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Politiskorganisation

Gemensamma nämnder
• Kollektivtrafiknämnden2

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

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

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

• Hjo Elhandel AB
• HjoTiBorg Energi4

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

 
 

 

KommunchefKommunchef

Kultur, turism 
och fritid

Kultur, turism 
och fritid

Arbete och 
socialtjänst
Arbete och 
socialtjänst

Barn och 
utbildning
Barn och 
utbildning

Vård och omsorgVård och omsorgSamhällsbyggnadSamhällsbyggnad

KommunledningskontoretKommunledningskontoret

Plan och bygg 
Fysisk planering 
Bygglovhandläggning 
Kollektivtrafik 

Teknisk service 
Fastigheter och lokalvård/vaktmästeri 
Gata, park, hamn 
Kost 
Vatten och avlopp (VA) 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Hållbar utveckling och miljö 
Plan och bygg 
- Fysisk planering 
- Bygglovhandläggning 
 
Teknisk service 
 -Fastigheter 
- Lokalvård/vaktmästeri 
- Gata, park, hamn 
 -Kostenheten 
 
Trafikfrågor 
- Kollektivtrafik 
- Lokala trafikföreskrifter 
 
Vatten och avlopp (VA) 
 
 

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

Äldreomsorg 
- Hemtjänst 
- Äldreboende 
- Dagverksamhet 
 
Omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 
- Personlig assistans 
- Socialpsykiatri 
- Dagverksamhet 
- Boende för personer 
med funktionsnedsättning 
 
Anhörigstöd 
 
Kommunal hälso- och 
sjukvård 
Fritid- och 
frivilligverksamhet 
-Mötesplats Rödingen 

 

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

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

Arbete och socialtjänst 
- Individ och familjeomsorg 
- Familjecentralen 
- Arbetsmarknadsenheten 
- Integrationsenheten 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål 
- har vi en god ekonomisk hushållning i Hjo?

Hjo´s 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.

En del av kommunfullmäktiges prioriterade mål är ettåriga men de flesta är långsiktiga – de anger ett önskat resultat i ett längre per-
spektiv, 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 målredo-
visningen 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 in-
dikatorn. 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. 
Resultat av indikatorerna redovisas ej i delårsbokslutet 
eftersom de allra flesta mätningarna ännu inte gjorts. 

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 någon-
ting 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. Senaste 
medborgarundersökningen gjordes förra året, vilket innebär 
att den inte kommer att göras 2017. 

För att kommunfullmäktige ska få en uppfattning om hur vi 
arbetat hittills under året för att nå målen beskrivs på kom-
mande sidor vilka strategier vi haft samt vilka mätbara och 
upplevda resultat som vi redan nu kan se av våra insatser.  
Vi gör även en prognos till varje mål om huruvida vi bedö-
mer att målet kommer att uppnås, delvis uppnås eller inte 
uppnås när året är slut.  

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 2017 har befolkningen i Hjo kommun 
ökat med 24 personer, 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 förvalt-
ningen 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; ett resultatmål 
ett soliditetsmål samt ett finansieringsmål. De två första 
bedöms uppnås vid årets slut. Det tredje, som handlar om 
att kommunen ska självfinansiera investeringarna under en 
mandatperiod bedöms inte kunna nås. Kommunen är inne i 
en fas med stora investeringar som är nödvändiga för kom-
munens attraktionskraft och i detta sammanhang anses det 
övergripande målet om tillväxt i antal invånare, för närva-
rande, vara överordnat finansieringsmålet.

Den sammanlagda bedömningen av arbetet som bedrivs för 
att nå såväl verksamhetsmål som finansiella mål är att Hjo 
kommun har en god ekonomisk hushållning. 
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Utvecklingsområde 1:
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 bostä-
der, goda kommunikationer och en stark gemenskap lockar 
allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt priorite-

rar verksamheter som riktar sig till barn och unga.

Utvecklingsområde 6:
I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantas-

tiska läge vid Vättern. Vi använder det för att 
berika livet för alla Hjobor och för att locka 

fler boende och besökare.

Utvecklingsområde 5:
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 3:
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 kulturak-
tiviteter som gör livet gott att leva. I Hjo kan människor mötas, 

växa, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet.

Utvecklingsområde: 4
I framtidens Hjo har människor en hög livskvali-
tet utan att tära på våra gemensamma naturre-
surser. 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 2:
I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och göra 
vår vision verklig. Vi satsar medvetet på goda möten mel-
lan människor, gott samarbete i näringslivet och god sam-
verkan mellan Hjo och andra kommuner. Vi är kända som 
det enkla, lättillgängliga och välkomnande Hjo där vi låter 

hjärtat vara med.

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 kommun-
fullmäktige för att se om vi är på väg att nå visionen och utvecklingsområden.
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Uppnått

Delvis uppnått

Ej uppnått

Utvecklingsområde 1: Boende - Lätt och gott att leva
Mål 1: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt

Vi bedömer att målet kommer att nås under 2017.
Hjo är en attraktiv boendekommun vilket innebär att fler väljer att bosätta sig i Hjo. Befolkningen har hittills 
ökat under året och vi bedömer att ökningen kommer hålla i sig. Målet att bli fler invånare är övergripande 
övriga mål, och allt det arbete som görs för att uppfylla fullmäktiges mål bidrar till att detta mål uppfylls.  

Mål 2: I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna

Vi bedömer att målet delvis kommer att nås under 2017.
Hjobornas uppfattning av kommunikationerna i Hjo kommun ligger strax över medel för småkommuner. När 
det gäller kollektivtrafiken bör ett strategiskt arbete inledas. Det är viktigt att vi lyfter detta framöver och synlig-
gör att vi som pendlingskommun är beroende av väl fungerande kollektivtrafik. Dialogmöte med kollektivtrafik-
kontoret i Tibro där politiker och tjänstemän kommer att delta är bokat i slutet av september. I trafikprogram-
met finns ett antal åtgärder som efter ytterligare beredning på sikt kan bidra till att förbättra trafikmiljön. Ett 
mer aktivt strategiskt arbete kring kollektivtrafiken, utifrån att vi är en pendlingskommun, anses behövas för att 
målet ska uppnås fullt ut.  

Mål 3: Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorgen och omsorg om personer med funktions-
nedsättning

Vi bedömer att målet kommer att nås under 2017.
Andelen nöjda brukare med hemtjänstinsatser har ökat stadigt de senaste mätningarna och Hjo kommun 
ligger numera på en genomsnittlig nivå. Efter den senaste mätningen gjorde Hemvården en analys av vilka 
åtgärder man bedömer kan ha störst effekt på hur kunderna upplever Hemvården och utifrån det arbe-
tar man nu vidare med kvalitetsförbättringar. Särskilt boende för äldre har sedan många år väldigt nöjda 
brukare och förvaltningen bedömer att man lyssnat på de boendes önskemål och arbetat vidare för att hålla 
den höga kvaliteten. 

När man senast frågade personer med funktionsnedsättningar om de är nöjda med kommunens insatser så 
var de allra flesta väldigt nöjda. Sedan dess har kvaliteten ökat ytterligare tack vare öppnandet av Klam-
mern Alla Kan! och den nya servicebostaden. I höst görs en ny mätning och förvaltningen tror och hoppas på 
fortsatt nöjda kunder. Sammantaget bedömer förvaltningen att målet kommer att uppnås 2017.

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

Vi bedömer att målet delvis kommer att nås under 2017.
Bredbandsstrategi för Sverige anger att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om 
minst 100Mbit/s senast 2020. I Hjo kommun har ca 75 % av befolkningen tillgång till detta. Ca 60 % av 
befolkningen har anslutit sig. Under 2017 har Hjo Energi AB utfört 503st fiberanslutningar, och totalt är nu 
1454st anslutna till Hjo Energis fibernät.  Vi är alltså på god väg och med nuvarande takt bör vi nå upp till de 
90 % som eftersträvas senast 2020. Målet bedöms alltså delvis uppnås 2017. 

Hjo kommun har totalt 25 prioriterade mål. 19 av dem är så kallade verksamhetsmål, 3 är finansiella. För 2017 är bedömning-
en att 7 av de 19 verksamhetsmålen kommer att uppnås, 9 delvis och 3 som ej uppnås. Då målen är långsiktiga och de flesta 
varit med i några år är det enligt våra ambitioner att fler mål uppnås för varje år.  Vissa av målen har varit uppnådda några år i 
rad nu, varför vi till nästa års budget valt att plocka bort vissa av dem och ersätta dem med nya målsättningar.  Vår bedömning 
är att våra resurser används på ett ändamålsenligt sätt, enligt målstyrningen, och att vi är på rätt väg samt att vi därmed har en 
god ekonomisk hushållning. 

Målredovisning
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Mål 5: Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen och fullfölja sina 
gymnasiestudier

Vi bedömer att målet inte kommer att nås under 2017.
Det är glädjande att våra elever fortsatt har en väldigt god måluppfyllelse med en hög behörighetsgrad till gym-
nasiet – 89,5 % av eleverna som slutar årskurs 9 efter vårterminen 2017 är behöriga att söka gymnasieutbild-
ning. I år kan vi även se att skillnaderna mellan tjejerna och killarnas meritvärde minskar vilket är något som 
7-9 har arbetat aktivt med under flertalet läsår och som vi nu ser har gett resultat. Trots våra fina resultat där 
vi troligen ligger över rikets medel (statistiken har ännu inte kommit) både vad gäller behörighet till gymnasiet 
och meritvärde så är vi inte nöjda förrän alla våra elever i grundskolan når målen. Därför bedömer vi att målet 
inte kommer att uppnås 2017.

Mål 6: Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo kommun

Vi bedömer att målet kommer att nås under 2017.
Vi kan konsterara att under perioden januari till augusti 2017 har samtliga – 100 % – fått plats inom tids-
perioden för vår kommunala platsgaranti, dvs. tre månader för förskoleplats. 99 % av de som ansökt har fått 
plats på önskat placeringsdatum. Detta visar att vi har en bra planering av barnomsorgsplatser.  Vi bedömer 
att målet kommer att uppnås.

Mål 7: I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga

Vi bedömer att målet delvis kommer att nås under 2017.
Vi kan konstatera att känslan av trygghet hos våra barn och elever är väldigt god. De mätningar som gjorts 
under 2017 visar att 99 % av våra barn i förskolan är trygga, och 95 % av eleverna i Åk 5 och 8.  Vi kan 
dock inte vara nöjda förrän 100 % av våra barn och elever känner att dom är trygga i våra verksamheter, 
då trygghet är en grundförutsättning för en god lärmiljö för eleverna.  Vårt medvetna arbete med tryggheten 
har trots allt gett väldigt fina resultat vilket gör att vi bedömer att målet kommer vara delvis uppnått. 

Mål 8: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020

Vi bedömer att målet delvis kommer att nås under 2017.
Hjo kommun bedriver ett stort arbete för att förbättra och utveckla folkhälsan i kommunen. Det självskattade 
allmäntillståndet visade vid senaste mätningen på ett gott resultat, och sedan dess har arbetet utvecklats ytter-
ligare, bland annat har ett arbete för att stärka samverkan mellan skola och socialtjänst inletts. Målet bedöms 
uppnås även 2017.
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Utvecklingsområde 2: Tillsammans - Goda möten förverkligar visionen

Mål 9: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat
Vi bedömer att målet inte kommer att nås under 2017.
Fokus har under året legat på den stora utbildningen ”Förenkla helt enkelt” som genomförts och där 
många tjänstemän och politiker deltagit. Syftet är att skapa förståelse för företagarnas situation och 
utmaningar, för att vi sedan ska kunna komma fram till hur vi ska arbeta för att göra det enklare för 
dem att bedriva sin verksamhet i Hjo. En annan prioritet för att utveckla vårt arbete med näringsli-
vet är skolans och samhällsbyggnads kontakter med näringslivet. Dialogen har stärkts men behöver 
förbättras ytterligare.

Vårt resultat i kommunrankingen är inte tillräckligt bra. Med endast en svag förbättring i årets under-
sökning – avseende våra egna värden, jämförelsen/rankingen med andra kommuner är inte officiell 
ännu – är vår bedömning är att målet inte kommer att nås 2017.

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

Vi bedömer att målet delvis kommer att nås under 2017.
”Det goda mötet” är vår värdegrund.  Vi arbetar kontinuerligt med att stärka den, och vårt fokus har under året, 
precis som förra året, legat på ledarutveckling. Med de insatser som görs och de nyckeltal vi följer ser vi att vi är 
på rätt väg, särskilt inom våra stora verksamheter barn och utbildning samt vård och omsorg, men att vi har en 
bit kvar innan vi är framme. Målet bedöms därför vara delvis uppnått.

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

Vi bedömer att målet delvis kommer att nås under 2017.
Att döma av senaste indikatorn har vårt arbete med påverkansmöjligheter blivit sämre än vid senaste mättillfället. 
En del bra arbete görs, men inte i tillräckligt stor utsträckning. Hjoborna känner ännu inte att de har tillräckliga 
möjlighet att påverka kommunen. Vi jobbar dock aktivt med medborgardialog, t ex. i form av kvarterskvällar, 
demokraticafé vid fullmäktiges möten, företagsträffar, Leva & Bo m.m. Målet bedöms delvis uppnås 2017.    

Mål 12: Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet

Vi bedömer att målet kommer att nås under 2017.
Den viktigaste insatsen för att minska främlingsfientlighet är en väl fungerande integration. För att åstadkomma 
detta vilar ett ansvar på många delar av kommunen. Inom relevanta verksamheter prioriteras integrationsarbetet 
högt, och detta ser vi ger goda effekter. Hittills under 2017 har bl.a. personal inom skolan utbildats i att bemöta 
främlingsfientlighet och tagit med sig lärdomar som införts i skolans likabehandlingsplan, och inom IFO har vi 
jobbat vidare med exempelvis språkvänner. Med hänvisning till det omfattande arbete som bedrivs för integration 
och mot främlingsfientlighet bedömer vi att målet kommer att nås även 2017. 
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Utvecklingsområde 3: Levande Hjo - Händelser året runt
Mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet

Vi bedömer att målet kommer att nås under 2017.
Det är positivt att SCB:s indikator visar på en högre andel nöjda invånare än tidigare år och att vi ligger en 
bra bit över medelvärdet för småkommuner. En förklaring till denna ökning kan vara att det gjorts flera stora 
investeringsprojekt inom området och att dessa mottagits positivt av invånarna, vilket visar att vi är på rätt väg. 
Arbetet med att skapa ett gott fritidsutbud i Hjo fortsätter, bland annat med fokus på hur Högalidens frilufts-
område kan utvecklas, och bedömningen är att målet kommer att uppnås även 2017. 

Mål 14 I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

Vi bedömer att målet kommer att nås under 2017.
Medborgarundersökningen visar att Hjos invånare ger ett högre betyg till kommunens kulturverksamhet än 
tidigare år. Detta är ett kvitto på att de stora satsningar som vi gjort på kulturverksamheterna gett önskat re-
sultat. De senaste årens satsningar som komplement till redan existerande kulturverksamheter gör att vi anser 
att Hjo har ett väldigt rikt kulturutbud. Under 2017 har den sista etappen av kulturkvarteret färdigställts och 
under hösten kommer kulturkvarteret i sin helhet att invigas genom en mängd olika kulturevenemang. Målet 
bedöms uppnås även 2017. 

Mål 15: Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling

Vi bedömer att målet delvis kommer att nås under 2017.
Utvecklingen för handeln går både upp och ned. Sällanköpsvaruhandeln har gått något uppåt medan daglig-
varuhandeln har minskat lite. Från kommunens sida arbetar vi aktivt med att hjälpa entreprenörer att etablera 
sig i Hjo.  Att delar av handeln går bättre medan andra delar minskar gör att vi bedömer att målet kommer 
vara delvis uppnått 2017. 
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Utvecklingsområde 6: Vättern - Liv vid vatten
Mål 19: Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mor föroreningar

Vi bedömer att målet delvis kommer att nås under 2017.
Arbetet med VA-planen pågår med hjälp av konsulter. Den första delen av planen som innehåller en översikt 
och nulägesbeskrivning är i stort sett klar. Planen i sin helhet väntas vara färdig våren 2018 och utgör ett viktigt 
bidrag i vårt framtida arbete för att skydda Vättern mot föroreningar. Renoveringen av avloppsreningsverket som 
färdigställdes 2016 har gett mycket bättre värden när det gäller utsläpp av fosfor, kväve och syreförbrukande 
ämnen. Vi har också under 2017 gjort en muddring av hamnen vilket fått bort en del föroreningar från vattnet, 
även om massorna inte visade sig vara så förorenade som man trott, och syftet med muddringen var heller inte 
att rensa bort föroreningar.  Vår bedömning är att arbete görs, men att vi har en del kvar att göra innan vi är helt 
nöjda. 

Utvecklingsområde 5: Besökare - Gäster som längtar tillbaka
Mål 18: Hjo ska få fler besökare

Vi bedömer att målet delvis kommer att nås under 2017.
Våra mätningar av sommarens aktivitet är inte färdigställda ännu, vilket gör det svårt för oss att bedöma om 
besöksnäringen ökat eller inte. Turismenheten har i år satsat på att marknadsföra Hjo digitalt, främst via sociala 
medier och genom de filmer om Hjo som producerats. Årets tema för träffen med aktörer inom besöksnäringen 
i kommunen var också fokuserat på sociala medier och de marknadsföringsmöjligheter som finns där.  Vår 
bedömning, i brist på mätningar som visar oss resultatet, är att målet delvis kommer att nås 2017. 

Utvecklingsområde 4: Hållbarhet och natur - Resurssnålt med hög kvalitet

Mål 16: I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt
Vi bedömer att målet delvis kommer att nås under 2017.
Detta är ett långsiktigt mål där det återstår åtgärder. Förvaltningen bedömer att förutsättningarna att leva mil-
jövänligt är relativt goda i Hjo. I juni fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta en hållbarhetsberedning, 
för att staka ut vägen för kommunens arbete i form av en hållbarhetsstrategi. När strategin finns på plats kan 
vi på ett mer målmedvetet och effektivt sätt arbeta för att göra det enkelt att leva miljövänligt i Hjo kommun. 
Beredningen består av fem politiska ledamöter, och samordnas av miljöstrategen.    

Mål 17: Hjo kommun ska vara fossiloberoende år 2030

Vi bedömer att målet inte kommer att nås under 2017.
Detta mål är svårt att bedöma men en drivmedelsstrategi är ett viktigt steg på vägen.  Arbetet med den är 
igång och kommer att vara färdigt under året. Energi och klimatstrategin och den energikartläggning som ska 
påbörjas under hösten kommer att tydliggöra hur stor utmaningen att bli fossiloberoende till 2030 är. Ener-
gikartläggningen kommer inte hinna bli klar under 2017.  Det görs dock redan idag många insatser för att 
minska fossilberoendet. Hjo Energi AB har ett väl utbyggt fjärrvärmenät vilket innebär att minimalt med olja 
behöver eldas. Inom kommunens organisation satsar vi bl.a. på att minska utsläppen av våra transporter, vilket 
vi gjort med ganska bra resultat. 

Det är dock en lång väg kvar till vi är helt fossiloberoende. Utan energikartläggning, drivmedelstrategi samt 
energi- och klimatstrategi vet vi helt enkelt för lite för att våga prognosticera något annat än att målet inte kom-
mer uppnås 2017. 
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Ekonomiska mål

Mål 20: Årets resultat ska uppgå till lägst 11 mnkr
Prognosen för helåret 2017 som upprättats utifrån resultatet till och augusti lyder på knappt 11 
mnkr, vilket innebär att målet bedöms uppnås.

Mål 21: Investeringarna ska finansieras med egna medel under mandatperioden 2015-2018

Kommunen är inne i en period med stora investeringar som bedöms nödvändiga för att bibehålla och 
förbättra kommunens attraktionskraft. Investeringarna bedöms inte till fullo kunna finansieras med 
egna medel, alltså är bedömningen att målet inte kommer att nås, varken under 2017 eller under 
mandatperioden.

Mål 22: Soliditeten ska bibehållas eller förbättras

Soliditeten (inkl. pensionsåtagande) uppgick per den 31 december 2016 till 18 procent och med 
prognostiserat resultat och investeringsnivå för återstående 4 månader bedöms denna kunna bibe-
hållas och målet uppnås.

Finansiella mål
Hjo kommun hat tre prioriterade kommunövergripande finansiella mål 20-22

För att skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet med hög och jämn kvalitet över tid krävs en god och stabil 
ekonomi. För att uppnå detta har Hjo kommun formulerat nedanstående finansiella mål som anses återspegla god ekono-
misk hushållning.
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Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Under året har fullmäktige haft 5 sammanträden, vilka 
varit förlagda till ”gamla” fullmäktigesalen i stadshuset som 
rustats upp med ny AV-teknik för att möjliggöra detta. 
Fullmäktige kommer dock att återvända till Medborgarhu-
set Park till hösten. Viktiga beslut som fattats hittills under 
året är bl.a. aktualiserande av översiktsplan, riktlinjer 
för tomtkö och avskaffande av valfrihetssystemet inom 
hemtjänsten. 
Arvodesberedningen har under året arbetat med en över-
syn av förtroendevaldas arvoden inför nästa mandatperi-
od. Beslut ska fattas i slutet av året eller i början av nästa.  

Nya regler fr.o.m. 1 juli 2017 innebär att möjligheten att 
återsöka ersättningen för gode män till ensamkommande 
ungdomar försvinner. Istället får vi en schablonersättning 
från Migrationsverket som ska täcka gode mankostnader 
men också mycket annat såsom utredningskostnader 
vilket innebär att vi inte längre får full täckning. Detta 
kommer medföra ökade kostnader.

I september 2018 är det val till riksdag, landsting och kom-
mun. 

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. 
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Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Sedan 1 januari tillhör f.d Vikarieförmedlingen kommun-
ledningskontoret och benämns numera Bemanningsen-
heten. Bemanningsenhetens ansvarsområde att förse or-
ganisationen med timvikarier ska utökas från att omfatta 
verksamhetsområdena Vård och omsorg samt Barn och 
utbildning, till att samtliga områden. 

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 kund på bästa sätt. Yt-
terligare ett steg är taget i utvecklingen och från och med 
den 1 juni 2017 ingår även Karlsborgs kommun. En första 
utvärdering görs i september månad. Under hösten inleds 
arbetet med att ta fram en gemensam servicepolicy för 
Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner.

Under 2016 ledde kansliet arbetet med att identifiera 
väsentliga nyckeltal för samtliga verksamheter i Hjo 
kommun. Nästa steg är att vi tjänstemän skaffar oss mer 
kunskap om analys för att få till ett kontinuerligt tänk om 
hur vi utifrån mätbara eller upplevda resultat ska arbeta 
bättre och/eller annorlunda framöver. 

SKLs utbildning Förenkla Helt Enkelt har genomförts un-
der våren. Utbildningen har genomförts tillsammans med 
tjänstemän och politiker från Tidaholm och Tibro vilket 
även stärkt nätverkandet över våra kommungränser. Upp-
levelsen är att merparten är mycket nöjda och att vi alla 
ser möjligheter med förenklingsfokus. Arbetet ska ligga 
som vår interna grund till Hjo Näringslivsstrategi som ska 
arbetas fram under 2018.     

Det politiska uppdraget att ta fram en kompetensför-
sörjningsstrategi kommer att ske i samverkan med övriga 
skaraborgskommuner. Detta är ett samverkansuppdrag 
från kommuncheferna till personalcheferna i respektive 
kommun. Sammanställningen redovisas under hösten 2017.
Framför oss ligger ett stort antal pensionsavgångar, i yrken 
där den framtida tillgången på kvalificerad arbetskraft inte 
matchar behovet. Att strategiskt arbeta med denna fråga, 
och då inte på egen hand utan i samverkan med de andra 
skaraborgskommunerna, är en nödvändighet redan nu.

Nya hjo.se lanseras den 11 oktober. Utvecklingen av den 
tekniska plattformen för nya hjo.se har skett i samverkan 
med Tibro och Karlsborgs kommun. Arbetet med att 
säkerställa och kvalitetssäkra att den information som 
efterfrågas finns på hjo.se fortsätter även efter lanseringen 
i samverkan med kommunens verksamheter och kommun-
ledningskontoret. Framöver är tanken att vi ska översätta 
utdrag av hjo.se till andra språk. Eftersom sidorna på hjo.
se enkelt kommer att kunna kopieras ut på papper med 
kommunens grafiska profil så kommer allt material även 
kunna användas när uppkoppling inte är möjligt. Förhopp-
ningsvis kan detta bidra till att ett mindre antal broschyrer 
behöver tas fram.

Ett annat arbete som inletts 2017 är att förbereda or-
ganisationen för det nya dataskyddsdirektivet, som är 
en EU-förordning som ska ersätta personuppgiftslagen 
(PuL) i maj 2018. Detta förberedelsearbete drivs initialt av 
kanslichef och IT-chef, men involverar många fler tjäns-
tepersoner i förvaltningen. Ett projekt har startats upp 
och ansvariga personer för varje verksamhet har utsetts. 
Förberedelserna kommer att kräva relativt stora insatser 
av samtliga verksamheter. I framtiden kommer även ett så 
kallat dataskyddsombud att behöva utses. På denna funk-
tion ställer lagstiftningen vissa krav som inte är helt enkla 
att möta, varför Skaraborgs kommunalförbund inlett en 
diskussion om hur Skaraborgskommunerna kan samarbeta 
kring detta. 

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret ansvarar för ledning, styrning, uppföljning och kontroll av den samlade verksamhe-
ten 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, säker-
hetsarbete samt näringsliv och handel.
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Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Ny organisation
En ny organisation inom verksamheten har trätt i kraft 1 
augusti. Den innebär att vi har bildat nya skolområden där 
Bläckfisken och Duvan numera bildar en skola nämligen 
Guldkroksskolan 1-6. Vidare har våra mindre landsorts-
skolor fått en chef för samtliga verksamheter. Vi har även 
startat upp en ny verksamhet, ”Skutan” för de elever som 
ska gå i F-klass. Skutan ligger på Redarvägen och där har 
vi tre förskoleklassgrupper. 

Litteraturprojektet
Vårt språk-och litteraturprojekt fortsätter att utvecklas 
inom förskolan men även i förskoleklasserna. Nu i höst 
kommer vi att även att knyta ihop projektet med fritids-
hemmens arbete och grundskolans arbete i åk.1-3. Vi ser 
så mycket positiva effekter av arbetet redan nu. Utlå-
ningen av barnböcker på biblioteket har ökat med mer än 
100 %, vilket vi ändå får säga är banbrytande mot resten 
av Sverige där de flesta bibliotek tappar i sin statistik. En 
statlig Läsdelegation har också besök oss då man upp-
märksammat det arbete som pågår i vår verksamhet. 

Granskning av arbetsmiljöverket
Skogshyddans- samt Knäpplans förskola fick besök av 
Arbetsmiljöverket som gjorde en inspektion. Resultatet 
av inspektionen visar att vi har en del rutiner som inte är 
fullgoda och som måste åtgärdas. Det handlar om risk-
analyser och tydlighet mellan förvaltningar. Vidare pekar 
man på att det finns en hög stressnivå hos personalen på 
förskolorna. Avonova har därför genomfört en grund-
ligare utredning kring personalens arbetsmiljö och den 
visar att vi har flera medarbetare med hög negativ stress. 
Vi har därför påbörjat ett arbete med att se över arbets-
situationen på våra förskolor med syfte att förbättra 
arbetsmiljön. 

Arbete med Trygghet och Studiero
Det pågår ett arbete kring Trygghet och studiero där vi 

samarbetar med forskaren Helen Jenvén. Arbetet består i 
förebyggande arbete men också åtgärdande arbete i samt-
liga grupper inom förskolan och skolorna F-6. Nästa steg i 
projektet är att utvidga arbetet att även gälla åk. 7-9. 

Fortsatt arbete med våra Inkluderingspedagoger
I samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndighe-
ten) har vi ett projekt där vi jobbar med NPF pedagoger. 
Dessa pedagoger har hög kunskap kring våra elever med 
neuropsykiatriska funktionshinder. Deras uppgift handlar 
om att stödja lärarna i våra klassrum och anpassa under-
visningen så att våra elever med NPF problematik får så 
bra förutsättningar som möjligt. 

Lokaler
Orrelyckan utökas med en permanent fjärde avdelning. 
Modulen som funnits där har avvecklats och byggnation 
kommer att ske så snart en upphandling är klar. 
B-huset har tömts och samtliga elever kommer att få sin 
undervisning i moduler som är placerade på skolgården 
på Guldkroksskolan. Renoveringen beräknas vara klar       
november 2018. Arbetet med att planera för en ny skola 
har vi påbörjat under våren. Ännu är inte placeringen 
beslutad och vi är i startgroparna med underlaget. Skolan 
beräknas vara klar 2021.

Statsbidrag från Skolverket
Vi har under det första halvåret flera statsbidrag som vi 
just nu kan använda för att förstärka med personal inom 
vår verksamhet. Följande statsbidrag har vi haft igång 
under Vt 2017: Förstelärare, Läxhjälp, Lärarlyftet, Per-
sonalförstärkning skolbibliotek, Samordnare nyanlända, 
Försöksverksamhet nyanlända, Läslyftet i förskolan, Lärar-
lönelyftet, Mindre barngrupper i förskolan (avslag ht-17), 
fritids- lågstadiesatsningen, Fortbildning specialpedagogik, 
Hälsofrämjande skolutveckling, Nattis, Loskola, Skapande 
förskola och skapande skola.

Utöver statsbidragen har vi fått bidrag från SPSM – speci-
alpedagogiska utbildningsinsatser för vårt arbete med NPF 
pedagoger. 

Barn och utbildning
Barn och utbildning är indelat i följande verksamhetsområden: Barnomsorg omfattar förskole- dagbarn-
vårdar- samt fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grundsär-
skola, elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive 
SFI – svenska för invandrare.
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Under 2017 har vi fortsatt bevaka utvecklingen inom inte-
gration och flyktingområdet. Detta utifrån de förändringar 
som skett kring inflöde av ensamkommande barn samt ny 
lagstiftning kring mottagande och ersättningar för detta. 
Vi har från och med januari 2017 avvecklat ett HVB-hem 
och fr.o.m september 2017 avvecklat ytterligare ett HVB-
hem samt ställt om ett HVB till ett stödboende för att 
anpassa oss till nya förutsättningar. Ytterligare översyn 
kring utformandet av verksamheten framöver pågår då 
merparten av våra ensamkommande under hösten fyller 
18 år och många får avslag på sina asylansökningar. Under 
våren har arbetet med att flytta hem dyra externa place-
ringar till våra egna HVB genomförts. 

Inflödet av orosanmälningar och nya ärenden har under 
våren 2017 fortsatt varit högt.

Svårigheten att under hösten 2016 och vinter 2017 hitta 
personal ledde till att ett flertal konsulter togs in för att 
hantera situationen. Konsulterna har under sommaren 
avslutat sina uppdrag. Alla tjänster är för närvarande till-
satta. Utifrån det ökande inflödet av ärenden finns det ett 
behov av att tillsätta ytterligare resurser från 2018 för att 
säkerställa kvaliteten i arbetet och den god arbetsmiljö. 
Planering för detta är genomförd.

Vi har under januari 2017 genomfört en kompetensut-
vecklingsdag inom våld i nära relationer, där vi bjudit in 
personal och ledning från övriga verksamheter i kom-
munen. Syftet med detta är att visa det stora mörkertal 
som finns och ge andra verksamheter stöd i att arbeta 
med frågan. Vi behöver dock vara uppmärksamma på att 
vi måste förbereda oss på att kunna ta emot en ökning av 
antalet ärenden.

Under 2016 har vi uppmärksammat ett behov av allt 
fler tillfälliga boenden för personer med svårigheter att 
hantera en bostad. Vi har använt oss av stugor, vandrar-
hem, tillfälliga lägenheter m.m. vilket tyvärr blir relativt 

dyrt i längden. Vi har även använt oss av Freja för att lösa 
situationen. Under sommaren har Arbete och Socialtjänst 
förberett och planerat för ett tillfälligt boende på Berg-
manska villan med två platser för att möta detta behov.

Socialtjänsten och skolan har många gemensamma arenor 
där vi verkar tillsammans i olika roller, men där det är 
oerhört viktigt att vi tillsammans försöker lösa uppdragen. 
Med anledninga av detta har det tillsatts en arbetsgrupp 
från olika verksamheter som arbetar i frågan. Frågeställ-
ningen rör insatser kring elever som inte kommer till 
skolan samt familjesituationer där socialtjänsten skulle 
kunna ge ett aktivt stöd direkt i familjerna. Denna typ av 
insatser finns idag tillgängligt i relativt liten grad, men där 
vi skulle kunna se en stor vinst för det enskilde barnet och 
familjen. Frågan är verksamhetsöverskridande och där vi 
kan se att en samverkan/förstärkning skulle skapa stor 
förändring för den enskilde ungdomen/barnet/familjen 
samt att det skulle vara en stor vinst socioekonomiskt för 
kommunen som helhet. Detta genom att minska risken 
för utanförskap och det som följer i spåren av detta. 

Under flera år har frågan om kompetens för att arbeta 
som socialsekreterare inom barn- och unga diskuterats 
utifrån förändringar som gjordes i lagstiftningen. I dessa 
förändringar framhåller Socialstyrelsen att socialsekrete-
rare inom barn- och ungdomsvården måste ha socionom-
examen för att uppfylla kraven. För många kommuner 
innebär lagändringen att man kan komma att behöva 
utbilda alla som arbetar med dessa frågor och inte är 
socionom. För Hjo kommun handlar detta om ett flertal 
personer som har annan högskoleutbildning och erfaren-
het av att arbeta som socialsekreterare. Det finns tyvärr 
ingen samordning kring utbildningskraven mellan Social-
styrelsen och högskolorna varför kommunerna själva än 
så länge kommer att behöva utbilda. Under 2018 kom-
mer tre socialsekreterare som inte har socionomexamen 
skickas på vidareutbildning inom socialrätt. Detta kommer 
att kräva extra resurser i form av vikarier för våra social-
sekreterare som utbildar sig. Vi kommer att återkomma 
mer specifikt kring kostnad och antal personer m.m.  

Arbete och socialtjänst
Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, Arbetsmarknadsenheten samt Integra-
tionsenheten. Individ- och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen 
och Socialtjänstförordningen. 
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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 funktionshin-
drade handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen: personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttids-
vistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med särskild service.

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Resor till dagverksamhet och daglig verksamhet
I början av året startade personalen på Klammern och 
Regnbågen att köra resorna till daglig verksamhet och 
dagverksamheten i egen regi med egna bilar. Detta har 
fallit väl ut och fungerar till belåtenhet, brukarna och 
vårdtagarna är nöjda med förändringen. 

Digitala trygghetslarm
Under våren har Hjo kommun gått över från analoga till 
digitala trygghetslarm. Övergången gick smidigt och alla 
som har larm har idag digitala trygghetslarm. 

Matdistribution
Under våren har kyld mat börjat införas och erbjudas som 
ett alternativ till distribution av varm mat. Hittills är det 
inte så många vårdtagare som har valt alternativet med 
kyld mat. Förvaltningen fortsätter att informera om att 
kyld mat finns som ett alternativ och vi tror att leverans 
av kyld mat kommer att öka i framtiden när det har prö-
vats under en längre tid och kunskapen om att det är ett 
bra alternativ ökar bland befolkningen.

Bemanning efter behov
Förvaltningen arbetar vidare med bemanning efter behov. 
Inför varje tillsättning av personal sker en bedömning hu-
ruvida tillsättningen är nödvändig och när vikarier tillsätts 
kortas arbetspass där detta är möjligt. Dialogmöten är in-
förda på SÄBO och på dessa dialogmöten kommunicerar 
chef och medarbetare kring ”bemanning efter behov” och 
schemajusteringar sker där detta behövs för verksamhe-
tens behov. Personalen hjälps också över avdelningsgrän-
serna inom boendena för att täcka ökade behov under 
delar av dagarna.

Semesterplanering och åtgärdspaket
Vård- och omsorg har stått inför stora utmaningar när det 
gäller att klara bemanningen under sommaren. För att visa 
uppskattning mot ordinarie personal som har hjälp till att 

underlätta arbetet har förvaltningen fattat beslut om att 
ge extra ersättning t ex vid flytt av semesterveckor. Per-
sonal som har rekryterats utifrån har fått extra ersättning 
vid sommaranställning där man jobbat 6-8 veckor i sträck. 
Boende har också kunnat erbjudas på en vårdavdelning 
på Sjöryds äldreboende, detta har tre personer utnyttjat 
under sommaren.

Sigghusberg
Under våren har förfrågningsunderlag varit ute inför ut-
byggnad av Sigghusberg. På grund av för få inkomna anbud 
fick processen avbrytas och en ny plan kring fortsatt 
arbete kommer att diskuteras vidare direkt efter somma-
ren. Utbyggnaden kommer i och med detta att försenas 
och förvaltningen kommer att ta fram en alternativ plan 
för att kunna erbjuda tillfälliga boendelösningar inom sär-
skilt boende fr o m årsskiftet 2018/19.
Nytt larm installerades på Sigghusberg före sommaren. 
Kopplingen till informationscentralens telefoni är därmed 
avslutad. Det finns framöver inga problem med driftsstopp 
i trygghetslarmet när telefonin inte fungerar i kommunen.

Projektet ”hållbart arbetsliv i Skaraborg”
Idag är det vanligare att man mår dåligt på grund av psy-
kiska orsaker. Allt fler sjukskrivs på dessa grunder. Väldigt 
många är undersköterskor och de allra flesta är kvinnor. 
Med projektet Hållbart Arbetsliv Skaraborg, hoppas 
Högskolan i Skövde kunna medverka till att sjukskriv-
ningarna i den här gruppen minskar. Hjo kommun ingår, 
tillsammans med Lidköping, Götene och Karlsborg i ett 
samverkansprojekt tillsammans med Högskolan i Skövde, 
Samordningsförbundet i Västra Skaraborg samt Försäk-
ringskassan.

Nya chefer i vård- och omsorgs ledning
Under våren har tre nya chefer börjat sina tjänster i vård- 
och omsorg. Villa Rosell, Hälso- och sjukvårdsenheten 
och Personlig assistans är de verksamheter som har fått 
nya chefer.

Vård och omsorg



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21

           DELÅRSRAPPORT 2017

Införande av digitala signeringslistor
Vård- och omsorg har beslutat att införa digitala signe-
ringslistor under hösten 2017. Det finns idag stora brister 
i följsamhet till ordinerade och delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter, det är tidskrävande att hålla signerings-
listorna uppdaterade och personal som inte har delegering 
kan idag utföra insatserna. Medel har omfördelats inom 
ram; en modul har sagts upp i Magna Cura och antal inför-
skaffade medicinskåp har reducerats.

Nyckelfria medicinskåp
Under hösten kommer medicinskåpen att levereras hem 
till de vårdtagare som har kommunal hälso- och sjukvård. 
De nyckelfria medicinskåpen kommer att underlätta ar-
betet för personalen då de öppnar medicinskåpen med en 
”app” i mobiltelefonen. Säkerheten kommer också att öka 
då endast de som har behörighet och delegering kommer 
in i medicinskåpen.

Digitala medicinskåp
Digitala medicinskåp på Sigghusberg tas i drift efter som-
maren vilket medför en väsentligt högre säkerhet och god 
funktionalitet.

Heltid som norm
SKL och Kommunal har kommit överens på nationell nivå 
om att kommunerna de kommande åren ska jobba för 
”heltid som norm” och Hjo kommun ska i samverkan med 
facklig organisation ta fram en handlingsplan före årets 
slut kring hur arbetet ska läggas upp med ”heltid som 
norm” som målsättning. För vård- och omsorg är det en 
viktigt strategisk framtidsfråga sett ur rekryteringsper-
spektiv. En omvärldsanalys har påbörjats och förvaltningen 
kommer under hösten att ta fram ett underlag till politi-
ken med förslag till alternativ till fortsatt process.

Inför trygg och säker utskrivning
Under hösten kommer förvaltningen att tillsammans med 
primärvården och sjukhuset planera för den ny lagstiftning 
som träder i kraft 1 jan 2018. Lagen syftar till att patienter 
som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser 
så snart som möjligt ska kunna lämna den slutna vården 
på ett tryggt sätt. Förändringen innebär att antal betalda-
gar till regionen minskas ned från 5 till 3. Förändringen 
innebär högre krav på planering och information och att 
planering för utskrivning startar redan vid inskrivning i 
den slutna vården. Utskrivning ska kunna ske alla veckans 
dagar vilket kan innebära förändringar i arbetssätt inom 
vård- och omsorg, bl a för biståndshandläggarna som kan 
behöva börja förlägga arbetstid under helgerna. 

Kvalitet nattetid på särskilt boende
SKL har tagit fram en rekommendation för arbete med 
ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre. Rekom-
mendationen är framtagen för att ge kommunerna vägled-
ning i hur de kan leva upp till socialtjänstförordningen 
(2001:937) som anger att personal utan dröjsmål ska upp-
märksamma behov av hjälp och ge hjälp till äldre i särskilt 
boende. Ett viktigt fokusområde i rekommendationen är 
användningen av digital välfärdsteknik som ett alternativ 
till att enbart höja bemanningen. Ett sätt att öka kvalite-
ten nattetid i särskilt boende och även i ordinärt boende 
(ordinärt boende regleras dock inte i socialtjänstförord-
ningen) är att införa digital teknik i form av sk fjärrtillsyn. 
Medel har inte beviljats i ramtilldelningen för 2017 men 
förvaltningen ämnar pröva sk fjärrtillsyn i ordinärt boende 
för att se om detta ändå är möjligt att införa till ett be-
gränsat antal vårdtagare inom befintlig budgetram 2018. 
Frågan kring att på försök testa fjärrtillsyn på Sigghusberg 
under hösten får tas till förnyad diskussion utifrån avsak-
nad av medel i budget 2018.

Öppna platser på daglig verksamhet avseende 
socialpsykiatrin
Förvaltningen har under våren utrett frågan kring att 
kunna erbjuda ”öppna platser” på daglig verksamhet 
avseende socialpsykiatrin. Förvaltningen kommer att pre-
sentera ett förslag till Kommunstyrelsen efter sommaren 
som innebär att tre öppna, avgiftsfria platser inom social-
psykiatrins dagverksamhet införs. Dessa tre platser ska ha 
en tidsbegränsad tillgänglighet, för personer som vill prova 
om dagverksamhet är något för dem. Denna åtgärd är en 
förebyggande insats för att på ett tidigt stadium möta den 
psykiska ohälsan och sätta in lämpliga stödåtgärder. Det 
är ofta svårt att fånga upp dessa personer när stödet som 
erbjuds kräver utredning och beslut av biståndshandläg-
gare. För personer med en långvarig psykisk ohälsa ter 
sig ofta nya saker skrämmande och oroande. Det finns 
ofta en ovilja att ansöka om exempelvis daglig verksam-
het på Klammern även om det skulle vara en insats som 
främjar hälsan och bryter en negativ spiral av isolering och 
inaktivering. Det kan också vara svårt för en person att 
motiveras till att söka en insats om personen inte har sett 
med egna ögon vad insatsen innebär. 

Införande av ett nytt avvikelsesystem
Vård- och omsorg kommer i början av september starta 
upp en pilotgrupp på Sigghusberg för att testa det nya av-
vikelsesystemet. Därefter kommer breddinförande att ske 
inom hela vård- och omsorg.
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Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Den 8 sept. 2017 öppnades nya Medborgarhuset Park med 
en stor gala. Två månader framöver pågår hela invignings-
programmet. Kultur, turism och fritid förutspår att belast-
ningen på bokningar och service kommer att öka. En ny 
förening har bildats under våren; Hjo kultur- och teater-
förening. Föreningen kommer bl.a. att visa Live på bio. 
Ett nytt underlag för nya hyrestaxor kommer att pre-
senteras under hösten. I korthet kommer förslaget att 
medföra förändringar genom att Kultur, turism och fritid 
kommer att föreslå en Hjo-Taxa som är grunden för 
uträkning av hyrorna. 

Utemiljön vid Fritidsgården Stationen är inte genomförd 
och det finns inga planer på att åtgärda utemiljön i nuläget. 
Istället presenteras ett förslag på flytt av fritidsgården i 
samband med att förslag om fritidsbank integreras i ny 
fritidsgård i Guldkroksområdet.

Arbetet med att nå ut i nya social medier är genomfört 
genom Hjofilmer, kulturkvarterets facebooksida och 
instagram, Planen är att göra ytterligare två Hjofilmer 
och turismen kommer med all sannolikhet att gå över till 
Turistrådets vastsverige.com. 

Genomförandet av Kulturskolans handlingsplan steg för 
steg för att nå flera barn och unga är påbörjat med Musik-
lek i årskurs 1. Det innebär att alla barn i 1:an kommer att 
få kostnadsfri, återkommande undervisning av Kultursko-
lans lärare under läsåret.

Åtta kommuner i Skaraborg har gått samman för att 
samarbeta kring ett nytt gemensamt bibliotekssystem. 
Hjokommun är först ut av de åtta kommunerna och 
arbetet pågår just nu med att övergå till nya systemet. I 
bokningssystemet FRI är det nu möjligt att göra en bok-
ningsförfrågan. Vi har fortfarande inte nått vidare med att 
göra det möjligt att boka lokaler på webben dygnet runt. 
Arbetet pågår med att nå resultat och göra det möjligt för 
brukaren att boka direkt på webben. 

I år genomfördes en Torgfest med fokus på familj och 
barn. Det blev en lyckad dag med god uppslutning. Tidi-
gare Hamnfesten ska hitta ett nytt koncept och vi hoppas 
på att Hamnfesten återkommer. 

Hjo Hembygdsförening har byggt två av tre permanenta 
utställningar i Pedagogien. Den utställning som återstår 
handlar om Vattenkuranstalten i Hjo och kommer att 
byggas.

Kvarterskvällarna fortsätter att nå flera personer. Kväl-
larna är ett viktigt demokratiskt forum där alla får visa, 
föredra och kommunicera sina kunskaper, intressen m.m. 
Kvällarna var fullbokade under våren och är nästintill 
fullbokade under hösten. Flera samarbeten har kommit till 
stånd. 

”Går det att bada i Vättern när badet är stängt? Frågan 
har ställts under många år och under våren byggdes ett 
staket för att möjliggöra Vätternbad efter stängning. Bygg-
nation av staketet har mottagits positivt och allt talar för 
att planerna för permanenta åtgärder framöver. 

Kultur, turism och fritid
Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, kulturarrangemang, kultur-turism, kultur-
skola samt övrig kulturverksamhet i kommunen, fritidsgård, fritidsanläggningar, föreningssamverkan och 
föreningsbidrag, simskola, utomhusbad, uthyrning av lokaler m.m.
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Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Övergripande samhällsbyggnad
I början av året startades rekryteringen av en projektin-
genjör som aktivt ska arbeta med planering och bevakning 
av investeringsprojekt. Tjänsten är tillsatt sedan i början 
juni och har inneburit ett stort lyft i arbetet med våra 
projekt på fastighets- och gatusidan Projektingenjören ska 
bevaka såväl utförande, tidplan som ekonomi i investe-
ringsprojekten. I större projekt köps byggledning och 
administrativ samordning in på konsultbasis men rollen 
som ombud med ansvar och befogenheter rörande utfö-
rande och ekonomi ligger alltid på anställda tjänstemän. 
I maj månad började den nya samhällsbyggnadschefen sin 
anställning i Hjo kommun efter drygt 30 år som samhälls-
byggnadschef i Tibro. 

Gata/Park-verksamheten 
Under årets första åtta månader har verksamheten haft 
stort fokus på ombyggnad och nybyggnad av gator, vägar 
och va-ledningar. På exploateringsområdet norra Knäp-
plan pågår utbyggnaden av gator och belysning. Slutbesikt-
ning av arbetet sker i oktober. På Skolgatan har Va-led-
ningarna bytts ut inför byggnation av gång- och cykelväg. 
Gång och cykelvägen kommer att stå färdig i mitten av 
september månad. På den plats där Melins kiosk står är 
projektering av ett antal parkeringsplatser klar men bygg-
nation kommer att ske under nästa år. Vid Guldkrokshal-
len ska fler parkeringsplatser anläggas men detta arbete 
kommer att påbörjas till 2018. Förvaltningen bedömer 
att det finns ett behov att se över säkerheten i hela 
trafiklösningen vid korsningen Idrottsgatan/ Skolgatan. I 
maj fattade tekniska utskottet beslut om nya hastighets-
begränsningar i tätorten som innebar att 40 km/h är ny 
bashastighet. En besiktning av vätterstranden i den norra 
delen av stadsparken i slutet av 2016 visade att strandsko-

ningen gett vika. Under tidig vår restaurerades hela 
slänten utmed den norra delen i stadsparken och trappan 
och bryggan nedanför Sjöryd renoverades. Träden utmed 
strandpromenaden vid Sjöryd har sedan en tid tillbaka 
varit sjuka och i samband med strandskoningen plantera-
des ny allé som döpts till Greve Posses allé. Greve Göran 
Posse lät 1917 anlägga en ståtlig villa på Sjöryds egendom 
som revs på 70-talet för att ge plats åt landstingets sjuk-
hem. I stadsparken har nya rastplatser med sittgrupper 
och grillar tillkommit efter önskemål från medborgare. 
Dammfästet vid Strömsholmsdammen kommer inte att 
demonteras under året. Under våren upptäcktes rester av 
karbid vid dammen och under tiden som provtagning och 
analys pågick löpte tillståndet för rivningen ut. Provtag-
ningen visade inga rester av farliga ämnen. Nytt tillstånd 
kommer att sökas och dammen kommer troligen att 
demonteras under sommaren 2018. Besiktning av kom-
munens samtliga broar pågår och kommer att vara klar 
till årsskiftet. Under arbetet har det konstaterats att bron 
över Hjoån vid Grebbans kvarn är i så dåligt skick att den 
måste stängas för fordon. Gång och cykeltrafik kommer 
att tillåtas och bron kommer att renoveras under våren 
2018.

Det låga vattenståndet i Vättern har sedan en tid tillbaka 
medfört problem för större båtar och Trafik att komma 
ut och in i hamnen. Ett intensivt arbete med att söka 
tillstånd för en akut muddring av hamnens inlopp inleddes 
och i början av juli månad var alla tillstånd klara. Mudd-
ringen skulle påbörjats under den första veckan i juli men 
efter dialog med verksamheterna i hamnen beslutades det 
att arbetet skulle skjutas fram till efter turistsäsongen. 
Muddringen inleddes i mitten av augusti och kommer att 
pågå en bit in september. På sikt ska muddring av hela 
hamnbassängen genomföras men detta kommer att kräva 
provtagning av bottenslammet och tillstånd från Mark och 
miljödomstolen. 

Teknisk service och Plan och bygg
Teknisk Service omfattar fastighetsförvaltning, kostenhet och Gata/Hamn/Park. Fastighet & Lokalvård omfat-
tar förvaltning, administration, drift, tillsyn vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens samtliga fastig-
heter, 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 Byggen-
heten arbetar gentemot Byggnadsnämnden och i vissa frågor mot KS (strategiskt miljöarbete).
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Kostverksamheten
Antalet portioner i Centralköket har legat kvar på hög 
nivå och det är framförallt antalet inom skolan och fritids 
som ökar. I januari införde vård- och omsorg kyld mat 
från extern leverantör som ett alternativ för äldre inom 
hemvården. Det var svårt att bedöma hur detta skulle på-
verka portionsantalet men så här långt kan vi konstatera 
att endast ett fåtal kunder valt detta alternativ. Under 
våren har vi arbetat med att planera inför öppningen 
av en ny skolenhet på Redarvägen där tre förskoleklas-
ser började höstterminer. Köket är ett mottagningskök 
men alternativrätter lagas på plats. Nya avtal för inköp 
av livsmedel börjar gälla den första oktober. Fler småska-
liga och lokala producenter finns med som leverantörer 
vilket är glädjande. Livsmedelspriserna har fortsatt att 
stiga och statistik från vår livsmedelscontroller visar att 
storhushållsprisindex ökat med 4,5 % under perioden från 
augusti förra året till juni i år. Andelen livsmedel som köps 
utanför avtal har fortsatt att sjunka och uppgår till 5,1 % 
hittills i år, vilket är en halvering jämfört med helåret 2016. 
Hittills i år har 99,5% av inköpt kött varit svenskt men 
ökningen av andelen ekologiska varor är marginell jämfört 
med förra året. Prisskillnaden är fortfarande relativt stor 
mellan ekologiska och icke ekologiska varor. Detta kan 
vara en förklaring till att de mindre köken på förskolorna 
köper en större andel jämfört med centralköken där pris-
skillnaden märks tydligare eftersom man beställer större 
mängd vid varje tillfälle. Ombyggnad C-kök är förprojek-
terad men arbetet har fått stå tillbaka eftersom fastighets-
avdelningen haft stor fokus på lokalförändringarna inom 
skolans verksamhet. Projektet kommer att återupptas 
under hösten 2017. 

Fastighetsverksamheten
Väl underhållna och ändamålsenliga verksamhetslokaler 
är viktigt både för våra verksamheter för hur människor 
upplever Hjo som boendeort. Fastighetsverksamheten ar-
betar kontinuerlig med skötsel och underhåll av fastighets-
beståndet. Arbetet med energieffektivisering av våra fast-
igheter löper på enligt plan men har fått stå tillbaka något 
under året eftersom fokus har legat på de investeringspro-
jekt som pågår. för I takt med att vi blir fler i kommunen 
ökar antalet barn i förskola och skola vilket leder till att vi 
behöver arbeta för att klara lokalförsörjningen för dessa 
verksamheter. Orrelyckans förskola ska byggas ut med 
en avdelning som ska ersätta en tillfällig paviljong. Projek-
teringen är klar och den tillfälliga paviljongen har tagits 
bort. Byggnationen ligger ute på anbud och målsättningen 

är att arbetet ska starta under hösten. Projekteringen 
inför renoveringen av B-huset på Guldkroksskolan är 
klar och arbetet ligger i skrivande stund ute på anbud. 
Byggstarten är beroende av hur de anbud som kommer 
in ser ut. Under försommaren pågick ett intensivt arbete 
med att bereda plats för de tillfälliga paviljongerna som 
ska inrymma skollokaler för de elever som går i B-huset. 
I början av juli vara allt klart och eleverna började höst-
terminer i paviljongerna. För att klara lokalbehovet inom 
grundskolan föreslår förvaltningen även en nybyggnation 
av en F-6 skola med kapacitet för sju klasser. Skolan bör 
stå klar till läsårsstart i augusti 2021. Planering och utred-
ning inför nybyggnationen har pågått under hela året och 
under tidig höst är ambitionen att underlag för beslut om 
placering av nya skolan ska vara klart. En ny fastighet på 
Redarvägen har hyrts in och anpassats för skolverksamhet 
för tre förskoleklasser inför höstterminen. Under våren 
har ny ventilation installeras på Skogshyddans förskola och 
den invändiga renoveringen av samtliga avdelningar är klar. 
Under hösten återstår renovering av köken och de all-
männa ytorna. I samarbete med barn- och utbildning har 
fastighetsavdelningen sökt och beviljats bidrag från Bover-
ket för att bygga om skolgårdarna på Guldkroksskolan och 
på Korsberga skola. Bidragen täcker 50 % av kostnaderna. 
Skolgården i Korsberga blev färdig under våren 2017 men 
Guldkroksskolans gård måste samfasas med renoveringen 
av B-huset och skjuts därför framåt i tiden. Renoveringen 
av Medborgarhuset Park slutfördes under juni månad och 
invigningen sker under september. Under våren slutfördes 
projekteringen av ny ventilation i stadshuset och lades ut 
på anbud. De anbud som inkom rymdes inte inom den 
givna kostnadsramen men ny förhandling med anbudsgi-
varna kommer ske under hösten. Förhoppningen är att 
arbetet ska kunna genomföras under 2018. Under 2016 
genomfördes en ny organisation och områdesindelning för 
vaktmästeriet som fungerat bra men en del anpassningar 
har gjorts under året. Lokalanpassningarna inom skolans 
verksamhet har inneburit utmaningarna för såväl vaktmäs-
teriet som lokalvården men med facit i hand har arbetet 
fungerat väl.
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Plan och Bygg
Nybyggnationen av villor/småhus har ökat. Under perio-
den januari till och med augusti har vi levererat 17 nybygg-
nadskartor, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. 
Bygglov för tillbyggnad av Guldkroksskolan och tillbyggnad 
av Orrelyckans förskola har beviljats. Skateparken har 
invigts och i samband med det uppfördes ett konstverk 
på Guldkrokshallen. Planering för att möjliggöra ytter-
ligare bostadsbyggande pågår, detaljplanerna för Knäp-
plan Väster, Andersfors och Anden 2 (Hamnbacken) har 
varit ute på samråd. Det råder efterfrågan på tomter för 
småhusbebyggelse. Vi behöver öka planberedskapen för 
att möjliggöra ytterligare bostadsbyggande. Verksam-
hetsområdet i norr behöver utökas vilket innebär att ny 
detaljplan behöver upprättas.

Kulturmiljöutredningen har färdigställts, viss faktagransk-
ning återstår innan den ska publiceras på kommunens 
hemsida. I samband med arrangemanget Leva Bo i Hjo i 
början av september kommer inventeringen av kulturmil-
jöerna i Hjo att presenteras på en föreläsning på Kultur-
kvarteret. En utställning där inventeringen presenteras 
invigs vid samma tillfälle och kommer att visas fram till i 
mitten av oktober. Ett bostadsförsörjningsprogram har 
tagits fram som varit ute på remiss. Kommunfullmäktige 
väntas anta programmet i mitten av september. 

Miljöstrategen arbetar kontinuerligt med fokus på hållbar-
hetsfrågorna. Miljödialogen pågår och under årets första 
åtta månader har fyra arbetsplatser inventerat sina håll-
barhetsutmaningar och tänkbara åtgärder för att bidra till 
bättre hushållning med våra gemensamma naturresurser. 
Under våren har en föreläsningsserie med rubriken ”Håll-
bara Hjo” genomförts. Fortsättning med ytterligare tre 
föreläsningar följer under hösten. I juni fattade kommun-
styrelsen beslut om att inrätta en hållbarhetsberedning 
som ska ta fram en hållbarhetsstrategi för Hjo kommun. 
Beredningen kommer att bestå av fem politiska ledamö-
ter, samt miljöstrateg och folkhälsoplanerare. 

Rekrytering av ny stadsarkitekt påbörjades i augusti och 
tjänsten tillsattes i början av september. Vår nya arkitekt 
startar sin anställning i början av januari 2018.

I den nära framtiden kommer stort fokus ligga på investe-
ringsprojekt. Beroende på de anbud som kommer in ska 
tillbyggnaden av en avdelning på Orrelyckan och renove-
ringen av B-huset på Guldkroksskolan starta. Projektering 
av ombyggnaden av centralköket och renovering av de 
äldre delarna på Korsberga skola kommer att fortsätta 
under hösten. Arbetet med planering av utbyggnaden 
av Sigghusbergs äldreboende fortsätter också under 
hösten. Arbetet med energieffektivisering för att sänka 
energiförbrukningen i kommunens fastighetsbestånds och 
belysningsnät kommer att fortsätta i enlighet med vårt 
åtagande mot Energimyndigheten.

På gatusidan ska resultatet av den broinventering som 
gjorts under året sammanställas och analyseras. Det är 
sannolikt att vi behöver vidta åtgärder på en del av de 
broar som finns i kommunen. I den löpande driften kom-
mer 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.

Under de senaste verksamhetsåren har Hjo sett en till-
växt och ökning i satsningen på bostadsbyggnation och till-
kommande funktioner. Vi kommer fortsätta arbetet med 
att skapa förutsättningar för nya bostäder och verksamhe-
ter fortsätta. Parallellt med detta kommer fokus att ligga 
på ett antal större planprogram som planprogram för Hjo 
hamn och Norr sanna. Den nu liggande översiktsplanen 
(ÖP) är från år 2010 vilket innebär att den bör ses över 
och revideras i början av nästa mandatperiod. I samband 
med detta kan det även bli aktuellt att ta fram en fördju-
pad översiktsplan för Hjo tätort.
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Personalredovisning

Fotograf: Jesper Anhede
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Kompetensförsörjning
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 kommu-
nen behöver för att klara av sitt uppdrag. Hösten 2016 
fick samtliga personalchefer i Skaraborg uppdraget från 
kommuncheferna att gemensamt arbeta med kompetens-
försörjningsfrågan. Arbetet skall vara slutfört hösten 2017 
för återkoppling till kommuncheferna.

Heltid som norm
I löneavtalet HÖK 16 med fackförbundet Kommunal står 
att läsa att parterna är överens om att heltid ska vara 
det normala vid nyanställningar och att redan anställda 
i högre utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare 
som omfattas av avtalet ska därför, till den 31 december 
2017, ta fram en handlingsplan för hur avtalets intentioner 
kan uppfyllas. I detta ingår att kartlägga vilka de praktiska 
och ekonomiska konsekvenserna av heltid kommer att bli. 
Under våren har företrädare för arbetsgivaren samt för 
Kommunal gemensamt deltagit på seminarier och work-
shops för att skapa bra förutsättningar för höstens arbete. 

Ledar- och medarbetarskap 
Under våren har kommunens chefsgrupp fortsatt att 
arbeta med det värdegrundade ledarskapet, utifrån kom-
munens värdegrund Det goda mötet och den ledarmodell 
som togs fram 2015. Arbetet har utgått från begreppet 
Salutogen kultur, vilket innebär att skapa friska arbetsplat-
ser och organisationer. En sådan utveckling sker när en 
arbetsplats börjar tala om vad man vill uppnå och hur man 
vill ha det. Ett salutogent tänkande kan bryta det traditio-
nella sättet att enbart kartlägga brister och sedan lägga 
resurser och tid på att undanröja dem.

Lönerevision
Årets lönerevision genomfördes enligt plan. 
I enlighet med löneavtalet med fackförbundet Kommunal 
gjordes en särskild satsning på undersköterskor. Liksom 
föregående år, valde arbetsgivaren att satsningen skulle 
omfatta även medarbetare som har undersköterskeutbild-
ning och som till större delen av sin tjänst har arbetsupp-
gifter som är jämförliga med en undersköterska, även om 
de har en annan tjänstetitel än undersköterska.
Det gjordes även, utifrån ett politiskt beslut, en större 
satsning på lärare, som ett komplement till det så 
kallade lärarlönelyftet. En del av ramen användes även till 
att justera snedsitsar.

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 Samhällsbygg-
nad. Vi samverkar även med andra kommuner med vissa tjänster, till exempel genom att ha kostchef 
tillsammans med Tibro Kommun. Bredden på den verksamhet vi bedriver innebär att våra medarbetare 
tillsammans representerar över 100 olika yrkeskategorier; allt från de stora grupperna av omvårdnads-
personal och lärare, till andra tjänster som innehas av en eller ett fåtal personer, som ex. planarkitekt. 
Trots denna fantastiska mångfald av yrken har vi alla en sak gemensamt, vi skall alla arbeta för att upp-
fylla visionen för Hjo kommun: Tillsammans skapar vi framtidens Hjo. 
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Sjukfrånvaro
Nedan jämförs augusti 2016 med augusti 2017. 

Kommentar sjukfrånvaron
Under våren påbörjades en större kartläggning och analys 
av arbetsmiljön för enhetscheferna inom Vård och om-
sorg. Arbete görs i samarbete med företagshälsovården 
och har omfattat enkäter och djupintervjuer. Resultatet 
av kartläggningen ska under hösten 2017 falla ut i hand-
lingsplaner som tas fram i samarbete med enhetscheferna. 
Även inom Hemvården har i samarbete med företags-
hälsovården påbörjats ett större arbete med att hantera 
sjukfrånvaron längre än 60 dagar. 

För närvarande kan man se en tydlig trend från Försäk-
ringskassans sida, som innebär att Försäkringskassan i allt 
högre grad drar in sjukpenningen för personer de bedö-
mer kunna utföra arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
Detta får till följd, i vart fall initialt, att kommunen får ta 
över kostnadsansvaret för individen, samt även får, ofta 
mycket komplicerade, rehabärenden att hantera. 

Antalet anställda
Antal tillsvidareanställda augusti 2017 är 750 (2016 är 759). 
Av dessa är 624 (629) kvinnor och 126 (130) män.

Antalet tillsvidareanställda har minskat jämfört med 2016. 
Detta beror till stor del på en minskning av Integrations-
enhetens verksamhet. 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
tillgänglig arbetstid

2016 2017

Kön    Män
           Kvinnor

2,50
7,18

4,45
6,76

Ålder  < = 29 år
           30-49 år
          > = 50 år

5,58
6,08
6,65

6,62
6,02
6,48

Långtidssjukfrånvaro (mer än 60 
dagar)

43,03 48,44

Den totala andelen sjukfrån-
varo av sammanlagd ordinarie 
arbetstid

6,24 6,31
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och 
eventuella investeringsbidrag. Investeringar som har ett 
betydande och väsentligt belopp aktiveras i balansräk-
ningen. Som vägledning används en gräns på ett basbe-
lopp (44 300 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 kalendermåna-
den efter det att tillgången tagits i bruk. 

Viss indelning i komponenter har gjorts sedan början av 
2000-talet. Från och med 2014 har Hjo kommun fast-
ställt 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 nytt-
jande period som tillämpas.

Avskrivningstider komponenter                               År

Fastighet

Råmark 0

Stomme och grundläggning 80

Markanläggning 20

Stomkomplettering 40

Ytskick 15

Snickerier invändigt 30

Installationer 40

Teknik 10

Avskrivningstider komponenter År

Vägar

Underbyggnad/
förslitningslager+Överbyggnad

0

Beläggning asfaltsgrund 50

Beläggning slitlager

- Infartsleder 10

- Övriga gator 20

Gatubelysning 20

Skyltar och trafikanordningar 20

Avskrivningstider komponenter År

Hamn

Kaj 80

Vågbrytare 80

Bryggor 30

Ytbeläggningar 50

Markarbete 20-evig

Belysning 20

Möblemang utomhus 20

  
Avskrivningstider komponenter År

Övrigt

Konst 0

Maskiner och bilar 5-10

Inventarier t.ex. teknisk utrust-
ning, möbler

3-10

Immateriella tillgångar t.ex. 
programvaror samt övriga IT 
inventarier

3-5

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

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

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

Enligt lag ska kommunens bidrag till statlig infrastruktur 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen eller tas upp 
i balansräkningen under en särskild post med benämning-
en ”Bidrag till statlig infrastruktur”. Om beloppet redovi-
sas i balansräkningen ska det upplösas med årliga enhetliga 
belopp under högst 25 år. Hjo kommuns kommunfullmäk-
tige fattade i september månad beslut om att skriva under 
ett genomförande- och finansieringsavtal som bekräftar 
avsiktsförklaringen. Beslut fattades också om att beloppet 
skulle redovisas som en kostnad i 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 kost-
nadsfördes under 2014 och redovisas som en jämförelse-
störande 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 åter-
ställa dessa områden. Beslut om återställande fattas av 
Länsstyrelsen. I dagsläget finns inga sådana beslut.

Dessa medel finns särredovisade under Eget Kapital. Per 
2017-08-31 uppgår det ackumulerade beloppet till 5,3 
mnkr. Då inga beslut om sluttäckning finns har ett eventu-
ellt åtagande inte tagits upp under rubriken avsättningar i 
balansräkningen. 

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

Leasingavtal
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 lokalhyresav-
tal har redovisats som operationella, se avsnittet finansiell 
analys.

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

Löneskatt
Löneskatten redovisas då pensionsförpliktelsen uppkom-
mer vilket innebär att löneskatten har periodiserats och 
redovisats som en kostnad i resultaträkningen.
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Pensioner
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmo-
dellen. Den delen av pensionsskulden som intjänats före 
1998 ligger som en ansvarsförbindelse, d.v.s. inom linjen. 
Det som intjänats efter 1998 ligger dels som en avsättning 
och dels som en kortfristig skuld. 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. Fördelning-
en 2017 har gjorts efter KPAs beräkning 2016-12-21.
Teoretiskt värde av förtroendevaldas pensionsförmåner 
beräknas och redovisas som ansvarsförbindelse för för-
troendevalda, vars uppdrag motsvarar minst 40 procent 
av heltid. För de som har intjänad pensionsrätt och är un-
der 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 ska gälla för de poli-
tiskt 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 kommu-
nen ska lånestocken utformas så att den viktade genom-
snittliga räntebindningstiden bör vara minst tre mån och 
högst 3 år och att räntebindningstiden för enskilda lån inte 
överstiger 10 år.

Sale and leaseback
Kommunen sålde under 2014 två fastigheter till Riksbyg-
gens kooperativa Hyresrättsförening Äldrehem i Hjo, 
ekonomisk förening. Reavinsten för dessa fastigheter 
uppgick till 14,1 mnkr. Hela reavinsten redovisades som en 
jämförelsestörande intäkt år 2014. Enligt RKRs rekom-
mendation 13.2 ska en eventuell vinst vid en sale and 
leaseback transaktion periodiseras över leasingperioden.  
Motiveringen till att beslut togs om att redovisa hela vins-
ten år 2014 var att Kommunfullmäktige beslutade att två 
medfinansieringsbidrag (jämförelsestörande kostnader) på 
totalt 10,6 mnkr skulle kostnadsföras i sin helhet år 2014. 
Genom att både intäkten och kostnaderna av jämförelse-
störande art redovisades samma år så visar årets resultat 
2014 en mer rättvisande bild och därmed är god ekono-
misk hushållning för Hjo kommun.

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

Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av de preliminära 
månatliga inbetalningarna, prognosen för slutavräkningen 
2016 samt skillnaden mellan den slutliga taxeringen och 
prognosen för 2015. Avräkning av skatteintäkterna har 
gjorts efter Sveriges Kommuner och Landstings beräk-
ningar från augusti 2017.

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 VA- och 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 rörelse-
kapitalet och interna lån för investeringar. De taxefinan-
sierade verksamheternas resultat bokförs på kommunens 
egna kapital.
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Verksamhetens intäkter
Här nedan redovisas några av kommunens inkomstgrup-
per och dess grund för intäktsföring.

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

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

Hyresintäkter särskilt boende och bostad med 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.

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

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

Anslutningsavgifter, gatukostnadsersättningar samt övriga 
investeringsbidrag se ovan under rubrik ”Anslutnings-
avgifter”.

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

Specialdestinerade/riktade statsbidrag
Avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet 
eller ett bestämt ändamål och redovisas i resultaträkning-
en tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. 
Dessa bidrag kräver i regel någon form av motprestation 
och återrapportering. De periodiseras i normalfallet till 
den period som bidraget avser enligt förekommande un-
derlag. 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.
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Driftsredovisning
Driftsredovisning visar avvikelser i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad  
budget för den löpande verksamheten inklusive eventuella tilläggsanslag.

Politikområde Budget 2017-08 Utfall 2017-08 Budget av-
vikelse

Helårs-
prognos

Mnkr  Intäkter Kostnader     Netto  Intäkter Kostnader     Netto     Netto     Netto

Demokrati    0,7   5,0   4,3    0,8    5,0    4,2    0,1    0,2

Kommunledningskontoret 2,4 32,7 30,2 2,5 31,4 28,9 1,3  0,5

Kultur, turism och fritid 1,0 18,7 17,7 1,7 19,2 17,5 0,2 -0,3

Samhällsbyggnad

-Teknisk service 77,0 92,6 15,6 76,6 88,7 12,1 3,5 -0,1

-Plan och Bygg 0,9 4,4 3,6 1,4 3,6 2,2 1,3 0,5

VA 9,6 9,6 0,0 9,7 9,7 0,0 0,0 0,0

Vård och omsorg 39,8 148,2   108,4 31,5 137,6 106,0 2,3 -2,9

Barn och utbildning  15,0 158,0 143,0 16,3 157,4 141,1    1,9 -3,0

Arbete och socialtjänst  26,9 42,5 15,6 28,8 45,5 16,8  -1,2 -2,4

Finansförvaltning
exkl. skatter och finansnetto

11,4 -2,1 -13,5 10,2 -2,0 -12,2 -1,3     2,8

Summa löpande verksamhet   184,7 509,6 324,9 179,5 496,1 316,6 8,3 -4,7

Verksamheternas samlade budgetavvikelse
Kommunens verksamheter redovisade för årets första 
åtta månader en budgetavvikelse om 8,3 mnkr, samt en 
prognostiserad avvikelse om -4,7 mnkr. Nedan anges 
övergripande förklaringar till dessa avvikelser.

Kommunens skatteintäkter fördelas jämnt över årets 12 
månader, såväl i budget som utfall. Beträffande kostnads-
massan budgeteras även denna huvudsakligen jämnt över 
året, med vissa undantag. Den verkliga fördelningen av 
kostnader över året varierar dock kraftigt de olika verk-
samheterna emellan. Inom till exempel skolan uppkommer 
huvuddelen av kostnaderna under januari-juni samt under 
september-december på grund av sommarlovet medan 
Vård och omsorgs kostnadstoppar infaller under storhel-
ger. Säsongsvisa variationer återfinns även inom teknisk 
service (uppvärmning, snöröjning, reparation- och under-
håll m.m). Av denna anledning är resultat och budgetav-
vikelse under årets åtta första månader av underordnad 
betydelse och istället bör läsaren fästa större uppmärk-
samhet på årsprognosen.

Demokrati
Demokrati redovisar en positiv prognos om 0,2 mnkr för 
2017. Prognostiserat resultat består främst av överskott 
gällande arvoden till politiker. Antal möten är något färre 
liksom föregående år, vilket ger lägre utfall på arvoden 
mot vad som är budgeterat. Överförmyndarverksamheten 
räknar med en budget i balans men viss osäkerhet finns 
kring återsökningar gällande God man för ensamkomman-
de flyktingbarn då ersättningarna från Migrationsverket 
för juli 2016 t.o.m. aug 2017 inte är utbetalt än.

Resultatet per sista augusti 2017 är ett överskott om 149 
tkr vilket är i nivå med det prognostiserade resultatet. 
Revisions verksamheten utvisar ett plusresultat men 
prognostiserar en budget i balans. Överförmyndarverk-
samheten redovisar ett minusresultat vilket beror på att 
verksamheten är kostnadstung på våren.
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Kommunledningskontoret
Helårsprognosen för Kommunledningskontoret beräknas 
uppgå till + 511 tkr 2017. Vakanser inom kommunlednin-
gen och staben bidrar stort till prognostiserat överskott, 
likaså återbetalning från MÖS med drygt 150 tkr samt 
överskott på kontaktcenter p.g.a. bättre avtal kring tele-
foni och för försäljning av kommunens växelutrustning. 
Kollektivtrafik redovisar en positiv prognos om ca 300 tkr 
p.g.a. lägre nivå på resor och lägre administrativa kostnad-
er. IT redovisar en prognos om ca -550 tkr. Avvikelsen 
förklaras av kostnader för drift av kommunens verksam-
hetssystem samt ökade licens- och driftskostnader till 
följd av tillkommande användare. Utbildningsinsatser av 
kommunövergripande karaktär under året medför ett 
minus inom personalvård. På grund av en extra arkivariet-
jänst kommer arkiv att redovisa ett negativt resultat 2017. 
Näringslivsverksamheten redovisar en prognos enligt 
budget.

Resultatet per 31 augusti är en positiv avvikelse mot 
budget med 1 305 tkr. Resultat är högre i delårsbok-
slutet jämfört med prognosen och kan, förutom ovan 
förklaringar, delvis förklaras av överskott på kompeten-
sutvecklingspotten och för invigning av Kulturkvarteret 
vilka beräknas bli enligt budget. Vakanser bidrar till lägre 
personalkostnader men kostnaderna kommer öka i sam-
band med nyrekryteringar och vikarietillsättning under 
hösten. Lågt utfall på beredskapsplanering och folkhäl-
sorådet påverkar resultatet positivt i delåret men kommer 
inte påverka helårsresultatet. Ett flertal mindre positiva 
avvikelser bidrar också till resultatet.

Kultur, turism och fritid
Kultur, turism och fritid redovisar en prognos om -329 
tkr 2017. Den största förklaringen till avvikelsen beror på 
prognostiserat underskott om ca -500 tkr inom kultur-
verksamheten som delvis är personalrelaterat och delvis 
beror på kostnader för införandet av nytt bibliotekssys-
tem. Investeringsprojekten på guldkroksområdet, action-
parken och Park beräknas aktiveras först i september vil-
ket medför ett överskott på kapitaltjänstkostnader inom 
fritidsverksamheten. Samtidigt uppnår inte verksamheten 
budgeterad intäktsnivå på Park p.g.a. ombyggnationen 
samt att verksamheten inte får in intäkter under invig-
ningshösten på Kulturkvarteret. Turismen räknar med en 
prognos enligt budget.

Resultatet per 31 augusti är en positiv avvikelse mot 
budget med 158 tkr. Avvikelsen beror till största delen 
av överskott på kapitaltjänstkostnader enligt ovan för-
klaring. Kulturverksamheten redovisar minus i delåret 
vilket förklaras ovan. Samtidigt redovisar kulturskolan ett 
plusresultat p.g.a. vakanser under våren vilket kan ge ett 
plusresultat vid årets slut. Turismen redovisar underskott 
i delåret p.g.a. att personalkostnaderna är som störst 
under sommaren och budgeten är periodiserad jämnt 
över året. 

Samhällsbyggnad
Teknisk service prognos för helåret bedöms hamna på 
-0,1 mnkr. Detta härrör sig från kostverksamhetens ökade 
livsmedelspriser som gör att enheten troligen gör ett 
underskott på ca -0,4 mnkr. Inom Mark och Exploatering 
kommer däremot att generera ett överskott om ca +0,3 
mnkr beroende på fler sålda tomter under året.
Plan och Bygg förväntas göra ett överskott om ca +0,5 
mnkr då bygglovsverksamheten även i år är hög och med-
för fler bygglovsavgifter än budgeterat.

Teknisk service redovisar för perioden en avvikelse mot 
budget om +3,5 mnkr. Överskottet är till stor del (+2,9 
mnkr) hänförligt till fastighetssidans driftunderhållsåtgär-
der där arbeten ej hunnits med i den omfattningen som 
är budgeterat. Under hösten kommer flera åtgärder att 
igångsättas och därmed kommer kostnaden först under 
senare delen av året. Även mark och exploatering visar 
ett överskott +0,6 mnkr, detta beror på fler sålda tomter. 
För teknisk service gemensamt redovisas ett underskott 
på -0,3 mnkr som beror på att projektledarkostnader för 
investeringar inte är utfördelade ännu, kommer att juste-
ras vid årsbokslutet efter utförda insatser inom investe-
ringsverksamheten.

Plan och Bygg ökade bygglovsintäkter samt ännu ej fär-
digställda detaljplaner gör att enheten visar ett positivt 
resultat på +1,3 mnkr för perioden.
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Vård och omsorg
Helårsprognos för 2017 visar ett underskott för Vård och 
omsorg med 2,9 mnkr. För gemensamt vård och omsorg 
prognostiseras ett underskott om 0,29 mnkr som bl a 
beror på kostnad för extratjänster som inte budgeterats. 
För Äldreomsorg är prognosen ett underskott om 1,94 
mnkr där Hemvårdens personalkostnader beräknas bli 
högre än budgeterat medan Sigghusberg och Sjöryds 
personalkostnader beräknas bli lägre. Ersättningen till 
externa utförare av hemtjänst beräknas bli lägre bl a med 
anledning av att tillämpningen av Lov upphörde i augusti 
och efter detta utförs ingen hemtjänst av externa utfö-
rare. Kostnad för köp av extern boendeplats prognostise-
ras också högre än budgeterat. När det gäller funktions-
nedsättning prognostiseras ett underskott om 0,7 mnkr. 
Kostnaden för personlig assistans, kostnad för ersättning 
till extern utförare av personlig assistans vid sjukdom och 
personalkostnader Sturebo beräknas bli högre. Planerat 
köp av extern plats som inte budgeterats påverkar också 
resultatet. Kostnaden för elevhem LSS och personalkost-
nader på Gjutaren beräknas istället bli lägre. 

Förändring från överskott i augusti till prognostiserat 
underskott vid årets slut beror främst på hur budgeterade 
löner periodiseras och fortsatt underskott av personal-
kostnaderna bl a hos hemtjänsten, samt budgeterade eller 
tillkommande kostnader som kommer att falla ut för till 
exempel extratjänster, ersättningar för att klara beman-
ningen under sommaren och köp av externa boendeplat-
ser.

Barn och utbildning
Prognosen för barn och utbildning är ett underskott om 
3,0 mnkr. Under året har verksamheten genomgått en 
organisationsförändring vilket bland annat innebär att 
resp. enhet råder över sin egen stödorganisation i större 
utsträckning än tidigare. Verksamheten har under våren 
haft för mycket personal i förhållande till budget och har 
nu inför hösten -17 anpassat verksamheten för att rymmas 
inom befintlig ram. Prognosen för barn och utbildning 
gemensamt är ett underskott om 0,5 mnkr, vilket är ett 
led i omorganisationen, motsvarande överskott finns inom 
grundskolan då tjänst flyttats mellan enheterna. Vilket re-
ducerat underskottet inom Grundskolan med motsvaran-
de belopp. Barnomsorgen visade vid förra uppföljningen 
en positiv prognos med på grund av avslaget av statsbi-
draget för minskade barngrupper i förskolan kommer inte 
verksamheten fullt ut kunna anpassa verksamheten efter 
minskat anslag. Avslaget kom i juli då organisationen för 
hösten redan var satt och alla tjänster tillsatta. Prognosen 
inom grundskolan har bättrats utifrån att verksamheten 
har anpassat verksamheten till gällande tjänstefördelning. 
Däremot har kostnader tillkommit inom särskolan då yt-
terligare en elev har tillkommit inför hösten-17. Prognosen 
för gymnasie- och vuxenutbildningen är ett underskott 
om ca 1,0 mnkr vilket beror på ofinansierade visstidsan-
ställningar under våren. Dessa är nu avslutade. 

Barn och utbildning redovisar för årets första åtta måna-
der en positiv budgetavvikelse om 1,9 mnkr. Anledning till 
överskottet är bland annat att budget för personalkost-
nader är periodiserad på 12:e delar vilket inte stämmer 
överens med utbetalningstakten. Denna avvikelse kommer 
elimineras under hösten då verksamheten har högre kost-
nader för personal resterande månader av året. 
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Arbete och socialtjänst
Prognosen för Arbete och socialtjänst är ett underskott 
om 2,4 mnkr, där större delen härrör till området Individ 
och familjeomsorg, -2,6 mnkr. Prognosavvikelsen beror 
bland annat på att man under året har fler placeringar av 
vuxna än tidigare samt att man för första gången på flera 
år även haft institutionsplaceringar barn. Familjehems-
placeringarna har under de senaste åren redovisat ett 
underskott och gör så även i år, men tidigare år har detta 
kompenserats av att vi inte haft några institutionsplace-
ringar av barn. För att klara av den ökade ärendemängden 
har verksamheten under året köpt in konsulttjänster 
för motsvarande 0,6 mnkr. Ekonomiskt bistånd håller i 
dagsläget tilldelad budget. De senaste åren har vi under 
hösten sett en minskad utbetalningsnivå av ekonomiskt 
bistånd, så förhoppningsvis ser det likadant ut i år. Prog-
nosen för arbetsmarknadsenheten är ett överskott om 
0,2 mnkr, vilket till största del beror på att avsatta medel 
för ferietjänster inte nyttjats i budgeterad omfattning. 
Integrationsenheten ska finanserias fullt ut av ersättningar 
från Migrationsverket och hittills har detta fungerat väl. 
Från och med den 1/7 har nya ersättningsformer börjat 
gälla, vilket innebär minskade ersättningsnivåer och till 
att ersättningarna till större delen schabloniseras. Detta 
har gjort att verksamheten varit tvungna att se över sin 
organisation vilket bland annat innebär att tidigare HVB 
hem görs om till stödboenden, med färre personal och på 
så vis ska kostnaderna minskas.

Resultatet vid delåret är ett underskott om 1,2 mnkr. 
Avvikelsen inom individ- och familjeomsorg är ett under-
skott om -1,5 mnkr, främsta anledning till underskottet är 
enligt vilket beskrivits ovan att verksamheten haft ökade 
kostnader för institutionsplaceringar av barn och vuxna 
samt att man under året haft inne tre konsulter för att 
klara hanteringen av den ökade ärendemängden. Arbets-
marknadsenheten redovisar ett överskott om 0,4 mnkr 
per den 31 augusti och det beror främst på att utbetal-
ningen för feriearbetare i augusti betalas ut i september 
samt att verksamheten fått in mer pengar än budgeterat 
för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

  
Finansförvaltningen
Finansförvaltningens löpande verksamhet visar på ett 
underskott på 1,3 mnkr för årets första åtta månader 
medan prognosen för helåret indikerar ett överskott om 
2,8 mnkr. 

Underskottet för januari-augusti beror framförallt på 
en negativ avvikelse avseende interna ränteintäkter. På 
grund av lägre räntenivåer än budget samt förskjutningar 
i tidpunkt för färdigställande av investeringar understiger 
dessa intäkter de budgeterade. Motsvarande positiva 
avvikelser återfinns inom respektive politikområde där 
räntekostnaden belastas.

I posten återfinns dessutom avvikelser i det s.k. PO-
pålägget. Finansförvaltningen debiterar verksamheterna 
ett något större pålägg än de nuvarande faktiska kostna-
derna. Per den sista augusti är denna avvikelse marginell 
medan den dock förväntas öka under det sista tertialet.

Vid en sammanslagning av avvikelserna i finansförvaltning-
ens löpande verksamhet med skatteintäkter och generella 
statsbidrag summerar dessa till ett överskott om 1,7 mnkr 
för årets första åtta månader och till 7,3 mnkr i prognos 
för helåret. 
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Resultaträkningen visar kommunens samtliga intäkter och kostnader och hur 
det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. 

Resultaträkning

Mnkr
2015-08 2016-08 2017-08 Ack. 

budget
Avvikelse Helårsprognos 

2017
Helårsbudget 

2017
Avvikelse 

helår

Verksamhetens intäkter 75,0 106,6 95,0 91,1 3,9 141,5 136,6 4,9

-varav jämförelsestörande intäkter 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens kostnader -351,8 -395,0 -397,9 -401,7 3,8 -612,1 -602,5 -9,6

-varav jämförelsestörande 
kostnader

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

Avskrivningar -11,2 -13,0 -13,6 -14,2 0,6 -21,3 -21,3 0,0

Verksamhetens nettokostnader -288,0 -301,4 -316,5 -324,8 8,3 -491,9 -487,2 -4,7

Skatteintäkter 233,8 243,0 255,8 255,3 0,5 383,3 383,0 0,3

Generella stadsbidrag och  
utjämning

70,5 78,9 79,7 77,4 2,3 119,6 116,1 3,5

Finansiella intäkter 0,4 0,4 0,2 0,3 -0,1 0,6 0,4 0,2

Finansiella kostnader -0,5 -0,7 -0,6 -0,9 0,3 -0,8 -1,3 0,5

Resultat före extraordinära poster 16,2 20,2 18,6 7,3 11,3 10,8 11,0 -0,2

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

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

Årets resultat 16,2 20,2 18,6 7,3 11,3 10,8 11,0 -0,2

Periodens resultat
Resultatet för perioden januari-augusti 2017 utvisar ett 
överskott på 18,6 mnkr (20,2). Budgeterat resultat för 
motsvarande period uppgår till 7,3 mnkr (10,3). Den 
löpande verksamheten visar ett överskott på 8,3 mnkr 
(3,2), skatteintäkter och generella statsbidrag visar ett 
överskott på 2,8 mnkr (6,3) och räntenettot ett överskott 
på 0,2 mnkr (0,3).

Överskottet på skatteintäkter och generella statsbidrag 
om 2,8 mnkr (6,3) är framförallt hänförlig till att antalet 
invånare den 1 november 2016 översteg budgeterat antal. 
Föregående års kraftiga avvikelse beror på ett tillfälligt 
stöd för ökad flyktingmottagning till vilken motsvarighet 
saknas i 2017.

Verksamheternas nettokostnader har för perioden ökat 
med 15,1 mnkr eller 5 % (5 %) jämfört med samma 
period 2016, medan skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen har ökat med 13,6 mnkr eller 4 % (17,6 
mnkr) jämfört med samma tidsperiod året innan. 

För en mer detaljerad analys av verksamhetens nettokost-
nader och avvikelsen inom respektive verksamhetsom-
råde, se rubriken driftsredovisning på sid 36.

Periodens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgick till 95,0 mnkr (106,6) och 
består av 61 mnkr (73) i erhållna bidrag, 25 mnkr (25) i 
taxor och avgifter, samt 9 mnkr (8) i övriga intäkter. Den 
kraftiga minskningen jämfört med motsvarande period 
föregående år är hänförlig till statsbidrag från Migrations-
verket, vilket i sin tur är ett resultat av att flyktingverk-
samheten klingat av jämfört med peaken under 2016.

Periodens kostnader
Verksamhetens bruttokostnader uppgick till 397,9 mnkr 
(395) och består av 262 mnkr (256) i personalkostnader, 
70 mnkr (71) i köp av verksamheter (bl.a. gymnasieplatser 
och vårdplatser) och lämnade bidrag samt 66 mnkr (68) i 
övriga verksamhetskostnader. Inom denna kostnadspost 
återfinns bland annat livsmedel, lokalhyror, el och upp-
värmningskostnader.

Ökningen jämfört med samma tidsperiod året innan var 
knappt 1 % eller 3 mnkr. Personalkostnaderna har ökat 
med knappt 5 mnkr, eller 2,3%, medan övriga verksam-
hetskostnader har minskat med 3 mnkr. Den relativt låga 
ökningen i personalkostnaderna är också hänförlig till 
nedtrappningen inom flyktingverksamheten.

Resultaträkning
med resultatanalys och helårsprognos   

Nedanstående kommentarer uttrycks i miljoner kronor (mnkr), belopp inom parentes avser föregående periods värde.
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Periodens avskrivningar
Periodens kostnader för avskrivningar på anläggningstill-
gångar och finansiella leasingavtal uppgår till 13,6 mnkr 
(13), vilket innebär är en ökning med 0,6 mnkr jämfört 
mot samma period 2016. Avskrivningarnas andel av skat-
teintäkterna och de generella statsbidragen uppgår till ca 
4 % vilket är i samma nivå som föregående år.

Periodens skatteintäkter och generella 
statsbidrag
Skatteintäkterna har ökat med 12,8 mnkr jämfört med 
samma tidsperiod året innan och de generella statsbidra-
gen har ökat med 0,8 mnkr. Ökningarna är hänförliga till 
såväl ökat skatteunderlag som antal invånare. 

Periodens finansnetto
Finansnettot per 2017-08-31 uppgår till -0,4 jämfört med 
budgeterade -0,6. Tidsförskjutningar i färdigställandet av 
investeringar samt lägre räntenivå än budget utgör förkla-
ring till avvikelsen.

Prognostiserat årsresultat
Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 10,8 
mnkr. Budgeterat resultat på helåret uppgår till ett över-
skott på 11,0 mnkr vilket innebär att budgetavvikelsen 
förväntas bli negativ med 0,2 mnkr. 

Den löpande verksamhetens resultat prognostiseras till 
-4,7 mnkr (-6,9). Största enskilda avvikelserna ligger i Vård 
och omsorg med ett beräknat underskott på 2,9 mnkr 
samt inom Barn och utbildningen med -3,0 mnkr. För mer 
detaljer om respektive verksamhets helårsprognoser se 
vidare under avsnittet driftsredovisning på sid 36.

Utöver det beräknade underskottet från den löpande 
verksamheten bedöms skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen ge överskott på 3,8 mnkr och finansnettot 
ett överskott på 0,5 mnkr. 

Balanskravsutredning
Inga underskott finns som ska återställas enligt balanskra-
ven.

Resultaträkning
med resultatanalys och helårsprognos   

Prognos årsresultat 

Mnkr 10,8

- samtliga realisationsvinster -0,0

+ vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0

+ orealiserade förluster i värdepapper 0,0

- Återföring av orealiserade förluster i värdepapper -0,0

= Prognos årets resultat efter balasnkravsjusteringar 10,8

+/- förändring resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0

= Prognos årets resutat efter (RUR) 10,8

+/- synnerliga skäl 0,0

= Prognos årets balanskravsresultat 10,8
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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 2015-08-31 2016-08-31 2016-12-31 2017-08-31

TILLGÅNGAR

• ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

   -Programvarulicenser mm. 5,1 4,8 4,7 3,8

Materiella anläggningstillgångar
   -Mark, byggnader, tekniska anläggningar 233,7 297,1 317,4 306,5

   -Maskiner och inventarier 9,9 12,7 12,9 13,0

   -Pågående investeringar 77,8 39,7 39,3 64,4

Finansiella anläggningstillgångar
   -Värdepapper 3,7 4,3 10,4 10,4

   -Långfristiga fordringar 0,8 0,7 0,7 1,0

Summa anläggningstillgångar 331,0 359,3 385,4 399,1
• OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 0,1 0,2 0,1 0,1

Exploateringsfastigheter 7,6 7,4 7,5 7,4

Fordringar 35,3 52,8 61,7 63,2

Likvida medel och kortfristiga placeringar 2,7 3,3 4,4 20,8

Summa omsättningstillgångar 45,7 63,7 73,5 91,5
SUMMA TILLGÅNGAR 376,7 423,0 458,9 490,6

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

- Ingående eget kapital 226,9 236,9 236,9 250,6

- Årets resultat 16,2 20,0 13,4 18,6

- Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0

- Förändring övrigt eget kapital 7,0 0,2 0,3 0,2

Summa Eget kapital 250,1 257,3 250,6 269,4
AVSÄTTNINGAR

Avsättningar till pensioner och skatter 3,0 7,7 8,8 8,6

Avsättningar till statlig infrastruktur 9,5 9,0 9,0 9,0
Summa avsättningar 12,5 16,7 17,8 17,6
SKULDER

Långfristiga skulder 54,0 69,9 84,4 110,7
Kortfristiga skulder 60,1 79,1 106,0 92,9
Summa skulder 114,1 149,0 190,5 203,6
SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

376,7 423,0 458,9 490,6

POSTER INOM LINJEN 358,6 350,4 301,8 301,0

Pensionsförmåner intjänade före 1998 174,0 166,0 163,8 163,0

Pensionsförmåner förtroendevalda (som inte ingår 
i ovan)

Uppgift saknas 
per delår

Uppgift saknas 
per delår

4,0 4,0

Borgensförbindelser mm.

   -Förlustansvar egna hem 0,1 0,1 0,0 0,0

   -Borgensförbindelser kommunala bolag 90,5 90,5 80,5 80,5

  -Borgensförbindelser övrigt 94,0 93,8 53,5 53,5
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarnas bokförda värde har under årets 
första åtta månader ökat med ca 13,7 mnkr. Periodens 
investeringar (inkl. förändring av pågående investeringar) 
uppgår till 27 mnkr och periodens avskrivningar till 13,6 
mnkr (13,0). För mer detaljerad information om periodens 
investeringar, se investeringsredovisningen, sid 46.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna består av exploateringsfastighe-
ter, kortfristiga fordringar som beräknas bli betalda inom 
ett år samt tillgodohavanden i kassa och bank. De kort-
fristiga fordringarna består bland annat av kundfordringar, 
fordran på staten för ännu ej utbetalda bidrag och skatter. 
Sedan ingången av året har omsättningstillgångarna ökat 
med 1,5 mnkr. En väsentlig del av dessa fordringar avser 
avseende statsbidrag från Migrationsverket. Utöver de 
bokförda omsättningstillgångarna har kommunen vid 
delåret en beviljad och outnyttjad checkräkningskredit på 
70 mnkr.

Eget kapital
I kommunens redovisade egna kapital ingår även den 
taxefinansierade verksamheten för renhållningsverksam-
heten. Kommunens egna resultat för perioden uppgick till 
18,5 mnkr och renhållningsverksamheten gav ett över-
skott på 0,2 mnkr. Tillsammans ger detta en ökning av det 
egna kapitalet med 18,7 mnkr och kapitalet uppgår vid 
periodens slut till 269,4 mnkr. 

VA-verksamhetens resultat för perioden redovisas sedan 
2015 under kortfristiga skulder. Vid delåret 2017 uppgick 
den totala skulden till VA-kollektivet 2,1 mnkr.

Mnkr
2015-12 2016-08 2016-12 2017-08

Kommunens Eget kapital 231,8 252,0 245,3 263,9

Va-verksamhetens andel 0,0 0,0 0,0 0,0

Renhållningsverksamhetens 
andel

5,1 5,3 5,3 5,5

Totalt redovisat Eget 
Kapital

236,9 257,3 250,6 269,4

Långfristiga lån
Med långfristiga skulder menas skulder som inte förfall-
er till betalning inom nästkommande 12 månader. Under 
januari- augusti 2017 har kommunens långfristiga skulder 
ökat med 26,3 mnkr och uppgick vid periodens slut till 
110,4 mnkr. 

Under perioden har nya lån tagits upp hos Kommuninvest 
till ett värde av 40 mnkr. De totala lånen hos Kommun-
invest uppgår per den 31 augusti till 120 mnkr varav 22 
mnkr rubriceras som kortfristig del. 

I den totala låneskulden på 110,7 mnkr ingår även förutbe-
talda gatukostnadsersättningar och VA-anslutningsavgifter 
på totalt 8 mnkr samt förpliktelser i form av framtida 
betalningar av leasingavgifter för fordon med 2,0 mnkr.

Mnkr
2015-12 2016-08 2016-12 2017-08

Anläggningslån 20,0 60,0 60,0 100,0

Checkräkningskredit 0,0 0,0 13,8 0,0

Leasingskulder 0,6 1,9 1,5 1,9

Förutbet. gatukostn. ers 
+Va-anslutning

4,4 8,0 9,1 8,8

Totalt 25,0 69,9 84,4 110,7

 

Balansräkning
med analys av finansiell ställning
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Pensionsåtagande
Från och med den 1 januari 1998 gäller den s.k. ”blandmo-
dellen” för redovisning av kommunens pensionsåtaganden. 
Det innebär att pensioner intjänade före 1998 redovisas 
som en ansvarsförbindelse, d.v.s. utanför balansräkningen. 
Pensioner intjänade mellan 1998-1999 redovisas i balans-
räkningen som en avsättning. En avsättning är, jämfört 
med en skuld, ett åtagande som inte i förväg kan faststäl-
las till belopp eller tidpunkt för betalning. Även visstids-
pensioner redovisas som en avsättning. För lönedelar 
över 7,5 basbelopp och för efterlevandepension finns 
särskilt tecknade försäkringar. Pensioner intjänade under 
perioden januari-augusti 2015 redovisas som en kortfristig 
skuld. Kommunens totala pensionsskuld vid periodens 
utgång uppgick till drygt 187,9 mnkr inkl. löneskatt. Upp-
gifterna baseras på KPA beräkning per december 2016.   
                                   

Mnkr
2015-12 2016-08 2016-12 2017-08

Kortfristig skuld 14,2 11,3 16,0 12,3

- varav löneskatt 2,8 3,0 3,1 3,2

Avsättning 8,1 7,7 8,8 8,6

- varav löneskatt 1,6 1,5 1,7 1,7

Ansvarsförbindelse 176,1 166,0 167,8 167,0

- varav löneskatt 34,4 32,4 31,9 31,8

S:a pensionsskuld 198,4 185,0 192,6 187,9

Finansiella placeringar 0 0 0 0

Tot. Förpliktelser - 
placeringar

198,4 185,0 192,6 187,9

Kortfristig skuld
I kortfristiga skulder ingår bland annat delar av ovanstå-
ende pensionsskulder, andra lönerelaterade skulder såsom 
semesterlöneskuld, arbetsgivaravgifter m.m. kortfristig del 
av långfristiga lån mm. 
 

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
utrymme. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna 
som kommunen själv äger d.v.s. hur stor del det egna ka-
pitalet utgör av de totala tillgångarna. Soliditetens utveck-
ling beror på två faktorer, dels det årliga resultatet eller 
förändringen av det egna kapitalet, dels tillgångsökningen. 
Soliditeten ökar om det egna kapitalet ökar i snabbare takt 
än tillgångarna. En ökad soliditet jämfört med utgångsläget 
innebär en minskad lånefinansiering och på sikt lägre finan-
siella kostnader. I nedanstående beräkning av soliditeten 
ingår hela det egna kapitalet, d.v.s. även de taxefinansierade 
verksamheternas kapital. Vid periodens utgång uppgick 
soliditeten till 55 %, vilket innebär oförändrat jämfört med 
ingången av året. Det egna kapitalet har för perioden ökat 
med 18,8 mnkr medan tillgångssidan har ökat med 31,7 
mnkr. Jämförs soliditeten med delårsbokslutet 2016 så har 
den minskat från 61 % till 55 %, vilket beror på den höga 
investeringstakten. 

När hänsyn tas till pensionsåtagandet som redovisas som 
ansvarsförbindelse (167 mnkr) uppgår soliditeten till 21 %.  
Jämfört med ingången av året har soliditeten inkl. pensions-
skulden ökat från 18 % till 21 %. 

% 2015-12 2016-08 2016-12 2017-08

Soliditet   60 61 55 55

Soliditet inkl pensions-
skulden

15 22 18 21

Prognostiserat årsresultat 2017 uppgår till 10,8 mnkr. Prog-
nosen för soliditeten vid årets utgång indikerar att bibehål-
las till 55 respektive 21 %.

Balansräkning
med analys av finansiell ställning
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Investeringar
Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar 
per den 31 augusti 2017.

Investeringar

Belopp i mnkr KF-anslag Tilläggs
anslag

Omdispone-
ringar

Ombudget Total budget Upparbetat 
sedan start

Varav under 
2017

Avvikelse

Tekniska övergripande 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 2,1

Fastigheter övergripande 3,5 0,0 0,0 7,5 11,0 2,1 1,5 8,9

Skolfastigheter 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 1,3 0,9 -1,1

Barnomsorgsfastigheter 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 0,5 0,4 3,7

Kultur- och fritidsfastigheter 0,5 2,0 0,0 43,9 46,4 43,6 15,3 2,7

Gator, vägar, infrastruktur m.m. 5,2 0,0 0,0 1,0 6,1 3,0 2,2 3,2

Hamnen 2,0 0,0 1,0 0,0 3,0 2,7 1,9 0,3

Markinköp 3,0 0,0 -1,0 2,0 4,0 0,0 0,0 4,0

Inventarier kommunstyrelsen 2,0 0,0 0,0 1,5 3,5 1,6 0,6 1,9

Taxefinansierad verksamhet 3,4 0,0 0,0 3,0 6,4 4,2 2,1 2,2

Summa investeringar exkl. 
exploatering

21,8 2,0 0,0 63,1 86,9 59,0 24,9 27,9

Exploatering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 1,4 -6,7

Summa exploatering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 1,4 -6,7

2017- 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 32 mkr, vilken utgörs av budgeterat resultat om 11 
mnkr samt avskrivningar om ca 21 mnkr. Självfinansierings-
graden 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 åter-
betalningar av AFA-premier och realisationsvinster vid för-
säljning av tillgångar som dämpat behovet av belåning. 

Under 2017 har 86,9 mnkr avsatts till investeringar. Av 
dessa är 23,8 mnkr nya medel och 63,1 mnkr är ombudge-
terade från år 2016. Den nedlagda kostnaden i de projekt 
som pågår och de som avslutats under året uppgår till 
59,0 mnkr varav 24,9 mnkr har belastat 2017 och 34,1 
mnkr tidigare år. Under perioden januari till augusti har 
projekt till ett belopp om 1,4 mnkr avslutats. Prognosen 
för årets nettoinvesteringar är 50,0 mnkr. Vid årsskiftet 
förväntas projekt med återstående nettokostnad om 14,5 
mnkr ombudgeteras till 2018. Det enskilt största projek-
tet som kommer att pågå över årsskiftet är renoveringen 
av Guldkroksskolan där 28 mnkr finns avsatta i 2018 års 
budget. Renovering av Park beräknas avslutas i september 
2017. I investeringsbudget 2017 finns 4,2 mnkr avsatt för 
att tillskapa ytterligare barnomsorgsplatser. Dessa medel 
kommer att användas för tillbyggnad av Orrelyckans 
förskola under hösten, och ersätta de hyrda paviljong-
erna. För investeringar i fastigheter kommer ca 9 mnkr 
att ombudgeteras till 2018 avseende energieffektivisering, 
ombyggnad av Centralkök och ny ventilation i Stadshuset.

Samtliga investeringar 2017
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De största investeringsprojekten 2017

Belopp i mnkr Budget Kostnad sedan 
start

Varav kostnad 
2017

Avvikelse Kommentar

Etapp 2 Kulturkvarteret Pedagogien 
inkl. inventarier

35,8 34,2 14,0 1,6 Arbete pågår, avslutas september 2017

Guldkroksskolan 0,0 0,9 0,9 -0,9 Arbetet påbörjas i höst, budgetanslag 2018

Actionpark 5,0 5,5 0,5 -0,5 Avslutas september 2017

Hamnen inkl. muddring 3,0 2,7 1,9 0,3 Akut muddring kommer utföras i höst 

Underhållsinvesteringar i fastigheter 11,0 2,1 1,5 8,8 Underhåll, omb stadshus, energieffektiviseringar 
mm

Ombyggnad Gate reningsverk 1,4 0,0 0,0 1,4 Utförs hösten 2017

Översikt nettoinv. 2013-2022, mnkr

Under året har ett antal stora projekt som renoveringen 
av medborgarhuset Park, anläggande av Actionparken, ar-
betet med exploateringsområdet Knäpplan, gång o cykel-
väg utmed Skolgatan samt planerade underhållsarbeten på 
fastigheter utförts. 

Vatten- och avloppsverksamheten har investerat för 4,2 
mnkr, vilka avser VA-arbeten på Skolgatan. Renoveringen 
av Gate Reningsverk kommer att utföras under hösten.

Bokslut 2012Bokslut 2013Bokslut 2014Bokslut 2015Bokslut 2016Prognos 2017Plan 2018 Plan 2019

34 35,9 48 67,9 48,2 50 64,8 49,4
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Exploateringsverksamhet

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. 

Total nettokostnad 
sedan projektstart

2013 2014 2015 2016 201708

Knäpplan/Sandby Inkomster -1,7 -0,3 -0,1 -0,4 -0,4 -0,4

Utgifter 6,6 0,7 4,7 1,2 0,0 0,0

Netto 4,9 0,4 4,6 0,8 -0,4 -0,4

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

Norra Knäpplan Inkomster -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2

Utgifter 1,8 0,0 0,0 0,1 0,1 1,6

Netto 1,4 0,0 0,0 0,1 -0,1 1,4

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

Västra Knäpplan Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Netto 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

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

Exploateringar

Exploateringar sträcker sig ofta över flera år och ambitio-
nen är att områdena avslutas när merparten av tomterna 
är sålda. Knäpplan-/ Sandbyområdet beräknas avslutas 
under år 2018 och då finns 4 mnkr avsatta i investerings-
budget 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.  

I nedanstående belopp ingår även budgetmedel och ned-
lagda 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 exploate-
ringsområde ska utgöra anläggningstillgång och inte ingå i 
exploateringsredovisningen. Likaså ska VA-nätets andel av 
kostnaderna redovisas som anläggningstillgång under den 
taxefinansierade verksamheten. En uppdelning av kost-
naderna och budgetmedlen kommer att göras varefter 
exploateringen avslutas.

Pågående exploateringar 2017
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    Knäpplan-/ Sandbyområdet

Under våren 2013 färdigställdes två tomter utmed Knäp-
planvägen. Redan vid delårsbokslutet 2014 var dessa sålda 
och bebyggda. Under våren 2014 fortsatte exploateringen 
av området och ytterligare 26 byggklara tomter färdig-
ställdes. Tomtpriset är satt till 50 kr per kvadratmeter.  Vid 
utgången av augusti 2017 är fjorton tomter sålda och elva 
tingade. Endast en ledig tomt återstår på området. Exploat-
eringsområdet väntas avslutas under 2018.

    Norra Knäpplan

Under 2015 öppnades ytterligare ett område med nio 
tomter på norra Knäpplan. Förrättningen med tomtin-
delningen slutfördes i början av januari 2016 och tomt-
priset är beslutat till 133 kr per kvadratmeter. Vid utgången 
av augusti 2017 är tre tomter sålda, fem är tingade och en 
tomt återstår.

     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, 
varav en är tingad.

    Övriga villatomter i tätorten

På Borrbäckområdet återstår tre byggklara tomter för 
försäljning. Två större och byggklara tomter finns på       
Andersfors utmed Strömsdalsvägen med gångavstånd till 
Hjo-åns dalgång.
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Viktiga händelser & Framtid
Arbetet med Va-planen pågår med hjälp av konsulter från 
Sweco. Den första delen av planen som innehåller en 
översikt och nulägesbeskrivning är i stort sett klar och 
arbetet i sin helhet beräknas vara klart i början av 2018. 
VA ledningarna på Skolgatan har sanerats och utbyggnad 
av VA-nät på exploateringsområdet norra Knäpplan pågår 
och färdigställs under september. En översyn av styr- och 
övervakningssystemen för vårt vattenverk pågår och för 
våra pumpstationer pågår. Ombyggnaden av avloppsre-
ningsverket i Gate är upphandlad och arbetet kommer 
att slutföras under hösten 2017. De sista kompletterande 
åtgärderna i renoveringen av avloppsreningsverket i 
Hagen är gjorda under året, bland annat har slamhante-
ringscontainrarna byggts in för att minska luktbelastning. 
Fyllmaterialet i reningsbassängerna är bytt för att stärka 
reningsprocessen. Utvecklingen av reningsresultaten på 
reningsverket är fortsatt bra. 

VA-taxan justerades inte inför 2017 och en eventuell 
höjning inför 2018 hanteras under höstens budgetprocess 
och beslutas av kommunfullmäktige.

Under hösten kommer VA-verksamheten att arbeta med 
ledningsunderhåll och arbetet med underhållsplan i sam-
arbete med gata/ park- avdelningen eftersom detta arbete 
måste samfasas med underhållet av gator och vägar. Led-
ningsnätet i Blixtorp ska ses över. Det är många hushåll 
som vill ansluta till det kommunala nätet. Även vattenver-
ket i Blixtorp ska ses över och lågreservoaren kommer att 
tas i drift för förbättra kapaciteten i samhället.

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

Vatten och avlopp

Taxefinansierad verksamhet

Verksamhetsvolymer och nyckeltal

Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering
2013 2014 2015

Hjo, kr/inv. 1473 1367 1873
Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner, kr/inv. 1389 1285 1321
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Va taxa inkl. moms, Debitering per levererad m3 vatten
2013 2014 2015

Debitering per levererad m3 vatten 22 22,6 23,5
Kostnad per levererad m3 vatten 21,47 22,11 29,01
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Månadskostnad brukningsavgift normalvilla 
2013 2014 2015

Hjo 454 466 484
Skövde 392 439 454
Karlsborg 461 481 481
Tibro 266 277 283
Tidaholm 295 321 352
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1. Verksamhetens intäkter                    
20160831

                   
20170831

Brukningsavgifter 9 394 9 615

Anslutningsavg* 88 994

Övriga 4 74

Summa 9 486 10 683

2. Verksamhetens kostnader                
20160831

               
20170831

Produktionskostnad Vattenverk 1 681 2 171

Drift reningsverk 2 474 2 275

Drift pumpstationer 512 603

Interna tjänster administration 281 341

Vattenledningsnät 1 077 925

Vattenmätaravläsning 104 225

Avloppsledningsnät 370 536

Dagvattenledningsnät 247 249

Summa 6 746 7 325

3. Finansiella kostnader
20160831 20170831

Räntekostnader  455  429

Summa 455 429

Resultaträkning VA-verksamhet
Tkr Not Utfall 20160831 Utfall 20170831

Intäkter 1 9 486 10 683

Kostnader 2 -6 746 -7 325

Avskrivningar -1 594 - 1596

Verksamhetens nettoskostnad 1 146 1 762

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader 3 -455 -429

Resultat före extraordinära poster 691 1 333

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Periodens resultat   
(Fondbalanserat)

691 1 333

Resultatfond - VA
Tkr Saldo 170101 Periodens 

förändringar
Saldo 170831

Vatten och avloppsfond 736 1 333 2 069

Ekonomisk utvärdering och helårsprognos
För perioden januari till augusti 2017 visar verksamheten 
ett positivt resultat om 1,3 mnkr, vilket fondbalanseras. 
VA-verksamheten belastas löpande med 2 % ränta på 
anläggningstillgångarna men med hänsyn till Hjo kommuns 
genomsnittliga räntekostnad under året kommer denna 
nivå att justerats i samband med helårsbokslutet. 

Intäkterna från vattenavgifterna är större än budget lik-
som intäkter avseende anslutningsavgifter och övrigt, till-
sammans visar de ett överskott om ca 1,4 mnkr. Progno-
sen för intäktsnivån på helårsbasis visar också ett resultat 
med ett överskott i förhållande till budget. Verksamhetens 
kostnader, exklusive avskrivningar och ränta, för perioden 
är högre än budget med 100 tknr. Under hösten kom-
mer arbete med driftunderhåll av ett flertal ledningar och 
serviser att utföras, så prognosen för året är en budget i 
balans. Avskrivningarna är i balans med budget.
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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 återvin-
ningscentralen som motsvaras av kostnader för avskriv-
ning och ränta på anläggningen.

För perioden januari till augusti år 2017 visar renhållnings-
verksamheten ett positivt resultat om 182 tkr som i sin 
helhet är hänförligt till bidraget från AÖS för återställande 
av gamla deponier. Resultatet fondbalanseras. Prognosen 
för helåret 2017 är ett positivt resultat om ca 270 tkr 
vilket förs till fond.

1. Verksamhetens intäkter 20160831 20170831

Arrende AÖS 160 154

Bidrag AÖS 180 181

Summa verksamhetens 
intäkter

340 355

2. Verksamhetens kostnader 20160831 20170831

Internränta  45  39

Summa verksamhetens kost-
nader

45 39

Resultatfond - Renhållning
Tkr Saldo 170101 Förändring Saldo 170831

Renhållning  5 342 182 5 524

Resultaträkning Renhållningverksamhet
Tkr Not Utfall 20160831 Utfall 20170831

Intäkter 1 340 335

Kostnader 0 0

Avskrivningar -114 -114

Verksamhetens nettoskostnad 226 221

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader 2 -45 -39

Resultat före extraordinära poster 181 182

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Periodens resultat    
(Fondbalanserat)

181 182

Hjo kommun är sedan 1 januari 2000 medlem i Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS; som är ett kom-
munalförbund med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning 
och planering av hushållsavfallets omhändertagande. I likhet med VA-verksamheten är AÖS helt finan-
sierat via taxor. Övriga medlemmar i AÖS är Tibro, Skövde, Karlsborg, Töreboda, Mariestad, Gullspång, 
Skara samt Falköping. 

Renhållning
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Verksamhetsmått och nyckeltal

Demokrati och kommunledningskontor

Statistik Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Förändring i antal invånare sedan föregående år, andel (%) 0,9 1,1 0,7

Andel (%) synpunkt, via synpunktshanteraren som besvaras inom 10 dagar 67 76 70

Totalt antal tillsvidareanställda 694 721 769

Andel (%) deltidsanställda 47 46 46

Sjukfrånvaro kommunalt anställda 5,6 6,8 6,7

Andel (%) utrikesfödda 6,8 7,7 8,1

Andel (%) invånare med eftergymnasial utbildning, (25-64 år) 30,7 31,3 31,7

Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Kostnad politisk verksamhet (kr/inv.) 830 741 958

Personalkostnader som andel av verksamhetens kostnader, andel (%) 63 61 63

Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr -1 300 -1 145 -676

- Medianlön kvinnor anställsa av kommunen, kr 25 000 25 855 26 800

- Medianlön män anställda av kommunen, kr 26 300 27 000 27 476

Mediannettoinkomst (kr/inv 20+) 200 866 208 512 -

Vård och omsorg

Statistik Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 20170831

Antal personer med insats från hemvården 243 238 241

Hemtjänst antal beställda timmar/månad, genomsnitt 4 687 4 219 4 407

Antal vårddygn på korttiden (inkl. 261 dygn verkställda på andra avd. inom 
kommunen)

3 833 3 822 2 244

Antal möjliga dygn på korttiden vid ordinarie beläggning på korttidsavdelning 3 650 3 660 2 430

Antal personer med beslut om personlig assistans (inkl. privata utförare)* 40 39 37

Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS 26 35 35

Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS 5 7 8

Antal personer med beslut om kontaktperson/ledsagare enligt LSS 28 34 35

Kontinuitet i hemtjänst (antal vårdare under 14 dagar, mått 10) 20 20 24

Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Kostnad per brukare hemtjänst, kr (Hjo) 328 063 314 664 293 541

Kostnad per brukare hemtjänst, kr (alla kommuner, ovägt medelvärde, kr) 264 044 271 374 268 029

Kostnad per brukare särskilt boende äldreomsorg, kr (Hjo) 759 748 737 804 808 243

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

799 273 824 127 898 764

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+, kr (Hjo) 219 003 225 386 227 884

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+, kr (likn. kommuner äldreomsorg) 222 368 232 731 241 630

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%) (statistiskt förväntad kostnad) -2,0 -2,9 -3,7
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Verksamhetsmått och nyckeltal

Kultur, turism och fritid

Fritid Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

NMI Idrott- och motionsanläggningar 62 - 59

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv. 1 346 1 319 1 230

Kultur och bibliotek Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Antal iåntagare i kommunala bibliotek/1 000 inv. 182 (258) 186 (247) 181 (225)

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka 33 (44) 34 (52) 34 (51)

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år 9,1 (17,3) 11,7 (16,4) 13,2 (15,5)

Nettokostnad bibliotek, kr/inv. 369 (478) 376 (482) 393 (513)

Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv. 374 (205) 426 (237) 402 (252)

Kulturskola Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Antal barn som nås som inte är inskrivna i verksamheten (inkl. alla tillfällen) 4 561 2 651 3 341

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år (%) - 32 (34) 47 (27)

Nettokostnad musik och kulturskolan, kr/inv. 279 (321) 249 (303) 247 (321)

Turism Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Antal följare sociala medier

- Facebook - - -

- Instagram - - -

Antal besök webbplats - 104 390 103 907

Nettokostnad turistverksamhet, kr/inv. 211 (106) 270 (92) 277 (99)

Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Fritidsgårdens besökare/månad 447 543 566

Antal elever simskolan 313 295 298

Guldkroksbadet besökare 88 400 83 590 78 500

Entré Kulturkvarteret 57 294 89 262 89 377

Antal besökare utställningar 14 849 31 315 33102

Antal besökare Parkbiografen 3 861 2 454 Stängt

Antal besökare skapande verkstad 347 970 1 818

Bibliotek antal utlån 43 113 48 449 46 176

Bibliotek antal besök 53 717 62 406 66 257

Kulturskolan antal elever (kö) 249 (5) 266 (12) 287 (23)

Antal konsert/föreställningar/utställningar 83 77 61
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Verksamhetsmått och nyckeltal

Barn och utbildning

Arbete och socialtjänst

Statistik Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 20170831

Utbetalt ekonomiskt bistånd 7 130 375 5 855 487 4 919 964

Antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd/md totalt 220 210 187

Antal inskrivna Arbetsmarknadsenheten 83 70 35

Antal inkomna orosanmälningar, totalt - 365 274

Antal anmälningar barn och unga 100 294 207

Mottagna ensamkommande barn 54 6 0

Mottagna flyktingar 10 25 12

Andel (%) av kommunens invånare som uppbär försörjningsstöd 3,6 4,0 -

Andel (%) invånare som någon gång under året erhållit ekonomist bistånd 4,4 - -

Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Kostnad IFO, kr/invånare (Hjo) 2 134 2 007 -

Kostnad IFO, kr/invånare (Riket) 3 754 4 021 -

Nettokostnadsavvikelse IFO (%) (statistiskt förväntad kostnad) (Hjo) -21,2 -30,7 -

Nettokostnadsavvikelse IFO (%) (statistiskt förväntad kostnad) (Riket) 26,7 30,3 -

Statistik Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 20170831

Andel inskrivna barn 1-5 år (alla verksamheter) 472 477 451

Varav antal inskrivna barn i enskilda verksamheter 80 80 71

Antal elever F-9 945 967 988

Antal inskrivna barn i fritidshem (alla verksamheter) 349 383 424

Antal elever gymnasieskola 326 323 317

Antal elever i grundsärskola 6 6 13

Antal elever i gymnasiesärskola 5 5 3

Nyckeltal (kolada) Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan (Hjo) 124 652 128 051 143 581

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan (Riket) - - 144 291

Resultat nationella prov åk 3 70 70 -

Resultat nationella prov åk 6 96 95 -

Andel behöriga elever till gymnasiet 90,8 90,4 90,7

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen 82,6 82,6 -
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Teknisk service och Plan & bygg

Kostverksamheten Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 20170831

Antal personer i  åldrarna 65 år och äldre som uppger att maten på äldrebo-
endet smakar mycket eller ganska bra, Hjo
(socialstyrelsens brukarundersökning)

82 88 89

Alla kommuner 76 77 77

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 77 77 78

Kostnad för måltider i kommunal grundskola, kr/elev Hjo (SCB) 5 053 5 261 5 826

Alla kommuner 6 299 6 350 6 457

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 6 603 6 801 6 758

Antal skolportioner 191 097 197 869 204 536

Dagsportioner Vård och omsorg 42 505 42 620 42 344

Hemtjänstportioner 17 539 18 172 17 640

Gata/Park/Hamn Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Antal belysningspunkter gatubelysning 2 741 2 785 2 810

Förbrukning per belysningspunkt 306 274 271

Kostnader parker, kr/inv Hjo (SCB) 682 611 595

Kostnader parker, kr/inv, mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 
(SCB)

329 334 352

Kostnader gator, vägar och parkering, kr/inv Hjo (SCB) 2 782 1 640 1 624

Kostnader gator, vägar och parkering, kr/inv, mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner (SCB)

1 404 1 366 1 425

Underhållsasfaltering gator och vägar (kvm) - - 10 400

Underhållsasfaltering gång- och cykelvägar (kvm) - - 115

Fastighetsverksamheten Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Fastighetsyta m3 Eget bestånd 51 337 53 101 52 733

Fastighetsyta m3 Hyrt bestånd 13 029 13 214 16 460

Plan och Bygg Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Antal lagakraftvunna/antagna detaljplaner 5 2 2

Bygglov, beslut 108 88 120

Anmälningsärenden, beslut 29 54 45

Strandskyddsdispens, beslut 6 9 7

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut 2 0 8

Totalt antal beslut delegation (inkl. start/slutbesked) - 206 311

Verksamhetsmått och nyckeltal
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Kommunkoncernen 2012 2013 2014 2015 2016

Tillsvidare anställda, st    717    711    716    743    792

Omsättning, mnkr    574   599    624    642    719

Årets resultat, mnkr   10,2   17,2   18,6   14,7   21,3

Balansomslutning, mnkr    430   458    495    522    595

Nettoinvesteringar totalt, 
mnkr

     46     73     62     80     68

Soliditet, %      52    53     53     52     49

Kommunen 2012 2013 2014 2015 2016

Invånare, st 8 832 8 832 8 880 8 983 9 052

Tillsvidareanställda, st    696   690    694    721    769

Primärkommunal skattesats, kr 21,57 21,57 21,57 21,57 21,57

Total kommunal skattesats*, kr 32,45 32,70 32,70 33,05 33,05

* Exkl. begravningsavgift samt avgift till svenska kyrkan

Kommunen  
Resultat - kapacitet

2012 2013 2014 2015 2016

Årets resultat, mnkr    5,0   15,0    14,4    8,8    13,4

Nettokostnader inkl. avskriv-
ning, mnkr*

394,9 408,5  425,0 448,5    468

Utveckling av nettokostnader, %    2,8    3,4      4,0     5,5     4,6

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag mnkr

409,7 423,9  439,0 457,8    482

Utveckling av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, %

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

Årets resultat/skatteintäkter 
och generella stadsbidrag, %

    1,2    3,5     3,3     1,9     2,8

Nettoinvesteringsvolymen, 
mnkr inkl. exploatering

     34     36      53     69     49

Soliditet, inkl. affärsverks. 
kapitalandel, %

     61     67     64     60     55

Soliditet inkl. hela pensions-
skulden, %

    +9   +12    +14    +15    +18

Långa skulder, inkl. checkkredit, 
mnkr

     42    30      25     36     84

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

Kommunen
Risk - Kontroll

2012 2013 2014 2015 2016

Borgensåtaganden, mnkr     101       91    145    144    116

Total pensionsförpliktelse, 
mnkr

    189     209    200    198    193

Kassalikviditet, %      58      54      80      48     69

Budgetavvikelse mnkr  
(årets resultat)

   -3,0   +7,0   +6,4   -0,2  +4,4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för olika bidrag och ersättningar.

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

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

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

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

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

Skattefinansieringsgrad av 
investeringar

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

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

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

Årets resultat Förändringen av det egna kapitalet.
 

Ordlista & definitioner
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Anteckningar



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


