Vissa av de investeringar som gjorts under de
senaste åren har varit av sådan storlek och karaktär att de
inte rymts inom det egna finansieringsutrymmet på kort
sikt. Dessa investeringar är viktiga för att behålla och öka
Hjo kommuns attraktionskraft, såväl som boendeort som
besöksmål.
Innevarande år uppgår Hjo Kommuns självfinansiering till
ca 28 mkr, vilken utgörs av budgeterat resultat om 9 mnkr
samt avskrivningar om ca 19 mnkr. Självfinansieringsgraden
varierar mellan åren beroende på storleken på årets resultat och årets avskrivningar. Under de senaste åren har
Hjo Kommun fått extra intäkter i form av återbetalningar
av AFA-premier och realisationsvinster vid försäljning av
tillgångar som dämpat behovet av belåning. Det är däremot viktigt att investeringsnivån under några år framöver
är återhållsam.

Vid årsskiftet förväntas projekt med återstående nettokostnad om 22 mnkr ombudgeteras till 2017. Det enskilt
största projektet som kommer att pågå över årsskiftet
är renoveringen av medborgarhuset Park där ca 11 mnkr
kommer att ombudgeteras för renoveringen och inventarier. Renovering av Park beräknas avslutas i månadsskiftet
mars/april 2017. I investeringsbudget 2016 finns 4,2 mnkr
avsatt för att tillskapa ytterligare barnomsorgsplatser.
Dessa medel kommer att ombudgeteras till 2017 för att
permanenta en paviljong på Orrelyckans förskola. För investeringar i fastigheter kommer ca 6 mnkr att ombudgeteras till 2017 avseende energieffektivisering, ombyggnad
av centralköket och ny ventilation i Stadshuset.
Prognosen vid avslut för de projekt som ligger i investeringsbudget 2016 överskrider budget med 4 mnkr. Den
enskilt största negativa avvikelsen finns på fastighetsinvesteringarna och utgörs av 3 mnkr i fastighetsunderhåll som
från och med 2016 ska betraktas som investering enligt
redovisningsregler för komponentredovisning. Medel
motsvarande dessa 3 mnkr ligger inom ramen för driftsbudgeten och kommer att ge motsvarande överskott i
driftsresultatet.

Under 2016 har 86,0 mnkr avsatts till investeringar. Av
dessa är 43,9 mnkr nya medel och 42,1 mnkr är ombudgeterade från år 2015. Den nedlagda kostnaden i de projekt
som pågår och de som avslutats under året uppgår till 37,6
mnkr varav 23,3 mnkr har belastat 2016 och 14,3 mnkr
tidigare år. Under perioden januari till augusti har projekt
till ett belopp om 3,2 mnkr avslutats. Prognosen för årets
Bokslut 2012Bokslut 2013Bokslut 2014Bokslut 2015Prognos 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019
nettoinvesteringar
är 46,748mnkr.67,9
34
35,9
46,7
39,5
38,1
21,9

Översikt nettoinv. 2012-2021, mnkr
80
67,9

70
60
48

50
40

34

46,7

35,9

39,5

38,1

30

21,9

20
10
0

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Prognos
2012
2013
2014
2015
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De största investeringsprojekten 2016
Belopp i mnkr

Budget

Kostnad sedan
start

Varav kostnad
2015

Avvikelse

30,8

8,9

4,0

22,0

5,0

0,5

0,1

4,5

13,5

14,0

9,4

-0,5

Pirhuvud vid norra piren kvarstår

Underhållsinvesteringar i fastigheter

0,0

2,8

2,8

-2,8

Motsvarande överskott i driftsbudget

Projekt Öring i hela Hjoån

0,0

0,8

1,0

-0,8

Avslutat per halvårsskiftet 2016

Etapp 2 Kulturkvarteret Pedagogien
Actionpark
Hamnen

Kommentar
Pågår och avslutas våren 2017
Avslutas v.44 2016

Verksamheten har arbetat med ett antal såväl stora som mindre investeringsprojekt. Renoveringen av södra piren i Hamnen har pågått under hela första halvåret och slutfördes i juni månad. Den tredje etappen av Kulturkvarteret som är
renoveringen av Medborgarhuset Park påbörjades under tidig vår och kommer att pågå under hela 2016 och våren 2017.
Invigningen är beräknat till månadsskiftet mars/ april 2017. På guldkroksområdet har nya löparbanor anlagts och byggnationen av Actionparken pågår. Vatten- och avloppsverksamheten har investerat för 1,1 mnkr. VA-arbeten på Blåklintsgatan har
utförts under året

Samtliga investeringar 2016
Belopp i mnkr

KF-anslag

Tilläggs
anslag

Ombudget

Total budget

Upparbetat
sedan start

Varav under
20160831

Avvikelse
20160831

Tekniska övergripande

0,5

0,0

0,0

0,5

0,4

0,4

0,1

0,5

Fastigheter övergripande

4,8

0,0

4,6

9,4

4,1

4,0

5,3

12,4

Skolfastigheter

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

Barnomsorgsfastigheter

4,2

0,0

0,0

4,2

0,0

0,0

4,2

4,2

Kultur- och fritidsfastigheter

7,5

0,0

31,6

39,1

10,3

4,2

28,8

39,1

Gator, vägar, infrastruktur mm

5,6

0,0

1,5

7,1

5,4

2,8

1,7

9,4

Hamnen

7,5

6,0

0,0

13,5

14,2

9,4

-0,7

14,5

Markinköp

1,0

0,0

1,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

Inventarier kommunstyrelsen

4,9

0,0

1,9

6,8

2,0

1,3

4,8

6,8

Taxefinansierad verksamhet
Summa investeringar exkl.
exploatering
Exploatering
Summa inkl. exploatering

Projekt
prognos vid
avslut

1,8

0,0

1,5

3,3

1,1

1,1

2,2

3,3

37,9

6,0

42,1

86,0

37,6

23,3

48,4

90,3

0,0

0,0

0,0

0,0

5,4

-0,5

-5,4

5

37,9

6,0

42,1

86,0

43,0

22,8

43,0

95,3*

* Den stora skillnaden mellan Total budget och Prognosen för projektens avslut beror till största delen på att underhållsinvesteringarna 2016 ej är budgeterade
på investeringssidan – anslaget ligger i driftbudgeten samt att anslag för exploatering budgeteras efter projektavslut 2018 och 2019.
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Exploateringar
Exploatering avser åtgärder för att anskaffa och iordningställa mark för att kunna bygga bostäder och
industrier samt gemensamma nyttigheter som gator, grönområden, vatten och avloppsledningar samt
elförsörjning. Exploateringar sträcker sig ofta över flera år och ambitionen är att områdena avslutas
när merparten av tomterna är sålda. Knäpplan-/ Sandbyområdet beräknas avslutas under år 2018 och
då finns 4 mnkr avsatta i investeringsbudget för att finansiera gator, belysning, vatten- och avloppsinfrastruktur samt grönområden som kvarstår i kommunal ägo. Under 2015 öppnades ytterligare ett område
med nio tomter på norra Knäpplan.

Exploateringsverksamhet
I ovanstående belopp ingår även nedlagda kostnader avseende va-nätet samt mark som utgör allmän plats. Mark
som ska vara kvar i kommunens ägo, t.ex. huvudgator,
matargator och parker i ett exploateringsområde ska
utgöra anläggningstillgång och inte ingå i exploateringsredovisningen. Likaså ska va-nätets andel av kostnaderna
redovisas som anläggningstillgång under den taxefinansierade verksamheten. En fördelning av dessa kostnader
kommer att göras när exploateringen avslutas. Exploateringen på Knäpplan/ Sandby beräknas avslutas under år
2018 då 4 mnkr finns avsatta i investeringsbudget. Det nya
området på norra Knäpplan kommer att avslutas under år
2019 då 1 mnkr avsatt i budget.

Knäpplan-/ Sandbyområdet
Under våren 2013 färdigställdes två tomter utmed Knäpplanvägen. Redan vid delårsbokslutet 2014 var dessa sålda
och bebyggda. Under våren 2014 fortsatte exploateringen
av området och ytterligare 26 byggklara tomter färdigställdes. Tomtpriset är satt till 50 kr per kvadratmeter.Vid
utgången av augusti 2016 är nio tomter sålda och sexton
tingade. Endast en ledig tomt återstår på området. Exploateringsområdet väntas avslutas under 2018.

Norra Knäpplan
Under 2015 öppnades ytterligare ett område med nio tomter på norra Knäpplan. Förrättningen med tomtindelningen
slutfördes i början av januari 2016 och tomtpriset är beslutat till 133 kr per kvadratmeter.Vid utgången av augusti
2016 är en tomt såld och resterande åtta är tingade.

Villatomter Sigghusberg
Vid årsskiftet 2010/2011 avslutades exploateringsområdet
gällande villatomter på Sigghusberg. På Östra Sigghusberg
såldes två tomter under 2014 och ytterligare en under
2015. I nuläget finns en ledig tomt kvar till försäljning på
området. På Norra Sigghusberg finns fem osålda tomter.

Övriga villatomter i tätorten
På Borrbäckområdet återstår 3 byggklara tomter för försäljning. Två större och byggklara tomter finns på Andersfors
utmed Strömsdalsvägen med gångavstånd till Hjo-åns dalgång.

Pågående exploateringar 2016
Total nettokostnad sedan
projektstart

Knäpplan/Sandby

Norra Knäpplan
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2013

2014

2015

201608

Inkomster

-0,8

-0,3

-0,1

-0,4

-0,4

Utgifter

6,6

0,7

4,7

1,2

0

Netto

5,8

0,4

4,6

0,8

-0,4

Budget

0

0

0

0

0

Inkomster

0

0

0

0

0

Utgifter

0,1

0

0

0,1

0,1

Netto

0,1

0

0

0,1

-0,1

Budget

0

0

0

0

0
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Taxefinansierad verksamhet

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

Viktiga händelser & Framtid

Ekonomisk utvärdering och helårsprognos

Reningsverket har genomgått en omfattande ombyggnation och upprustning för att bättre klara av dagens belastning, samt ha god beredskap inför framtiden. Arbetet
avslutades under våren.

För perioden januari till augusti 2016 visar verksamheten
ett positivt resultat om 691 tkr, vilket fondbalanseras.
I resultatet ingår en positiv räntejustering med 837 tkr.
VA-verksamheten har löpande belastats med 5 % ränta på
anläggningstillgångarna men med hänsyn till Hjo kommuns
genomsnittliga räntekostnad under året har denna nivå
justerats till 2 %.

VA-ledningar har bytts ut på Blåklintsgatan/Hovgatan.
Arbetet med att ta fram en VA-plan kommer att inledas
under hösten.
När det gäller ledningsinventering och statusbestämning
av ledningsnätet så pågår en diskussion om att utreda
behovet för hela HjoTiBorg.

1. Verksamhetens intäkter

Resultaträkning VA-verksamhet
Tkr

Intäkterna från vattenavgifter är i balans med budget och
intäkter avseende anslutningsavgifter visar överskott om
40 tkr. Prognosen för intäktsnivån på helårsbasis visar
också ett resultat i balans med budget. Verksamhetens
kostnader, exklusive avskrivningar och ränta, för perioden
är lägre än budget med 160 tkr. Avskrivningarna är 144
tkr högre än budget till följd av att avloppsreningsverkets
ombyggnadskostnad blev högre än budgeterad.

20150831

20160831

8 906

9 394

444

88

Not

Utfall 20150831

Utfall 201608031

Intäkter

1

9 365

9 486

Kostnader

2

-8 187

-6 746

Övriga

15

4

-1 093

-1 594

Summa

9 365

9 486

85

1 146

0

0

-304

-455

-219

691

Avskrivningar
Verksamhetens nettoskostnad

Brukningsavgifter
Anslutningsavg*

2. Verksamhetens kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3

Resultat före extraordinära poster

20150831

20160831

Produktionskostnad Vattenverk

2 051

1 681

Drift reningsverk

3 019

2 474

525

512

Drift pumpstationer
Extraordinära intäkter

0

0

Interna tjänster administration

Extraordinära kostnader

0

0

Vattenledningsnät

-219

691

Periodens resultat
(Fondbalanserat)

267

281

1 015

1 077

Vattenmätaravläsning

104

104

Avloppsledningsnät

795

370

Dagvattenledningsnät

411

247

8 187

6 746

20150831

20160831

Summa

Resultatfond - VA
Tkr
Vatten och avloppsfond
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Saldo 160101
570

Periodens
förändringar
691

Saldo 160831
1 261

3. Finansiella kostnader
Räntekostnader

304

455

Summa

304

455
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Renhållning
Hjo kommun är sedan 1 januari 2000 medlem i Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS; som är ett kommunalförbund med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning
och planering av hushållsavfallets omhändertagande. I likhet med VA-verksamheten är AÖS helt finansierat via taxor. Övriga medlemmar i AÖS är Tibro, Skövde, Karlsborg, Töreboda samt Falköpings kommuner. Mariestads och Gullspångs kommuner har ansökt om medlemskap från 1 januari 2016.

Ekonomisk utvärdering och helårsprognos
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 återvinningscentralen som motsvaras av kostnader för avskrivning och ränta på anläggningen.
För perioden januari till augusti år 2016 visar renhållningsverksamheten ett positivt resultat om 181 tkr som i sin
helhet är hänförligt till bidraget från AÖS för återställande
av gamla deponier. Resultatet fondbalanseras. Prognosen
för helåret 2016 är ett positivt resultat om ca 270 tknr
vilket förs till fond.

1.Verksamhetens intäkter

Resultaträkning Renhållningverksamhet
Tkr

Not

Utfall 20150831

Utfall 20160831

1

342

340

0

0

-114

-114

228

226

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettoskostnad
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

2

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Periodens resultat
(Fondbalanserat)

0

0

-51

-45

177

181

0

0

0

0

177

181

20150831

20160831

Arrende AÖS

165

160

Bidrag AÖS

177

180

Summa verksamhetens
intäkter

342

340

2.Verksamhetens kostnader

20150831

20160831

Internränta

51

45

Summa verksamhetens kostnader

51

45

Resultatfond - Renhållning
Tkr
Renhållning

Saldo 160101

Förändring

Saldo 160831

5 070

181

5 251
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Verksamhetsmått och nyckeltal
Kommunledningskontoret
20151231

20141231

20131231

226

280

240

Antal inkomna synpunkter

76 %

67 %

75 %

Antal inkomna frågor vid allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

Andel synpunkter som besvaras i rätt tid

2

2

3

Antal inkomna motioner till kommunfullmäktige

25

10

6

-

70000

70000

15

6

Antal sidvisningar av hemsidan (www.hjo.se)
Kännedom om varumärket I Love Hjo (Svema)

49,3 %

Antal e-tjänster i Hjo kommun

6

Teknisk service och Plan & bygg
Samhällsplanering - teknisk service
20151231
Antal lagakraftvunna detaljplaner

20141231

20131221

2

5

8

88

108

111

Rivningslov, beslut

3

2

3

Marklov, beslut

0

-

1

54

29

37

Bygglov, beslut

Anmälningsärenden, beslut
Förhandsbesked, beslut

3

-

1

Strandskyddsdispens, beslut

9

6

12

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut

0

2

1

Tillsynsärenden enligt MB, beslut

0

1

0

763 653

831 308

930 880

2 785

2 741

2 702

Tot. förbr. gatubel. kWh
Antal ljuspunkter gatubel.
Förbr./ljuspunkt gatubel. kWh
Skolportioner

274

306

345

197 869

191 097

185 253
42 836

Dagsportioner V&O

42 620

42 505

Hemtjänstportioner

18 172

17 539

16 483

53 141/13 124

64 923

65 067

Fastighetsyta m² (eget bestånd/hyrt bestånd)

DELÅRSRAPPORT 2016

69

70

FINANSIELLA RÄKENSKAPER

Finansiell analys & räkenskap

Verksamhetsmått och nyckeltal
Kultur, turism och fritid
20151231

20141231

Biblioteket; antal utlåningar

48 449

43 113

42 049

Bibliotek; antal besök

62 406

53 717

50 709

266 (12)

249 (5)

226 (19)

8 542

8 459

4 913

Fritidsgården besökare/månad

543

447

560

Simskolan antal deltagare

295

313

295

83 590

88 400

ca 100 000
3 337

Kulturskolan antalelever (kö)
Antal besökare konserter kulturnät

Guldkroksbadet; antal besökare

2 454

3 861

Entré kulturkvarteret

Antal besökare Parkbiografen

89 262

57 294*

Utställningar från 17 maj

31 315

14 849*

20131231

* from 17 maj 2015

Vård och omsorg
20160831
Antal personer med insats från hemvården

20151231

20141231

245

243

235

LOV-ersättning, antal timmar/månad

3 253

3 262

2 963

Hemtjänst antal beställda timmar/månad, genomsnitt (inkl extern
utförare)

4 341

4 687

4 262

Antal vårddygn på korttiden (Inkl. 85 dygn köpta från annan kommun)

2 607

3 833

2 945

Antal möjliga dygn på korttiden vid ordinarie beläggning

2 440

2 650

3 650

39

40

39

33

26

31

5

5

9

34

28

34

Antal personer med beslut om personlig assistans (inkl. privata utförare)
(Kommunen är betalningsansvarig för de första 20 tim/vecka, därför är omfattningen
av privata utförare intressant).

Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS
Antal personer med beslut om korttidsvistelse/tillsyn enligt LSS
Antal personer med beslut om kontaktperson/ledsagare enligt LSS

2015

2014

2013

Kostnad per brukare hemtjänst, kr

314 664

328 063

304 743

Kostnad per brukare hemtjänst, kr alla kommuner
(ovägt medelvärde)

271 563

264 044

248 127

Kostnad per brukare särskilt boende, kr

737 804

759 748

740 645

Kostnad per brukare särskilt boende, kr alla kommuner
(ovägt medelvärde)

826 524

799 273

803 165

Väntetid på särskilt boende

62

39

75

Kontinuitet i hemtjänst (antal vårdare under 14 dgr)

20

24

21
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Verksamhetsmått och nyckeltal
Barn och utbildning
20160831

20151231

20141231

488

474

464

85

80

82

Fritidshem; antal inskrivna barn

373

349

369

Grundskola inkl. förskoleklass

975

945

922

Antal elever i grundsärskolan

6

7

7

343

353

5

5

5

Utfall 2015

Utfall 2014

Medelvärde riket (2014)

Förskola; antal inskrivna barn (alla verksamheter)
Förskola; antal inskrivna barn (enskilda verksamheter)

Gymnasieelever
Gymnasiesärskola

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan

126 000 kr/år

119 900 kr/år

Resultat nationella proven i åk 3

70

70

133 900 kr/år

Resultat nationella proven i åk 6

95

96

92

Andel behöriga elever till gymnasiet, %

90,4

93,1

86,4

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen

82,6

82,6

78,3

20160831

20151231

20141231

53

83

91

9

11

4

4 892 847

6 393 137

7 331 300

68

Arbete och socialtjänst
Arbete och socialtjänst
Antal inskrivna AME
Antal som gått vidare till arbete/studier
Utbetalt ek. bistånd
Antal hushåll
Inledda utredningar VoB

244

220

234

102*

149*

101

Anmälningar BoU

121

100

110

Anmälningar (alla)

169

161

204

Ej inleda utredning

59

100

137

Mottagna ensamkommande barn
Mottagna flyktingar

4

54

11

11

10

15

* Utan faderskapsutredningar
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Finansiella nyckeltal fem år i sammandrag

Kommunkoncernen
Tillsvidare anställda, st

2011

2012

2013

2014

2015

707

717

711

716

744

Kommunen

2011

2012

2013

2014

2015

Invånare, st

8 790

8 832

8 832

8 880

8 983

Omsättning, mnkr

566

574

599

624

642

Tillsvidareanställda, st

686

696

690

694

721

Årets resultat, mnkr

24,0

10,2

17,2

18,6

14,7

Primärkommunal skattesats, kr

22,00

21,57

21,57

21,57

21,57

Total kommunal skattesats*, kr

33,78

32,45

32,70

32,70

33,05

2012

2013

2014

2015

Balansomslutning, mnkr

409

430

458

495

522

Nettoinvesteringar totalt,
mnkr

32

46

73

62

80

Soliditet, %

52

* Exkl. begravningsavgift samt avgift till svenska kyrkan

52

53

53

52

2015

Kommunen
Resultat - kapacitet

2011

2012

2013

2014

Årets resultat, mnkr

22,4

5,0

15,0

14,4

8,8

Nettokostnader inkl. avskrivning, mnkr*

384,1

394,9

408,5

425,0

448,5

1,3

2,8

3,4

4,0

5,5

Skatteintäkter och generella
statsbidrag mnkr

408,0

409,7

423,9

439,0

457,8

Utveckling av skatteintäkter
och generella statsbidrag, %

2,0

0,4

3,5

3,6

4,3

Årets resultat/skatteintäkter
och generella stadsbidrag, %

5,4

1,2

3,5

3,3

1,9

Nettoinvesteringsvolymen,
mnkr inkl. exploatering

27

34

36

53

69

Utveckling av nettokostnader, %

63

61

67

64

60

Soliditet inkl. hela pensionsskulden, %

+7

+9

+12

+14

+15

Långa skulder, inkl checkkredit,
mnkr

21

42

30

25

36

*År 2012 är exkl. partiell inlösen av pension med 9,0 mnkr.

2011

Borgensåtaganden, mnkr

96

101

111

165

188

Total pensionsförpliktelse,
mnkr

193

189

209

192

198

Kassalikviditet, %

Soliditet, inkl affärsverks.
kapitalandel, %
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Kommunen
Risk - Kontroll

Budgetavvikelse mnkr
(årets resultat)

50

58

54

80

48

+14,4

-3,0

+7,0

+6,4

-0,2
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Ordlista & definitioner

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten. Kan vara immateriella (t ex goodwill), materiella
(t.ex. byggnader) eller finansiella (t.ex. aktier)

Antal årsarbetare

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

Avskrivning enligt plan

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

Avsättningar

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

Balansräkning

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

Driftbudget

Omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året.

Eget kapital

Kommunens förmögenhet. Totala tillgångar minus totala skulder och avsättningar.

Eliminering

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

Finansieringsanalys

Visar kassaflödet från verksamheterna, investeringarna och finansieringen. Summan av dessa poster utgör förändringen av likvida medel.

Finansnetto

Skillnaden mellan posterna finansiella intäkter och finansiella kostnader i resultaträkningen.

Finansiella nettillgångar

Nettot av kommunens alla kort- och långfristiga tillgångar och skulder. Detta belopp relateras sedan till verksamhetens bruttokostnader.

Kassalikviditet

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

Kortfristiga skulder

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

Långfristiga skulder

Lån och övriga skulder med en löptid överstigande ett år.

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för olika bidrag och ersättningar.

Nettokostnader

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

Nettokostnadsandel

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

Omsättningstillgångar

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

Realisationsvinst/förlust

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

Resultaträkning

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

Skattefinansieringsgrad av
investeringar

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

Soliditet

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

Taxefinansierad verksamhet

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

Årets resultat

Förändringen av det egna kapitalet.
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