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Viktiga händelser under perioden
De första åtta månaderna under 2018 har i likhet med tidigare år varit en hän-
delserik period.

Samhällsbyggnadsenheten och Barn och utbildning har tillsammans arbetat fram 
förslag till utformning och placering av en ny skola. Efter en period av utredning 
och analyser i dialog med personal och föräldrar m.fl. finns nu ett förslag till 
placering av skolan som antogs av kommunfullmäktige i juni månad. Förslaget 
innebär att en ny skola ska byggas i Lundbyområdet vid infarten till Folkhögsko-
lan. Skolan beräknas stå färdig till höstterminen 2021.

Inom vård och omsorg pågår planeringen av utbyggnaden av Sigghusbergs äldre-
boende som beräknas stå färdig i början av 2020. Utbyggnaden kommer att 
inrymma såväl lägenheter som korttidsplatser och lokaler för dagverksamhet.

Arbete och socialtjänst har arbetat med att anpassa verksamheten för mottag-
ning av flyktingar eftersom antalet flyktingar som kommer till Sverige och Hjo 
har minskat betydligt. Samtidigt blir integrationsarbetet allt viktigare för att ge 
de nyanlända möjlighet till utbildning och arbete.

Kultur, turism och fritid har arbetat med att se över sin organisation. En viktig 
del i deras arbete är att fylla vårt nya Kulturkvarter med verksamhet och akti-
viteter. Målet är att biblioteket, kulturtorget, utställningslokaler, samt teater och 
biosalongen på Park ska vara en naturlig och självklar mötesplats för alla Hjobor 
och besökare. 

Det är fortsatt stor efterfrågan på tomter för både bostäder och verksamhet 
vilket är mycket positivt. Under årets första åtta månader har plan- och byg-
genheten haft stort fokus på detaljplanarbete för bostadsändamål och industri. 
Detaljplanen för Knäpplan västra som omfattar 22 villatomter beräknas var klar 
för antagande under årets sista månader.

I slutet av maj månad beslutade Länsstyrelsen i Västra Götaland att byggnad-
sminnesförklara Hjo stadspark och dess byggnader. Byggnadsminnet invigdes 
av Landshövding Anders Danielsson den 8 september under en festlig dag med 
många besökare. 

Vill du läsa mer om allt som gjorts och hänt under perioden finns det mer in-
formation i verksamhetsberättelserna på sidan 27 och framåt.
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Vår politiska organisation 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i 
kommunen och väljs direkt av kommunens medborgare. 
Fullmäktige beslutar i ärenden av större vikt för kommunen 
såsom budget, visioner, mål och riktlinjer för hela kommun-
ens verksamhet och fastställer kommunens taxor och 
avgifter. 

Kommunfullmäktige i  Hjo består av 33 folkvalda ledamö-
ter. Sammanträdena är offentliga och alla intresserade är 
välkomna att lyssna till debatterna.

Hjo kommun leds av en borgerlig majoritet med sammanlagt 
17 kommunfullmäktigemandat, bestående av:

• Moderaterna (10 ledamöter) 
• Centerpartiet (3 ledamöter) 
• Kristdemokraterna (2 ledamöter) 
• Liberalerna (2 ledamöter)

Oppositionen har 16 kommunfullmäktigemandat, 
bestående av:

• Socialdemokraterna (9 ledamöter), 
• Miljöpartiet (2 ledamöter) 
• Vänsterpartiet (2 ledamöter) 
• Sverigedemokraterna (3 ledamöter)

Kommunstyrelsen 
Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samord-
nar kommunens verksamhet och ekonomi.  Alla ärenden 
som ska beslutas av kommunfullmäktige behandlas först av 
kommunstyrelsen. En stor mängd ärenden kan dock avgör-
as i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen i Hjo har 15 ledamöter och 15 ersättare. 
Under kommunstyrelsen finns fem stycken utskott: 

• Allmänna utskottet 
• Barn- och ungdomsutskottet
• Individutskottet
• Omvårdnadsutskottet 
• Tekniska utskottet

Utskotten bereder ärenden som ska tas upp i kommun-
styrelsen.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
plan- och byggnadsväsendet - undantaget den översiktliga 
fysiska planeringen som handhas av kommunstyrelsen - och 
har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten 
enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga 
uppgifter, som enligt annan lag eller meddelade dispens-
befogenheter ska fullgöras av den kommunala nämnd inom 
plan- och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter enligt 
miljöbalken. 

Byggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare 
och är en fristående nämnd under kommunfullmäktige. 

Den politiska organisationen i Hjo kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
Under kommunstyreslen återfinns fem utskott som bereder ärenden. Det finns även en byggnads-
nämnd som hanterar planfrågor och bygglov. 



                                                                 HJO KOMMUN

DELÅRSRAPPORT 2018

5

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter

Lars Glad (M) Ewa F Thorstenson (M) 

Ann-Christine Fredriksson (M) Jörgen Fransson (S) Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Marie Lindberg (S)

Bodil Hedin (S) Nils-Olof Appelblom (V) Hasse Nörgård (Sd)

Catrin Hulmarker (M)
Ordförande

Britt-Marie Sjöberg (C)
1:e vice ordförande

Pierre Robert Rydén (S)
2:e vice ordförande

 

Kommunfullmäktige - KfKommunfullmäktige - Kf

RevisionRevision ÖverförmyndareÖverförmyndare ValnämndValnämnd ArvodesberedningArvodesberedning ValberedningValberedning

KommunstyrelsenKommunstyrelsen

Allmänna utskottet - AuAllmänna utskottet - Au

Barn- och ungdomsutskottet - BuBarn- och ungdomsutskottet - Bu

Individutskottet - IuIndividutskottet - Iu

Omvårdnadsutskottet - OuOmvårdnadsutskottet - Ou

Tekniska utskottet - TuTekniska utskottet - Tu

Byggnadsnämnd - BnByggnadsnämnd - Bn

Gemensamma nämnder
• Kollektivtrafiknämnden1

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

1Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg 
kommun.

Christer Klang (M) 

Anders Thornblad (Mp)



HJO KOMMUN

DELÅRSRAPPORT 2018

6

Vår förvaltningsorganisation
Hjo kommuns förvaltningsorganisation består av en enda förvaltning, Kommunstyrelsens 
förvaltning, som leds av kommundirektör Lisbeth Göthberg med stabs- och verksamhetschefer.

 
 

 

KommundirektörKommundirektör

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 
 
Kulturskola 
-Musik, dans, teater 
 

 

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 

 

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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Lisbeth Göthberg
Kommundirektör

Thomas Lindberg
Kanslichef

Lennart Andersson
Ekonomichef

Vakant
Personalchef Peter Jonsson

IT-chef

Lena Bogren
Kommunikationschef

Kristina Mustajärvi
Näringslivschef

Svante Andrén
Samhällsbyggnadschef

Margareta Fransson
Vård och omsorgsschef

Katarina Levenby
Barn och utbildningschef

Eva Ulfenborg
Verksamhetschef Arbete
och socialtjänst

Christer Svensson
tf. Kultur, turism och fritidschef

Ledningsorganisation

Tjänstemännen, som arbetar i förvaltningen, 
är inte politiskt valda utan anställda i kom-
munen. De företräder inte ett politiskt parti 
utan arbetar på uppdrag av den politiska 
ledningen i kommunen. 

Ledningsgruppen är kommundirektörens 
strategiska resurs för ledning och styrning 
av kommunens verksamhet. Kommunens 
ledningsgrupp leds av kommundirektören.

Förvaltningen är uppdelad i fem verksam-
hetsområden: arbete och socialtjänst, barn 
och utbildning, kultur, turism och fritid, sam-
hällsbyggnad samt vård och omsorg. Cen-
tralt placerade på kommunledningskontoret 
finns enheterna ekonomi, kansli, information, 
IT och personal. Näringsliv och folkhälsa är 
två andra områden som är centralt placerad 
under kommundirektören.
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Boende

Vättern

Levande Hjo

Hållbarhet & natur

Besökare

UTVECKLINGSOMRÅ-
DEN

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

som hänt på de sex 
utvecklingsom

Tillsammans

Hjo kommuns 
utvecklingsområden

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 inom respektive utvecklingsområde. Dessa mål följs upp vid delårs-
bokslut 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
perspektiv, ett antal år längre fram i tiden.

Tillsammans skapar vi framtidens HJO
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Uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål 
- har vi en god ekonomisk hushållning i Hjo?

Kommunfullmäktige har satt 22 prioriterade mål varav 19 
”verksamhetsmål” och 3 finansiella mål.  Till varje mål finns 
en indikator, som ska ge en fingervisning om huruvida vi är 
på rätt väg mot att nå målet. I målredovisningen lägger vi 
stor vikt vid årets genomförda insatser och vilket resultat 
de gett. Det är alltså själva arbetet med att nå målen som 
är i fokus, inte att få ett visst värde på indikatorn. Indika-
torerna är dock viktiga för oss för att se om genomfört 
arbete ger önskat resultat utifrån ett utfall som går att 
jämföra med tidigare år.  Vår ambition är naturligtvis att 
samtliga indikatorer ska förbättras vid varje mätning. 

Många av indikatorerna kopplade till målen kommer från 
Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Denna 
väljer vi att göra vartannat år.  Anledningen till detta är att 
vi behöver tid att analysera undersökningens resultat och 
planera hur vi ska arbeta utifrån den analysen. Detta arbete 
behöver sedan tid för att genomföras och leda till 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. 
Medborgarundersökning har genomförts under 2018, men 
resultatet av denna var inte känt vid upprättandet av denna 
delårsrapport.

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. I år har befolkningen i Hjo kommun ökat med 
70 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 orea-
listiska att nå. Det innebär dock inte att vi inte jobbar hårt 
för att nå dem, tvärtom. Fullmäktiges mål ger via kommun-
styrelsen, förvaltningen ett tydligt uppdrag att fokusera på. 
I den följande målredovisningen framgår tydligt att ett hårt 
och medvetet arbete görs utifrån de politiskt beslutade 
målen för att Hjo kommun ska vara så bra som möjligt.   

Prognosen för 2018 indikerar att vi når 11 mål fullt ut, 8 
delvis men att 3 mål inte kommer att nås. 

Två av de tre mål som bedöms att inte kunna nås är finan-
siella mål; Nr 20 – Årets resultat och Nr 21 – Finansiering 
av investeringar. Resultatprognosen är starkt påverkad av 
faktorer utanför kommunens påverkansmöjligheter såsom 
avvecklingskostnader inom integrationsverksamheten 
samt beslut om externa placeringar.  Vad gäller självfinan-
sieringsmålet, är kommunen inne i en fas med nödvändiga 
investeringar för att bibehålla och öka kommunens attrak-
tionskraft och i detta sammanhang anses det övergripande 
målet om tillväxt i antal invånare, för närvarande, 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 bostäder, goda kommunika-
tioner och en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo 
särskilt prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och unga.

Boende

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

Mål 2: I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna

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

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

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

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

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

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

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt

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

Vår samlade bedömning är att målet kommer att nås.

Sedan årsskiftet har Hjo fått fler invånare. Vi är nu ca 9 160 
invånare och det finns inget som talar för att kommunen 
kommer att tappa invånare i så stor skala att målet inte kan 
anses vara uppnått. Vi inväntar med spänning årets resultat i 
medborgarundersökningen som ger en tydlig indikation på 
om Hjoborna anser att Hjo är en attraktiv boendekommun. 
År 2018 är året då tidigare investeringar och genomförda 
arbeten har börjat ge frukt: det är första sommaren som 
hamnen varit helt färdig att tas i bruk och som Kulturkvart-
eret är öppet under turistsäsong. Det är fortsatt stor efter-
frågan på tomter för både bostäder och verksamhet vilket 
är mycket positivt. Under årets första åtta månader har 
plan- och byggenheten haft stort fokus på detaljplanarbete 
för bostadsändamål och industri. Detaljplanen för Knäpplan 
västra som omfattar 26 villatomter beräknas var klar för 
antagande under årets sista månader. Bedömningen är att 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen kommer att anta 
åtta detaljplaner innan året är slut. 

I takt med att fler väljer Hjo som bostadsort ökar behovet 
av lokaler för den kommunala verksamheten. Under 2018 
har vi planerat för en ny skola som kommer att rymma 200 
elever och ska stå klar till höstterminen år 2021. Orrelyck-
ans förskola ska få en ny permanent avdelning och under 
juni månad inleddes byggnationen och verksamheten kan 
flytta in i de nya lokalerna under våren 2019.

Antal personer som bor i Hko kommun

2013 2014 2015 2016 2017 aug-18
Antal personer som bor i Hjo kommun 8 805 8885 8893 9048 9093 9163

8 805 8885
8893

9048
9093

9163

8 000

8 200

8 400

8 600

8 800

9 000

9 200

9 400

2013 2014 2015 2016 2017 aug-18

Antal personer som bor i Hjo kommun

SCB´s befolkningsstatistik
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Boende - Lätt och gott att leva                                                               
Mål 1: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt

Mål 2: I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna

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

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

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

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

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

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

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

Vår samlade bedömning är att målet delvis kommer att nås.

Resultatet av 2018 års medborgarundersökning är inte klar. 
Hjobornas uppfattning av kommunikationerna i stort låg 
strax över medel i senaste medborgarundersökningen. När 
det gäller möjligheten att transportera sig med bil är våra 
medborgare mycket nöjda men när det gäller möjligheter-
na att resa med kollektivtrafiken är nöjdheten relativt 
låg. Tillgången till gång och cykelvägar bedöms i medbor-
garundersökningen som medelgod. Under 2018 fortsätter 
dialogen med Västtrafik om hållplatsernas placering och 
kollektivtrafikens turer. Vi har sökt och fått statlig medfinan-
siering för att tillgänglighetsanpassa ytterligare tre hållplats-
er och för att bygga gång- och cykelväg utmed Kvarngatan. 
Åtgärderna kommer att utföras under 2019. SCB´s befolkningsstatistik

2014 2015 2016 2017 2018
Betygsindex för Hjo 49 50
Betygsindex för småkommuner 52 49

49

50

52
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2014 2015 2016 2017 2018
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Mål 3:   Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorgen och omsorg om personer           

                   med funktionsnedsättning

Vår samlade bedömning är att målet kommer att nås.

Resultatet av årets brukarundersökning presenteras först 
till årsbokslutet. Vård och Omsorg sammanställer också alla 
övriga kvalitetsnyckeltal vid årets slut. Det är därför svårt 
att göra en prognos redan i augusti över måluppfyllelsen. 
Det finns dock inget som indikerar att brukarna skulle 
var mindre nöjda i år än tidigare år och vi har ett mycket 
positivt utgångsläge i tidigare undersökningar. Den kvalitets-
brist som vi tidigare år noterat har haft att göra med 
Hemvårdens personalkontinuitet, men med ett nytt sätt att 
planera Hemvårdens insatser som trädde i kraft i maj 2018 
har vi goda förhoppningar om att kvaliteten har förbättrats 
avsevärt.

2014 2015 2016 2017 2018
Andel nöjda brukare inom Hemtjänst (Hjo) 81 87 88 92
Andel nöjda brukare inom hemtjänsten (Riket) 89 89 89
Andel nöjda brukare inom SÄBO (Hjo) 84 86 88 89
Andel nöjda brukare inom SÄBO (Riket) 82 83 82
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Andel nöjda inom Hemtjäns-
ten 2015 - 2017 var för riket 
89 % och motsvarande siffra 
för Särskilt Boende var för 

2015; 82 %, 2016; 83%och för 
2017; 82%.
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Andel elever som är behöriga att söka gymnasieutbildning

Andel elver som är behöriga att söka gymnasieutbildning

Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4  år inkl. IM-program

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

Vår samlade bedömning är att målet kommer att nås.

Bedömning: 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 hade vi redan 
vid utgången av 2017 uppnått 82,5%. Någon uppdatering av 
den siffran har vi inte fått ännu av Post och Telestyrelsen. 
Under 2018 har Hjo Energi installerat 192 st anslutningar 
och beräknar att göra ca 300 st under året. Vi är alltså på 
väldigt god väg och med nuvarande takt bör vi nå upp till 
de 90 % som eftersträvas senast 2020. 

Post- och telestyrelsen

Mål 5:   Eleverna i Hjo kommuns grundskolar ska nå målen och fullfölja sina 

                    gymnasiestudier

Vår samlade bedömning är att målet delvis kommer att nås.

Statistiken för slutbetygen avseende läsår 2017/18 är inte 
publicerade ännu utan redovisas till årsbokslutet. För att nå 
högre måluppfyllnad har följande insatser prioriterats:

Arbetet med att skapa trygghet och studiero inom samt-
liga förskolor och grundskolor har under 2018 påbörjats i 
årskurs 7-9 som planerat. Med stöd av skolverket har detta 
skett med bl.a. vuxenstyrda aktiviteter under rasterna. Att 
lyfta kamratskapen och få en starkare ”Vi” känsla har varit 
en central del i arbetet. Man har sökt nya pengar för 2019 
för att kunna fortsätta det goda arbetet som påbörjats. 

Post- och telestyrelsen

2014
Andel av befolkningen i Hjo kommun som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s 31,0%
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Skolnärvaroteamet som bildades för att öka samarbetet 
mellan skola och socialtjänst samt för att arbeta med 
elever med hemmasittarproblematik ser man redan en 
positiv effekt av. Man ser en ökad närvaro hos flera elever. 
Den 50% lärartjänst som tillsatts på varje enhet har varit 
viktig för kvaliteten i arbetet. Elevhälsan har riktat in sig på 
att jobba förebyggande och hälsofrämjande istället för att 
bara jobba åtgärdande. 
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Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategi för Sverige Mål 6: Det ska vara enkelt att få plats på förskolan i Hjo kommun

Vår samlade bedömning är att målet kommer att nås.

Enligt 2018 års siffror från KKiK får så stor andel som 96% 
av barnen plats på förskola inom den kommunala plats-
garantin på 3 månader. De som inte får plats i tid enligt 
garantin har önskat placering under de perioder när vi ur 
ett barnperspektiv inte skolar in några barn. Till exempel 
skolas inga nya barn in i verksamheten under juni och juli 
då större delen av den ordinarie personalen är lediga och 
verksamheterna kan vara sammanslagna på en enhet. Uti-
från detta bedömer vi att målet ”det ska vara enkelt att få 
plats på förskola i Hjo kommun” är uppnått.

Arbetet med att permanenta en avdelning på Orrelyckan 
kom igång under våren 2018 och beräknas vara färdigt     
under våren 2019.
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91%
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90%
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Andel barn som har fått plats enligt platsgarantin

KKiK, Kommunens kvalitet i korthet

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

Vår samlade bedömning är att målet kommer att nås.

Vårt mål är självklart att samtliga barn och unga ska känna 
sig trygga i våra verksamheter och vår ambition är att lig-
ga kvar på den höga nivå vi ligger på idag. Måluppfyllelsen 
bedöms utifrån den nivå av trygghet som finns och om vi 
ser att arbetet som sker bär frukt och nivån av trygghet i 
skolan bibehålls. 

2018 var det en mycket låg svarsfrekvens i förskolans bru-
karundersökning och därför kan vi inte redovisa resultatet. 
Undersökningen har hittills gjorts i enkätform vilket kan 
vara en anledning till den låga svarsfrekvensen. Vår förhop-
pning är att vi genom den nya lärplattformen V-klass som 
implementeras vid årsskiftet ska kunna få ut undersökning-
ar på ett mer tidsenligt sätt och därmed öka svarsandelen.  

Arbetet med att skapa trygghet och studiero inom samtliga 
förskolor och grundskolor har under 2018 utvidgats till 
årskurs 7-9 som planerat. Med stöd av skolverket har detta 
skett med bl.a. vuxenstyrda aktiviteter under rasterna via 
rastpedagoger. Man har sökt nya pengar för 2019 för att 
utöka arbetet så att samtliga skolor ska ha möjlighet att ha 
så kallade rastpedagoger.  Att lyfta kamratskapen och få en 
starkare ”Vi” känsla har varit en central del i arbetet.

Trygghet och studiero i samarbete med forskaren Helen 
Jenvén har fortsatt vara ett prioriterat utvecklingsområde. 
Vi har även startat ett nytt projekt med stöd från Skolver-
ket kring rastaktiviteter. Detta projekt syftar till att vara 
ett främjande och förebyggande arbete för att våra elever 
ska känna trygghet i skolan. Utifrån genomförda insatser så 
bedömer vi att tryggheten kommer att öka i våra verksam-
heter under 2018.
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I Hjo ska våra barn i förskol, skola och fritidshem 
känna sig trygga

Förskola Åk 5 Åk 8

Lokal brukarundersökning

Enkät fråga: Årskurs 5 och årskurs 9 “Jag känner mig trygg i skolan”             
Förskola “Mitt/vårt barn trivs på förskolan.

Siffrorna är baserade på elevernas svar 2018. Svaren från vårdnadshavare var så 
få så de är därför inte med i redovisningen.
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SKLs öppna jämförelser 2009 2010-2013 2014 2015-2017 2018
Självskattat allmänt hälsotillstånd 66,2% 74%
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Självskattat hälsotillstånd

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

Vår samlade bedömning är att målet kommer att nås.

Utifrån de övergripande målen och styrdokumenten har 
Folkhälsorådet valt ut prioriterade områden för att förbät-
tra hälsan i Hjo kommun. Dessa fokusområden är skolut-
veckling, sysselsättning och psykisk hälsa. Genom att fokus-
era på tidiga insatser och på konkreta satsningar vad gäller 
sysselsättning och äldres välbefinnande ser vi att vi på bästa 
sätt kan bidra till arbetet med Bäst Hälsa 2020. Prognosen 
är att målet kommer att uppnås eftersom Hjo kommun 
arbetar aktivt med att förbättra hälsan utifrån prioriterade 
kommunala behovsområden, samtidigt som vi deltar aktivt i 
övergripande Skaraborgssatsningar på folkhälsoområdet.  

Skolutveckling- Folkhälsoarbetet under 2018 har fokuserat 
på barns språkutveckling (Certifierade litteraturförskolor), 
fullföljda studier genom trygghet och studiero och skolnär-
varoteamet. Under vår och sommar har vi förberett för att 
projektanställa en elevcoach som arbetar med de elever på 
högstadiet som har högst frånvaro.

Sysselsättning- Folkhälsorådet har finansierat ett projekt 
där film använts för att visa ungdomars färdigheter för 
arbetsgivare. Samtliga fem ungdomar i projektet erbjöds 
anställningar av olika arbetsgivare. 

Psykisk hälsa och äldres välbefinnande: 2017 gjordes en 
kartläggning av välbefinnandet bland seniorer 80+ i Hjo 
kommun. Den visade att äldre efterfrågar mer musik- och 
kultur i sin vardag. Just nu pågår en planering för att utveck-
la kulturunderhållningen på äldreboendena i Hjo kommun.

SKĹ s öppna jämförelser
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Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha  
Sveriges bästa hälsa 2020

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

Tillsammans

Utvecklingsområde 2: Tillsammans - Goda möten förverkligar visionen
Mål 9: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat

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

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

Mål 12: Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt

Mål 9: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat

Vår samlade bedömning är att målet kommer delvis att nås.

Den 2 oktober får vi resultatet av Svenskt Näringslivs 
kommunranking. Vi bedömer ändå målet som delvis upp-
nått då Hjo kommun över tid, sedan 8 år tillbaka, klättrat 
från bottenplaceringar till den nivå där vi befinner oss idag. 
Långsiktigt har vi en positiv trend. Kommunen klättrar på 
flera av de områden som mäts i näringslivsrankingen men 
det som drar ned vårt resultat är bl a skolans attityder till 
företagande, näringslivets betygsättning av vägnät, tåg och 
flyg och medias attityder. Det är svårt för Hjo kommun att 
påverka tillgänglighet till tåg, flyg och större vägar men ar-
betet har fokuserats på att påverka det som vi kan i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Satsningen på Förenkla Helt Enkelt, våra mycket välbesök-
ta tema- och branschinriktade möten och en gemensam 
satsning på marknadsföring är viktiga steg på vägen. Efter 
genomförd Förenkla Helt Enkelt-utbildning 2017 så gick vi 
i våras ut med en enkät till Hjos företag med presentation 
av våra förenklingsåtgärder, samt bad om förslag och syn-
punkter. Då framkom det att näringslivet önskar tema- och 
branschinriktade möten, att de har rekryteringsbehov samt 
att de ställde sig mycket positiva till gemensam marknads-
föring av näringsliv och kommun. Vi har hittills producerat 
16 informationsfilmer i ett samarrangemang mellan Wet-
tern Kommunikationsbyrå, tillverkande industri och Hjo 
kommun. Filmerna ligger på YouTube under Hjo Näringsliv 
med syfte att skapa lokal kännedom, bygga stolthet och 

marknadsföra företag och Hjo kommun nationellt. Hjo sko-
la har nu alla möjligheter att med filmernas hjälp informera 
eleverna om industriföretag och framtida arbetsgivare. Vi 
har även spikat datum för nästa Öppet Hus på Industrin, 
torsdag 26 september 2019, nu har skolan alla möjligheter 
att förbereda för en heldag tillsammans med Hjo Näringsliv. 
Vi har följt Ung Drive, sommarföretag för våra ungdomar 
och vi har genomfört Näringslivsmöte inför Valet 2018. 

Vi har även varit behjälpliga vid nyetableringar exempelvis 
Guldkanten, SignD, La Belle Epoques Sommarutställning och 
Damas Minilivs samt varit extra engagerade och behjälpliga 
bland annat i Hälsoveckan, British Motor Meet och Stock-
holm Street Festival.  

Hjos resultat i Svenskt Näringslivs Kommunranking är 
något förbättrat i jämförelse med vårt resultat förra året. 
Jämförelsen med landets 290 kommuner släpptes den 26 
september 2017 och visade på en klättring för Hjos del 
med 20 placeringar från plats 166 till plats 146. Nu ska vi 
säkerställa en stabil utveckling och så småningom klättra 
några placeringar ytterligare. 

15
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Nöjd inflytande index

2014 2015 2016 2017 2018
Betygsindex för Hjo 44 43
Betygsindex för småkommuner 40 42
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I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen (Nöjd 
Inflytande Index)

Betygsindex för Hjo Betygsindex för småkommuner

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

Vår samlade bedömning är att målet kommer att nås.

Just nu pågår årets medborgarundersökning och det ska bli 
intressant att se vid årets slut om Hjoborna uppfattar att 
man får ett gott bemötande och att det är enkelt att ha att 
göra med Hjo kommun. Målet är att Hjo ska ligga högre än 
genomsnittet och med tanke på att vi de senaste åren ar-
betat utifrån vår vision och värdegrund med hälsofrämjande 
ledarskap i hela organisationen så bör detta ge avtryck i alla 
våra verksamheter. Det senaste året har vi satsat särskilt 
på Förenkla helt enkelt gentemot näringslivet som syftar 
till att näringsidkarna i Hjo ska uppfatta det som enkelt och 
välkomnande att ha att göra med Hjo kommun. Våra byg-
glovhandläggare gör i ännu större utsträckning hembesök 
för att förenkla för de som söker bygglov. 

Det senaste året har det legat stort fokus på att utveckla 
vår hemsida i ny modern design för att medborgaren ska 
tycka att det är enkelt att kontakta kommunen och få infor-
mation om olika verksamheter. 

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

Vår samlade bedömning är att målet delvis kommer att nås.

Förvaltningen har i åtanke vid alla större utredningar och 
uppdrag att Hjoborna ska ha möjlighet till delaktighet i 
så stor utsträckning som möjligt.  Alla verksamheter ska 
arbeta med medborgardialog som verktyg i samband med 
större projekt eller förändringar som har stor påverkan 
på samhället. I samband med utredningen av ny skola så 
har till exempel alla föräldrar och boende i området nära 
Hammarnskolan haft möjlighet att komma på öppna dialog-
möten där utredningens innehåll har diskuterats och Hjo- 
borna har haft möjlighet att inkomma med sina synpunkter 
och tankar inför det kommande arbetet. På motsvarande 
sätt har man de senaste åren arbetat med medborgardialog 
i samband med t ex renovering av hamnområdet. 

Löpande arbetar förvaltningen med att ha en dialog 
med Hjoborna med hjälp av t ex Synpunkten och öppna 
Demokraticaféer i samband med kommunfullmäktigesam-
manträdena. 

Rådet för funktionshinderfrågor har under våren kommit 
fram till att man vill prova en ny arbetsform för att per-
soner med funktionsnedsättning ska få större möjligheter 
till delaktighet och påverkansmöjligheter. Från och med 
hösten 2018 är tanken att istället för rådsmöten erbjuda 
öppna träffar där personer med funktionsnedsättning, deras 
anhöriga, verksamheten och politiska företrädare ska kunna 
träffas under enklare formare och utbyta tankar och idéer.

Förhoppningen är att vårt sätt att arbeta med medborgar-
dialog de senaste åren ska ge positivt genomslag när vi nu 
genomför medborgarundersökningen. År 2016 ansåg något 
fler Hjobor än riksgenomsnittet att man har goda påver-
kansmöjligheter, men detta var efter en intensiv period av 
medborgardialog inom ramen för visionsarbetet. Risken 
finns att Hjoborna ger oss ett lägre betyg i årets un-
dersökning eftersom vi bl a på grund av vakanser på kansliet 
inte haft lika mycket resurser till att genomföra medbor-
gardialoger under 2018. Med detta i åtanke bedömer vi att 
målet delvis kommer att uppnås under 2018.

Betygsindex för bemötande och tillgänglighet

SCB:s medborgarundersökning 2014 2015 2016 2017 2018
Betygsindex för Hjo 59 59
Betygsindex för småkommuner 58 59
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Mål 12: Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet

Vår samlade bedömning är att målet delvis kommer att nås.

 I Hjo kommun arbetar vi på bred front med bl a integra-
tionsträffar, språkcaféer och ett projekt som ska förebygga 
vardagsrasism. Projekt ”språkvän” har utvecklats på ett 
mycket positivt sätt och över 70 personer har anmält sitt 
intresse till projektet, såväl svenskar som nyanlända. Pro-
jektledaren har erbjudit flera aktiviteter under sommaren, 
i stadsparken och i hamnen.  Aktiviteterna har varit väl-
besökta även vid ett tillfälle i somras när det var mycket 
varmt. I september kommer Marika Karlsson, komiker, att 
uppträda på Stora Park och roa såväl språkvänner som 
övriga Hjobor. 

Det återstår dock ett stor arbete med att fortsätta att 
inkludera våra nyanlända och erbjuda ett inkluderande sam-
hälle där man känner att man både kan bidra till samhället 
och ta emot de möjligheter samhället erbjuder. Projektet 
mot vardagsrasism tillsammans med andra aktiviteter, 
såsom integrationsträffar kommer att bidra till att nå en 
ännu högre måluppfyllelse.
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Utvecklingsområde 3:
Framtidens Hjo är en levande stad. För alla åldrar och året runt. Här finns de funk-
tioner som gör en plats till en egen stad. Ett levande centrum. Och ett brett utbud av 
idrotts- och kulturaktiviteter som gör livet gott att leva. I Hjo kan människor mötas, 
växa, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet.

Levande Hjo

Utvecklingsområde 3: Levande Hjo - Händelser året runt
Mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet

Mål 14 I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

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

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt

Mål 13: I Hjo ska invånarna var nöjda med fritidsutbudet

Vår samlade bedömning är att målet delvis kommer att nås.

Drygt 50 riktade aktiviteter har erbjudits barn och unga i 
Kulturkvarteret hittills i år och bland dessa aktiviteter kan 
nämnas fototema, släktforskning, författarbesök, guidningar 
av utställningar m.m.

Även i år har vi erbjudit gratis sommarlovsaktiviteter för 
barn och unga i åldrarna 6-15 år. Totalt hade vi möjlighet 
att genom 10 arrangörer erbjuda 66 stycken gratis aktivi-
tetstillfällen finansierat genom statligt bidrag. Programmet 
skickades ut via post till alla barn och unga i målgruppen.

Det är viktigt att våra idrotts- och fritidsanläggningar håller 
bra kvalité och under våren har Guldkroksbadets bassänger 
fått ny cirkulationsanläggning och B-hallen på Guldkrok-
sområdet har fått ny matta. Beachplan för handboll, fotboll 
och volleyboll stod färdig under våren och har emottagits 
väl av både föreningar och privatpersoner.

På grund av omorganisation inom Kultur och Fritid har 
vi inte arbetat med att utveckla Högalidenområdet som 
planerat under 2018. Det är dock viktigt att ta tag i denna 
fråga för att göra området så attraktivt som möjligt och 
locka besökare. Omtag kommer att göras under 2019. 

Arbete pågår med flera aktörer, bland annat Tidaholms 
kommun, Turistrådet, Västarvet, Pilgrimsföreningen m.fl. för 
att säkra upp skötsel m.m. av våra vandringsleder.  Arbetet 
kommer att fortsätta under hösten.

Två webapplikationer (appar) för leder har lanserats via 
Leaderprojektet Outdoor Hökensås: www.trackandtrailsh-
jo.se samt www.outdoorhokensas.se.

Fritidsutbudet

2014 2015 2016 2017 2018
Betygsindex för Hjo 56 59
Betygsindex för småkommuner 55 55
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Mål 14: I Hjo ska invånarna var nöjda med kulturutbudet

Vår samlade bedömning är att målet kommer att nås.

 I slutet av maj månad beslutade Länsstyrelsen i Västra Göta-
land om att byggnadsminnesförklara Hjo stadspark och dess 
byggnader. Invigningen, som gick av stapeln den 8 september, 
var både välbesökt och lyckad.

Vi har arbetat med att utveckla och arrangera kulturevene-
mang utomhus, Till exempel vid återkommande evenemang 
såsom Alla hjärtans dag och Nationaldagsfirande. Även i år 
har vi varit med och genomfört Earth Hour och Hjo Kon-
strunda tillsammans med olika föreningar och privata aktörer. 
Nytt för i år är projektet Vart tog våra skulpturer vägen 
som är ett samarrangemang mellan alla Skaraborgskommun-
er. Projektet har mynnat ut i att Hjo kommun har fått låna 
skulpturen ”Premiär” som har placerats vid strandprom-
enaden, en nytryckt skrift om Skaraborgs offentliga utom-
huskonst, en samlad webbsida samt en workshop i konst 
kopplad till Vattenbäraren på turné. 

I år har utomhusutställningarna Vättern- Sweet water life 
samt BELOW visats i samskoleparken, där utställningen om 
Vättern är nyproducerad av Hjo kommun och projektledd av 
Per Olsson samt bekostad genom en ansökan till Leader Vät-
tern. I juli hade vi besök av Stockholm Street Festival on tour 
med internationella gatuartister som framträdde på torget.

Vi arbetar för ett aktivt kulturkvarter genom att utveckla 
utställningsverksamheten med pedagogiska föreläsningar och 
workshops för ungdomar. I år har vi kopplat en workshop 
(Kompisen i hissen) och en föreläsning (Våra oköttsliga lus-
tar) till utställningsverksamheten. Båda har haft ungdomar 
som målgrupp. Utställningarna om Vättern och våra världshav 
i samskoleparken har haft flera skolklasser på besök. I år har 
vi dragit i gång skolbio och alla grundskoleklasser har blivit 
erbjuda ett biobesök på PARK.

Ett projekt är påbörjat för att utveckla och integrera kultur i 
vården i samarbete med omvårdnadschefer och personal.

Kommunsamarbetet i Bibliotek Mellansjö tog fart ordentligt 
då samtliga bibliotek anslöts under mars 2018. Med gemens-
am katalog för sökning av medier i alla 8 kommuner skapades 
förutsättningar för samarbete på fler områden av bibliotekens 
verksamhet. Den gemensamma bilden är att låntagarna fått ett 
kraftigt utökat och bättre utbud av litteratur och information 
sedan Bibliotek Mellansjö startade.

Till årsbokslutet redovisas resultatet i medborgarunder-
sökningen men förhoppningen är att Hjoborna ska fortsätta att 
ge ett gott betyg till Hjo kommuns kultur- och biblioteksverk-
samhet. Nöjdheten var hög redan 2016 och sedan dess har vi 
fortsatt att bredda utbudet. Därför bedömer vi att målet kom-
mer att nås.

Kulturverksamhet inkl biblioteksverksamhet

2014 2015 2016 2017 2018
Betygsindex för Hjo 58 63
Betygsindex för småkommuner 59 59
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Mål 15: Hjo ska vara en levande kommun med en positiv handelsutveckling

Vår samlade bedömning är att målet kommer att nås.

Handelsindex för år 2017 presenterades helt nyligen (4 
sep 2018). En första snabbanalys visar att det är en fortsatt 
mycket positiv utveckling för sällanköpsvaruhandeln i Hjo 
med en omsättningsökning på hela 9% även i år. Jämförbart 
med övriga kommuner ser det mycket bra ut. Dagligvaru-
handeln, som visade en minskning förra året, har även åter-
hämtat sig och ökat med 1%. Indexet för dagligvaruhandeln 
ligger sammantaget kvar på samma nivå som förra året, 
men försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln har ökat 
från 40 till 44. Det totala indexet för handeln i Hjo hamnar 
därmed på 59, en ökning från 57. Utifrån detta så bedömer 
vi att målet kommer att uppnås under 2018. Det finns dock 
fortsatt stora utmaningar för att skapa ett levande centrum 
i Hjo, där alla Hjobor, kommunen och näringarna behöver 
hjälpas åt på olika sätt.

Utifrån verksamhetsplanen för 2018 har näringslivschef 
och handelsutvecklaren under 2018 fokuserat på följande 
åtgärder för centrum- och handelsutvecklingen:

• Regelbundna träffar med medlemmarna i Hjo handel.

• Behjälplighet vid affärs- och kulturevenemang.

• Aktivt stöd vid nyetableringar ex Made for Hjo, Guld-
kanten Café, Damas minilivs m.m.

Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling

Handeln i Sverige 2014 2015 2016 2017
Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln 38 38 40 44
Försäljningsindex i dagligvaruhandeln 75 74 73 73
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Utvecklingsområde 4:
I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma 
naturresurser. Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, 
miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår 
styrka.

Hållbarhet och natur

Utvecklingsområde 4: Hållbarhet och natur - Resurssnålt med hög kvalitet
Mål 16: I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt

Mål 17: Hjo kommun ska vara fossiloberoende 2030

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt

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

Vår samlade bedömning är att målet delvis kommer att nås.

Målet är långsiktigt och fler åtgärder återstår men vår 
bedömning är att det finns goda förutsättningar att leva 
miljövänligt i Hjo. Medborgarundersökningen som genom-
fördes 2016 visar att våra invånare är relativt nöjda med 
kommunens insatser för att man ska kunna leva miljövänligt 
och att trenden mot tidigare mätningar var positiv. Vid års-
bokslutet kommer utfallet av medborgarundersökningen 
2018 att visa om den trenden står sig. 

Under våren 2018 har föreläsningsserien Hållbara Hjo 
fortsatt på Kulturkvarteret för att inspirera Hjoborna 
till hållbara val i vardagen. Miljöstrategen har varit sam-
mankallande i arbetet med Earth Hour som genomfördes 
på ett mycket lyckat sätt i slutet på mars.

En hållbarhetsberedning har arbetat under hela våren 2018 
med att ta fram ett förslag på hållbarhetsstrategi. I den 
utkristalliseras vilka områden vi ska satsa särskilt på i det 
fortsatta hållbarhetsarbetet. 

Hjo kommun deltar aktivt i projektet Hållbara Skaraborg 
som leds av Skaraborgs kommunalförbund. Projektet in-
nebär strategisk samverkan för omställning till en hållbar 
framtid och en biobaserad ekonomi. 

Sedan ett år tillbaka har kommunens parktekniker arbetat 
med att utreda möjligheterna att källsortera det ”publika 
skräpet” direkt på plats i Hjo stad. 

En prototyp på papperskorg med flera fraktioner är fram-
tagen och har funnit på plats i hamnen sedan våren 2018. 
Målet är att fler papperskorgar av denna typ ska finnas i 
kommunen.

Miljöstrategen sedan många år avslutade sin tjänst i juni och 
en ny tjänst som hållbarhets- och kvalitetsstrateg inrättades 
på kansliet. Innehållet i tjänsten är därmed inte längre ren-
odlat på miljöområdet utan spänner numera över ett vidare 
område. Under hösten 2018 och under 2019 kommer en 
plan tas fram för hur hållbarhetsstrategen på bästa sätt kan 
utforma tjänsten för att både stötta verksamheterna och 
Hjoborna till hållbara val. Den kommunala organisationen 
kan bidra till att skapa förutsättningar att leva miljövänligt 
men mycket handlar om kunskap, värderingar och attityder.

Miljöarbete

2014 2015 2016 2017 2018
Betygsindex för Hjo 51 59
Betygsindex för småkommuner 51 51
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Mål 17: Hjo kommun ska vara fossiloberoende 2030

Vår samlade bedömning är att målet med nuvarande insatser inte kommer att nås.

Hjo kommun har skrivit på Klimat 2030-Västra Götaland 
ställer om. Utsläppen från uppvärmning visar på en tydlig 
nedåtgång som ett resultat av utbyggnaden av fjärrvärmen 
i Hjo kommun. Så gott som samtliga våra fastigheter värms 
upp med grön el eller fjärrvärme men två fastigheter har 
fortfarande reservuppvärmning via olja. Statistik över ut-
släpp av CO2 inom Hjo kommun som geografiskt område 
visar tydligt att det är transporter som bör vara i fokus för 
vårt fortsatta arbete mot att bli en fossiloberoende kom-
mun. Detta är något som Hållbarhetsberedningen tagit fasta 
på i sitt arbete under våren 2018.

Fordonsparkens beroende av fossila bränslen är fortfarande 
stort. Mellan 2009 och 2017 sänkte vi CO2 utsläppen med 
30 ton – från 166 till 136 ton - vilket är mycket positivt. 
Mellan 2016-17 har dock utsläppen ökat med 10 ton vilket 
visar att det vi hoppats var en nedåtgående trend gick åt 
fel håll. Under våren 2018 har vi gjort en kartläggning av 
kommunens fordon. Energideklarationen ger kommunen 
en översyn av befintlig fordonspark samt hur den används. 
Vi får ett nuläge avseende kostnader och miljöpåverkan för 
våra bilar och förslag på hur vi kan sänka både kostnader 
och miljöpåverkan för kommunens bilar. En förutsättning 
att nå målet - ett fossiloberoende Hjo år 2030 - är att det 
finns tillgång till förnybara drivmedel. 

Kommunen har som ett led i arbetet med att minska vår 
klimatpåverkan sökt och beviljats medel och från Klimat-
klivet för att sätta upp laddstolpar för elbilar vid Vallgården. 
Planen är att ersätta så många bilar som möjligt med el-
bilar när nuvarande leasingavtal löper ut. Positiva effekter 
från detta kommer att bli tydliga när bilarna finns på plats i 
januari 2019.

Statistiken vad gäller utsläpp av växthusgaser har stor eft-
ersläpning i databaserna. Till årsbokslutet hoppas vi kunna 
presentera färskare siffror. 

Indikator: RUS (Regional utveckling och samverkan i miljö   
målssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen

RUS (Regional utveckling i miljömålssystemet) samt nationella emissionsdatabasen

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (exklusive industrin)
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (inklusive industrin)
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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.

Besökare

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

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt

Mål 18: Hjo ska få fler besökare

Hjo har en positiv utveckling när det gäller sin besöks-näring. 
På de flesta ställen där man kan mäta antalet besökare märk-
er vi att antalet besökare blir fler för varje år. Turismverk-
samheten arbetar vidare med ett antal prioriterade områden 
för att få en god måluppfyllelse: 

Inom marknadsföring har turismverksamheten lanserat den 
engelska sajten samt vidareutvecklat den svenska. Vidare har 
verksamheten strategiskt arbetat vidare med marknads-
föring via sociala plattformar (Facebook och Instagram) samt 
pushat för att Hjos aktörer är mer synliga på Google och 
TripAdvisor. Ytterligare en film (nr 7) i serien ”En känsla av 
Hjo” är producerad och klar och den sista filmen planeras 
till september. Turistbroschyr och besökskarta har tryckts 
och distribuerats. Därtill har kartblock över den prisbelönta 
trästaden uppdaterats. Verksamheten medverkade även vid 
Swedish Workshop i Umeå via nätverket Tre Trästäder vilket 
har bidragit till kontakt med utländska researrangörer. 

Vad gäller det prioriterade området utbud har verksamheten 
under året att lanserat webbappen www.trackandtrailshjo.se 
samt ytterligare en webbapp, www.outdoorhokensas.se via 
Leaderprojektet Outdoor Hökensås. En ny Leaderansökan 
med fokus på matkultur tillsammans med Tidaholm, Habo 
och Mullsjö ska lämnas in i september och ytterligare en 
Leaderansökan med fokus på arkitektur och design har re-
dan lämnats in. Leaderprojektet Outdoor Hökensås tillsam-
mans med Tidaholm, Habo och Mullsjö avslutas december 
2018. Vad gäller guideverksamheten har turismen tagit fram 
ytterligare en tematisk vandring med fokus på Hjo Stad-
spark och Vattenkuranstaltens historia, och en utbildning i 
retorik för guider är planerad att genomföras under hösten. 

Översättningar av material har genomförts; bland annat har 
en guidad tur genom trästaden översatts till engelska – en 
tur som besökaren kan genomföra på egen hand. 

Inom området utbildning kommer verksamheten att ge-
nomföra den årliga besöksnäringskvällen under hösten 
2018. Därtill planerar verksamheten att erbjuda lokala 
aktörer möjlighet att delta vid en praktisk workshop som 
fokuserar på hur man kan marknadsföra sig via sociala platt- 
formar (TripAdvisor, GoogleMyBusiness med flera) under 
hösten. 

Den marknadsundersökning som inleddes 2017 har verk-
samheten jobbat vidare på och i dagsläget har man interv-
juat ytterligare ca 250 besökare; i syfte att undersöka hur 
målgruppen beter sig på plats i Hjo (vad saknar man, vad 
gör man, hur länge stannar man, hur reser man, hur söker 
man information etc).  

Vår samlade bedömning är att målet kommer att nås.

Turismens totala omsättning i mnkr/år

2014 2015 2016 2017 2018
Turismens totala omsättning i mnkr/år 259
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Utvecklingsområde 6:
I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid Vättern. Vi använder det för att 
berika livet för alla Hjobor och för att locka fler boende och besökare.

Vättern

Vättern - Liv vid vatten
Mål 19: Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt

Mål 19: Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar

Vår samlade bedömning är att målet delvis kommer att nås.

Arbetet med VA-planen för Hjo startades upp under 2017 
och beräknas slutföras under 2018. VA-planen kommer att 
utgöra en viktig del i vårt fortsatta arbete med att skydda 
Vättern. Det pågår kontinuerligt arbete som bidrar till att 
målet ska nås och resultaten av de mätningar som görs i 
avloppsreningsverket visar att renoveringen gett goda re-
sultat. Det kommer krävas kontinuerliga investeringar för 
att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig 
VA-planering som omfattar både dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten blir kommunens verktyg för att lyfta fram 
problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt 
möta de utmaningar som vi står inför. Under 2018 kom-
mer vi tillsammans med MÖS genomföra undersökning av 
eventuella föroreningar som kan finnas på markområdet vid 
före detta Hjo mekaniska som gränsar till Hjoån. 

Samarbetsformerna kring ledningsnät och dagvattenfrågor 
mellan plansidan och driftsidan ska förtydligas. VA-verksam-
heten följer utvecklingen av olika tekniker för att ta hand 
om läkemedelsrester i avloppsvatten men i nuläget finns 
ingen beprövad teknik som är möjlig att installera i vårt 
avloppsreningsverk
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Ekonomi

Ekonomiska mål
Mål 20: Årets resultat ska uppgå till lägst 12 mnkr

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

Mål 22: Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt

Mål 20: Årets resultat ska uppgå till lägst 12 mnkr
Prognosen för helåret 2018 som upprättats utifrån resultatet till och augusti lyder på ca 8,5 mnkr, 
vilket innebär att målet bedöms inte kunna 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 2018 eller under 
mandatperioden.

Mål 22: Soliditeten ska bibehållas eller förbättras

Soliditeten (inkl. pensionsåtagande) uppgick per den 31 december 2017 till ca 19 procent och med 
prognostiserat resultat och investeringsnivå för 2018 bedöms denna kunna bibehållas och målet 
uppnås.

25
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Viktiga händelser 
Kommunfullmäktige har återvänt till Kulturkvarteret 
Pedagogien och har sina sammanträden i Lilla Park. Under 
året har fullmäktige samlats fyra gånger. Viktiga beslut som 
fattats har bland annat varit att bygga en helt ny skola på 
ett område norr om Falköpingsvägen istället för om- och 
tillbyggnad av en befintlig. Efter viss debatt antogs även en 
detaljplan för ett markområde i Korsberga. Utöver detta 
har valnämnden sammankallats och bedrivet ett idogt 
arbete inför de allmänna valen i september.

Framtid
Ett nytt kommunfullmäktige samlas i oktober för en ny 
mandatperiod. Valberedningen kommer därefter att 
arbeta med att ta fram förslag till ledamöter i bland annat 
kommunstyrelsen. Denna, utskotten och övriga nämnder 
påbörjar sedan sitt arbete efter årsskiftet.

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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Verksamhetsmått & nyckeltal

Årsprognos
Politikområdet Demokrati redovisar en prognos enligt 
budget 2018. Inga större avvikelser beräknas inom 
Demokrati för 2018. Osäkerheter finns kring hur ut-
fallet kommer bli för valet 2018. I budgeten 2018 så 
budgeterades 2017 års överskott av politikerarvoden 
på valnämnden för att täcka del av dessa kostnader. 
Förutsättningarna för detta var att antal möten fort-
satt skulle vara färre 2018. Osäkerheter finns även 
inom överförmyndarverksamheten om och hur de nya 
ersättningssystemet från Migrationsverket påverkar 
denna verksamhet 2018. 

Periodens resultat
Utfallet per 2018-08-31 är ca 0,2 mnkr lägre än samma 
period 2017. Förklaringen är att överförmyndarverk-
samheten hade ett högre utfall 2017 p.g.a. att utbetaln-
ingar till gode män för ensamkommande flyktingar. År 
2018 har detta minskat och ersättningssystemet har 
ändrats. Avvikelsen beror också på att politikerarvode-
na är något lägre 2018 än 2017. Förklaringen kan vara 
att antal deltagare på mötena är något färre. 

Ekonomi

mnkr Utfall 
170831

Utfall 
180831

Budget 
2018

Prognos
2018

Avvikelse

KF Arvode 0,2 0,2 0,4 0,4 0

KF Verksamhet 1,2 1,1 2,2 2,2 0

Miljö- och 
bygglovsnämnd

0,2 0,2 0,3 0,3 0

KS Arvode 2,2 2,1 3,2 3,2 0

KS Verksamhet 0,4 0,4 0,5 0,5 0

Summa 4,2 4,0 6,6 6,6 0

Utfall
 2015

Utfall
 2016

Utfall
 2017

Kommunfullmäktige

Antal fullmäktigesammanträden     10       9       9

Antal inlämnade motioner     25       4       5

Antal inlämnade interpellationer       2       0       2

Antal inlämnade frågor       3       0       1

Antal inlämnade frågor vid allmänhetens frågestund       2       3       2

Nettokostnad per inv. kr    242    207    278

Kommunstyrelsen

Antal KS-sammanträden      12      12        9

Antal invånare/förtroendevald i Hjo     122     123     101

Nettokostnad per inv. kr    441    408    407
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Viktiga händelser 
Kommunledningskontoret har lagt mycket tid, kraft och 
energi på organisations- och personalfrågor samt rekry-
teringar under årets första 8 månader. Detta påverkar 
kommunledningskontorets möjlighet att erbjuda fullgott 
stöd ut mot organisationen. En ny kanslichef och hållbar-
hetsstrateg samt två verksamhetsutvecklare på kansliet 
började sina tjänster på kansliet i augusti, medan personal-
chefstjänsten och kultur- och fritidschefstjänsten återstår 
att tillsätta. 

Personuppgiftslagen ersattes av GDPR den 25 maj 2018. 
Detta har inneburit mycket arbete med att kartlägga hur 
vi hanterar personuppgifter idag och säkerställa att vi har 
en säker hantering enligt den nya lagen. Detta har påver-
kat hela förvaltningen, och GDPR-projektet fortsätter 
att löpa på under hela 2018 eftersom en hel del arbete 
återstår.  

Det har arbetats fram en reviderad lönepolicy som kom-
mer att tas upp för beslut i höst. Den tidigare var fast-
ställd av kommunfullmäktige 1996. 

En projektledare har anställts på 50% fr.o.m. april månad 
för att arbeta med ”Heltis som norm”. I detta arbete 
ingår att kartlägga vilka de praktiska och ekonomiska 
konsekvenserna av heltid kommer att bli. En styrgrupp 
har skapats som består av personalchef, projektledare, 
enhetschef från vården, ekonom, Kommunals ordförande 
och personalhandläggare. En uppdragsbeskrivning finns 
framtagen för projektledaren. En utbildningsdag för chefer 
och planerare kommer i januari 2019. 

Kommunikationsenheten har påbörjat arbetet med att 
ta fram rutiner och arbetssätt gentemot Karlsborg och 
Tibro utifrån att vi har ett gemensamt svarsställe. Vi har 
dessutom påbörjat arbetet med att lägga en grund för att 
HjoTiBorg ska samverka i övergripande strategiska kom-
munikationsfrågor. Vi har i denna samverkan börjat med 
att arbeta fram en gemensam grund för en kommunika-
tionsstrategi som beräknas vara färdigt i november 2018. 
Arbetet med varumärkesplattformen är påbörjad. Många 
delar finns redan men det gäller nu att paketera, få struk-
tur och förståelse för innehållet. 

När det gäller kommunens säkerhetsarbete så har en 
övningsplan tagits fram och en kris övning har genomförts 
i januari. Under oktober och november kommer ytter-
ligare övningar att genomföras och då i samverkan med 
HjoTiBorg.

Ekonomienheten har under årets första åtta månader 
fokuserat på sina grunduppdrag; att serva övriga verksam-
heter i ekonomiska frågor, att upprätthålla god redovis-
ningssed, förse politiken med underlag för beslut i form 
i budgetar och uppföljningar av dessa samt att upprätta 
årsredovisning. Ekonomienheten har dessutom påbörjat 
arbetet med att se över inköps- och upphandlingsproces-
sen. Översyn av policies, riktlinjer och rutiner kommer att 
ske under hösten 2018, befattningar och roller fastställs 
och medarbetare kommer att utbildas.

Förenkla Helt Enkelt utbildningen 2017 handlade om att 
underlätta för näringslivet att starta och driva företag. 
Som ett led i Förenkla Helt enkelt har det framkommit att 
näringslivet gärna vill satsa på gemensam marknadsföring 

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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av näringsliv och kommun. Vi har hittills producerat 16 
informationsfilmer i ett samarrangemang mellan Wet-
tern Kommunikationsbyrå, tillverkande industri och Hjo 
kommun. Filmerna ligger på YouTube under Hjo Näringsliv 
med syfte att skapa lokal kännedom, bygga stolthet och 
marknadsföra företag och Hjo kommun nationellt. 

Folkhälsorådet har finansierat ett projekt där film an-
vänts för att visa ungdomars färdigheter för arbetsgivare. 
Samtliga fem ungdomar i projektet erbjöds anställningar 
av olika arbetsgivare. Nu undersöker Folkhälsostrategen 
möjligheterna att finansiera en utveckling av projektet.

Kommunikationsenheten kommer under oktober månad 
att uppdatera kommunens intranät. Tanken var från början 
att vi skulle kunna koppla på ”singel sign on” i samband 
med uppdateringen. Detta kommer med stor säkerhet bli 
fördröjt eftersom vi först måste säkerställ vissa säkerhets-
aspekter. 
Kansli: Under hösten ligger fokus på att genomföra valet 
och därefter förbereda inför en ny mandatperiod vad gäl-
ler introduktion och utbildning av nya politiker. 

Hjo näringsliv tillsammans med Lernia, AF och industrier-
na ska genomföra en rekryteringsmässa med Speed-dating 
för att säkerställa kompetensbehovet inom industrin. För 
utveckling av Stora Torget i Hjo med tillhörande arrang-
emang och mässor ska projektbidrag sökas från Leader 
Östra Skaraborg. I samband med byggnadsminnesförkla-
ringen av Hjo Stadspark kommer Leva & Bo samt Öppna 
Hem genomföras i ett samprojekt. Julmarknad 2018 
kommer genomföras i utökad form men dock enligt Hjos 
Jultraditioner.
      
Hjo kommun ligger just nu in startgroparna med att få 
igång ett Volontärtorg i Hjo. Volontärtorget har i uppgift 
att öka, bredda och stötta frivilliga insatser och för invå-
narna i Hjo. Detta gör man genom att samordna kon-
takter mellan volontärer och arenor där volontärer kan 
verka. Folkhälsorådet är med och stöttar uppstarten. 

Ekonomi
mnkr Utfall 

170831
Utfall 

180831
Budget 

2018
Prognos

2018
Avvikelse

Kommunledning 6,8 7,0 11,4 11,4 0

Samverkan 6,4 6,9 11,0 10,8 0,2

Stab 14,7 15,0 24,0 24,2 -0,2

Näringsliv 1,0 1,0 1,6 1,6 0

Summa 28,9 29,9 48,0 48,0 0

Årsprognos
Kommunledningskontoret redovisar en prognos i nivå med 
budget för 2018.  Kommunledning redovisar en prognos 
enligt budget. Vidare finns avvikelser inom kommunlednin-
gen p.g.a. vakanser som kommer resultera i ett plusresultat 
men också extra kostnader för organisations- och person-
alförändringar under året. Samverkan redovisar en prognos 
om +0,2 mnkr 2018. Överskottet består av återbetalning 
från Miljösamverkan Östra Skaraborg. Staben redovisar 
ett prognostiserat underskott om 0,2 mnkr vilket i stort 
kan hänföras till IT och ökade kostnader för nya licensavtal 
och utökat antal användare med ny licensform. Vidare finns 
ökade kostnader inom personalenheten p.g.a. en nytillsatt 
tjänst som kunde starta tidigare än beräknat. Kansliet prog-
nosticerar ett plusresultat p.g.a. vakanser men har också 
högre kostnader än budgeterat för dataskyddsombud och 
informationssäkerhetsprogram kopplade till GDPR, vilket 
medför att överskottet inte blir så stort. Näringsliv redo-
visar en prognos enligt budget.

Periodens resultat

Totalt för KLK så är nettokostnaderna 1,0 mnkr högre per 
2018-08-31 jämfört med samma period året innan. Utfallet 
för Kommunledning är 0,2 mnkr högre per 2018-08-31 än 
samma period 2017 och kan i stort hänföras till ökade per-
sonalkostnader för stabs- och verksamhetschefer.

Samverkan har också ett högre utfall per 2018-08-31 
jämfört med året innan och beror på högre kostnader för 
bl.a. avgift till Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt ett 
flertal mindre kostnadsökningar till olika samverkans- och 
kommunalförbund.

På Staben är utfallet högre 2018 än föregående år vilket 
till stor del beror på flytt av budgetmedel från Samhälls-
byggnad till KLK för miljöstrateg och hållbar utveckling. 
IT-enheten har fått tilldelade medel i budget p.g.a. kost-
nadsökningar 2018 vilket medför en skillnad mellan åren. 
Övrigt finns ett flertal mindre avvikelser inom staben    
mellan åren.
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Nyckeltal 2016 2017 2018*

Förändringar i antal invånare sen föregående år, andel (%) 0,7 0,5 -

Andel (%) synpunkter (via sympunktshanteraren) som besvaras inom 
10 arbetsdagar

70 61 -

Totalt tillsvidareanställda 769 748 -

Andel (%) deltidsanställda 46 44 -

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

Andel (%) utrikesfödda 8,1 8,3 -

Andel (%) invånare med eftergymnasial utbildning (25-64 år) 31,7 31,6 -

*redovisas i årsbokslutet
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Viktiga händelser

Vi har fortsatt med våra utvecklingsarbeten inom Barn 
och utbildning. Trygghet och studiero där vi samarbetar 
med en forskare från Örebro universitet har fortsatt varit 
ett prioriterat område. Vi har även startat ett nytt projekt 
med stöd från Skolverket kring rastaktiviteter. Detta 
projekt syftar till att vara ett främjande och förebyggande 
arbete för att våra elever ska känna trygghet i skolan. Vårt 
språkprojekt rullar vidare och nu har ett arbete påbörjats 
i både årskurs 1 och på fritidshemmen. Det är viktigt att 
förskolans framgångsrika arbete tas tillvara och byggs 
vidare på i skolan. 

Digitalisering har varit ett mycket stort utvecklingsområ-
de. Under våren har samtlig personal påbörjat fortbildning 
kring detta inom samtliga verksamhetsformer. Samtliga 
chefer inom Barn och utbildning har fördjupat sin kunskap 
inom området under våren. Även Salutogent ledarskap 
har varit ett fortsatt utvecklingsområde inom Barn och 
utbildnings chefsgrupp.

Skolverket har gjort klart sin inspektion för den här gång-
en. De hade vissa synpunkter kring de verksamheter som 
de granskat och dessa är nu åtgärdade och avslutade hos 
inspektionen. På huvudmannanivå drog inspektionen ut på 
tiden så där väntar vi på ett godkännande av de åtgärder 
vi planerar genomföra.

Efter att ha blivit lite förskjutet så kom utbyggnaden av 
Orrelyckan igång under slutet av våren. Arbete kring vart 
den nya skolan ska placeras har också fortgått under vå-
ren och ett beslut på placering kom i början av sommaren. 

Framtid

Samtliga utvecklingsområden kommer fortsätta även 
under hösten. Verksamheterna kommer att ha fokus på 
Trygghet och studiero, Digitalisering och Språkprojektet.
Förskoleklassen har blivit obligatorisk. Det är ett beslut 
som i praktiken inte är så dramatiskt då i princip samtliga 
barn även tidigare år har gått i förskoleklass. 

Barn och utbildning har valt att byta lärplattform vid års-
skiftet 2018-2019. Vi lämnar EdWise och går in i V-klass. 
Under hösten kommer personalen fortbildas så att vi kan 
börja nyttja systemet i början av januari. 

Arbete kring utformningen av nya skolan kommer att ta 
fart. En arbetsgrupp kommer arbeta med att ta fram un-
derlag till upphandling. Renoveringen av Korsberga skola 
kommer starta under hösten och Orrelyckans utbyggnad 
fortsätter. B-huset som är under reparation förväntas 
vara klart till årsskiftet 2018-2019. 

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.

Barn och utbildning
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Ekonomi

mnkr Utfall 
170831

Utfall 
180831

Budget 
2018

Prognos
2018

Avvikelse

Gemensamt Barn och utbildning 4,5 4,3 7,8 6,9 +0,9

Barnomsorg 37,8 38,4 60,8 60,7 +0,1

Grundskola inkl. förskoleklass och särskola 68,8 70,1 109,6 112,4 -2,8

Gymnasie-, gymnasiesärskola och vuxenutbildning 31,2 28,2 47,2 46,6 +0,6

Summa 142,3 141,0 225,4 226,6 -1,2

Årsprognos

Prognosen för hela Barn och utbildning 2018 är ett under-
skott om 1,2 mnkr. Där 2,8 mnkr återfinns inom verksam-
hetsområdet grundskola inkl. förskoleklass och särskola och 
förklaras till största del av överdrag av personalkostnader 
inom Guldkroksskolan 1-6 till följd av elever i behov av 
särskilt stöd. Särskolan har en tjänst för mycket i jmf med 
budget utifrån elev som i dags läget är integrerad fullt ut i 
verksamheten. Kostnaderna för förberedelseklass och mod-
ersmålsundervisning prognostiserar också ett underskott till 
följd av fler elever med rätt till modersmålsundervisning samt 
även fler nationaliteter. Utöver detta ser vi en ökad kostnad 
för interkommunala elever och barn. För övriga verksam-
hetsområden är prognosen en positiv avvikelse. Inom Barn 
och utbildning gemensamt förklaras den positiva prognosen 
av vakanser inom ledningsorganisationen under året samt 
ersättning från migrationsverket avseende lokalkostnader. 
Inom Barnomsorgen är prognosen ett överskott om 0,1 
mnkr. Där prognosen för förskolorna är ett underskott om 
0,3 mnkr och då främst på personalkostnadssidan till följd 
av framförallt långtidssjukskrivningar. För fritidshemsverk-
samheten är prognosen ett positivt resultat med 0,4 mnkr, 
vilket till största del förklaras av att man på Guldkroksskolan 
använt fritidsresurs för att mildra underskottet inom skolan, 
vilket inte är en långsiktigt hållbar lösning. Inom Gymnasie- 
och vuxenutbildningen är prognosen i dagsläget en positiv av-
vikelse om 0,6 mnkr och förklaras i första hand av överskott 
på gymnasiesidan. Än så länge har vi bara fått preliminära 
kostnader för juli-september och det är först när första de-
finitiva körningen är gjord som vi vet exakt vilka programval 
som gjorts.

Periodens resultat

Jämfört med motsvarande period 2017 har kostnaderna 
inom Barn och utbildning minskat med sammanlagt 1,2 mnkr. 
Huvuddelen av denna minskning är hänförliga till personal  
kostnader som i sin tur beror på vakanser inom verksam-
heten. Fackliga förhandlingar gällande lärarlönerörelsen för 
2018 är ännu inte klara så vi vet ännu inte med säkerhet hur 
detta kommer påverka resultatet för 2018. 

Inom de olika verksamhetsområdena så har Barn och ut-
bildning gemensamt samt Gymnasie- och vuxenutbildningen 
minskat sina nettokostnader. Inom barn och utbildning beror 
minskningen på statsbidrag från Migrationsverket och inom 
gymnasie- och vuxenutbildningen förklaras minskningen 
framförallt på den översyn som genomförts. Även kostnad-
sutvecklingen av våra interkommunala gymnasiekostnader har 
varit gynnsam. För Barnomsorg och Grundskola inkl. särskola 
och förskoleklass har kostnaderna ökat med ca 2 mnkr vilket 
delvis förklaras av den generella löneuppräkningen Ökningen 
borde däremot varit större utifrån att förskoleklassverksam-
heten på Redarvägen öppnat hösten 2017, kostnad för fler 
interkommunala barn, samt utökning av särskoleklassverk-
samheten. Förklaring till att kostnaderna inte varit större 
beror på vakanser inom verksamheten, som till viss del täckts 
av visstidsanställningar och vikarier vilket för verksamheten 
inte är hållbart i längden. 

HJO KOMMUN34
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Statistik Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 20180831

Andel inskrivna barn 1-5 år (alla 
verksamheter)

477 465 451

Varav antal inskrivna barn i 
enskilda verksamheter

80 75 70

Antal elever F-9 967 982 1011

Antal inskrivna barn i fritidshem 
(alla verksamheter)

383 419 457

Antal elever gymnasieskola 323 310 295

Antal elever i grundsärskola 6 13 13

Kulturskolan, antal elever (kö) 287 (23) 333 (46) -

Antal konserter/föreställningar/
utställningar inom kulturskolan

61 60 -

Antal elever på komvux
-egna platser
-köpta platser (NTI)

50
53

88/73*
75/66*

93
42

Antal elever särvux 9 6 6

Antal elever IM-program 42 52/35* 34

Antal elever SFI 62 65/67* 66

*Uppgift avser vt/ht

Nyckeltal
(Kolada, jmf liknande kommuner)

Utfall 2016 Riket Utfall 2017 Riket

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan 143 600 kr 142 200 kr 150 000 kr 152 200 kr

Nettokostnadsavvikelse i % förskola inkl. öppen 
förskola

+0,2 5 +2,1 % +12,7 % +8,4 %

Kostnad för ett inskrivet barn på fritidshem 39 900 kr 37 200 kr 40 290 kr 37 777 kr

Nettokostnadsavvikelse i % fritidshem inkl. öppen 
fritidsverksamhet

+33 % -0,3 % +33 % -0,5 %

Kostnad för elev i förskoleklass 67 000 kr 73 000 kr 77 400 kr 70 600 kr

Kostnad för elev i grundskolan 115 500kr 120 900 kr 121 800 kr 126 600 kr

Nettokostnadsavvikelse i % grundskola inkl. 
förskoleklass

+12 % +7 % +15 % + 8 %

Kostnad för elev i gymnasieskola, jmf riket 130 000 kr 119 400 kr 127 800 kr 120 700 kr

Kostnad för helårsstuderande komvux, alla 
kommuner vägt medelvärde

135 000 kr 50 900 kr 60 700 rk 55 100 kr

Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv 279 (291) 249 (274) 247 (303) 249 (305)

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexa-
men (%)
-Förskola
-Förskoleklass och grundskola
-Fritidshem
* Uppgifter för 2018 finns ännu ej publicerade.

62 %

88 %

70 %

44 %

82 %

42 %

65 %

90 %

50 %

42 %

82 %

39 %
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Viktiga händelser 
En ny organisation för Arbete och socialtjänst (AoS) 
fastslogs i februari där bl a integration och arbetsmark-
nadsenheten, AME, gick samman. I samband med detta 
genomfördes en större översyn av arbetsmiljöarbetet 
inom socialtjänsten och detta avrapporterades slutligen 
till Arbetsmiljöverket.

Översynen av AME har lett fram till olika förslag kring 
förbättringsåtgärder för att skapa ett AME som bättre 
matchar individernas, socialtjänstens och arbetsmarkna-
dens behov.

Antalet orosanmälningar inom barn- och ungdomsvården 
ökat och i flera av dessa ärenden förekommer våld i nära 
relationer. Handläggare som arbetat många år i social-
tjänsten upplever att det varit den tuffaste sommaren på 
många år.

Föreståndaren för stödboendet har förberett ungdomar-
na på stödboendet för utflytt till studentboendet Folkhög-
skolespåret i Hjo. I mitten av augusti var flytten klar och 
idag bor inga kvar på stödboendet. Formellt är det inte 
nedlagt då vi måste vara förberedda på nya anvisningar 
från Migrationsverket. 

Arbete och socialtjänst
Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, Arbetsmarknadsenheten samt Integra-
tionsenheten. Individ- och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen 
och Socialtjänstförordningen. 

Prerehabprojektet ”Livet just nu” avslutas i mitten av 
augusti. Projektet har haft en mycket begränsad målgrupp 
där bl a personer med missbruksproblematik eller svårare 
psykisk ohälsa inte kunnat erbjudas detta som insats. 
Det har varit få individer som kunnat komma ifråga för 
projektet och därför sades projektet upp under våren. De 
individer som deltagit i projektet har varit nöjda och kun-
nat komma vidare i annan aktivitet inom ramen för AME. 
AoS kommer att ansöka om nya projektmedel och i denna 
ansökan bredda målgruppen till att omfatta även de mål-
grupper som har svårast att komma ut i någon aktivitet.

Integrationsforum har haft ett par uppskattade infor-
mationskvällar på Kulturkvarteret Pedagogien på temat 
Afghanistan. 

Mer än 70 personer har anmält sitt intresse till Språk-
vänsprojektet. Projektledaren har erbjudit flera välbe-
sökta aktiviteter under sommaren. I september kommer 
komikern Marika Karlsson att uppträda på Stora Park för 
såväl språkvänner som övriga Hjobor. HV71 har också 
skänkt 50 gratisbiljetter till en match framöver vilket möj-
liggör en hockeyresa för språkvännerna. Tre extratjänster 
har anställts inom AoS och dessa kommer att bl a arbeta 
som språkstöd/handledarstöd. 
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Framtid
I samband med att den nya organisationen för AoS slogs 
fast uppmärksammades också behovet av att kartlägga 
verksamhetens processer samt ta fram rutiner och ar-
betsordningar utifrån dessa processkartläggningar. Detta 
arbete kommer att genomföras under hösten 2018.
Under hösten kommer den fortsatta processen kring 
AME:s utformning att fortsätta. Målsättningen är att 
AME:s nya arbetssätt, organisation och struktur ska vara 
klart till 1 januari 2019.

Hjo kommun kommer att delta i ett spelprojekt, Studio 
Ludum, i samarbete med bl a Högskolan i Skövde. Projek-
tet riktar sig till spel- och kulturintresserade unga kvinnor 
och män (15-24 år) som varken arbetar eller studerar och 
syftet är att nyttja deras engagemang kring spelintresset, 
för att motivera dem att göra klart sina studier och/eller 
på andra sätt ta sig närmare arbetsmarknaden.

Under hösten kommer arbetet med integration och 
inkludering fördjupas och resurser har prioriterats kring 
bosättningsfrågor för att nyanlända Hjobor. Vi vill att våra 
nyanlända ska få bästa förutsättningar att komma in i Hjo 
samhälle på ett så bra sätt som möjligt och ta del av allt 
det som Hjo erbjuder, allt från förskola, skola till ett rikt 
kultur- och fritidsliv.

Projektet ”språkvän” kommer att gå över i en alltmer 
intensiv implementeringsfas under hösten. Projektledaren 
kommer att arbeta vidare med att matchning av de perso-
ner som anmält sitt intresse som språkvän. En ny ansökan 
kommer att göras till Länsstyrelsen för en förlängning av 
projektet.

Under hösten kommer Hjo kommun att tillsammans med 
Tibro och Karlsborgs kommuner ingå i ett projekt som 
ska arbeta med att förebygga den vardagsnära rasismen. 
Projektet kommer att arbeta brett och inkludera såväl 
anställda som invånarna i de tre kommunerna och en hel 
månad våren 2019 kommer att ha fokus på frågor kring 
vardagsrasism och hur detta kan förebyggas.

Den 10 oktober har Aos bjudit in till föreläsning kring se-
kundärtraumatisering. Föreläsningen möjliggörs även för 
personal utanför Aos, bl a elevhälsa och socialpsykiatri. 
Att i sin tjänst utsättas för andras smärtsamma upple-
velser kan påverka det psykiska välmåendet och hälsan. 
Sekundärtraumatisering handlar om att skydda anställda 
mot alltför svåra känslor och att orka stå kvar som t ex 
socialsekreterare eller behandlare. 
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Statistik Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 20180831

Utbetalt ekonomiskt bistånd 5 855 tkr 7 069 tkr 4 567 tkr

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

Antal inskrivna Arbetsmarknadsenheten 70 55 72

Extratjänster - 6 10

Antal hushåll med försörjningsstöd 210 216 156

Antal inkomna orosanmälningar, totalt 365 274

Antal anmälningar barn och unga 248 277 204

Antal anmälningar vuxna 67 104 77

Utredningar barn och unga 95 110 80

Utredningar vuxna 37 32 18

Mottagna ensamkommande barn 6 1 0

Mottagna flyktingar 25 22 10

Ekonomi

mnkr Utfall 
170831

Utfall 
180831

Budget 
2018

Prognos
2018

Avvikelse

Individ och familjeomsorg 15,0 14,0 20,8 22,0 -1,2

Arbetsmarknadsenheten 1,8 2,1 3,9 3,7 +0,2

Integrationsenheten 0 0,4 0,5 2,6 -2,1

Summa 16,8 16,5 25,2 28,3 -3,1

Årsprognos

Prognosen för hela Arbete- och socialtjänst 2018 är ett 
underskott om 3 mnkr. Där 1,2 mnkr återfinns inom verk-
samhetsområdet individ och familjeomsorg och beror på 
att verksamheten under året haft en institutionsplacering 
barn samt att familjehemsplaceringarna fortfarande ligger 
på en hög nivå i jmf med budgeterat. Ekonomiskt bistånd 
håller tilldelad ram, däremot har man inom ramen för 
ekonomiskt bistånd hyrt in ett boende för att undvika 
dyrare alternativ, vilket medfört en merkostnad. Vård och 
behandlingsgruppen redovisar ett överskott till följd av 
ytterligare beviljade medel från Socialstyrelsen för stärkt 
bemanning inom den sociala  barn- och ungdomsvården. 
Prognosen för Arbetsmarknadsenheten är ett överskott 
med 0,2 mnkr. Verksamheten har inte fått in ersättning 
från Arbetsförmedlingen för arbetsmarknadsmarknads-
relaterade tjänster i budgeterad omfattning på grund av 
lågt deltagarantal. Detta uppvägs av överskott inom andra 
områden inom AME. Prognosen för integrationsenheten är 

ett underskott om 2,1 mnkr, vilket till största del beror på 
avvecklingskostnader för hyror och personal. Verksamheten 
har anpassats till de nya ersättningsreglerna vilket innebär 
en reducerad ersättningsnivå. Detta tillsammans med att 
mottagandet av ensamkommande minskat/upphört har lett 
till avvecklingskostnader som inte täcks av migrationsver-
ket. 

Periodens resultat

Jämfört med motsvarande period 2017 har kostnaderna 
inom Individ och familjeomsorg minskat med sammanlagt 
0,6 mnkr. En av anledningarna till differensen mellan Individ 
och familjeomsorg och arbetsmarknadsenheten är den  
organisations förändring som genomfördes inom ledning-
sorganisationen inför 2018. För övrigt har institutions-
placeringar av vuxna minskat samt även kostnaderna för 
familjehem- och institutionsplaceringar barn har minskat 
jmf motsvarande period tidigare år. 
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Viktiga händelser

En viktig förändring inom Vård och Omsorg är att 
Hemvården under våren 2018 introducerat ett nytt 
arbetssätt med målet att komma till rätta med brister i 
planering, bemanning och personalkontinuitet. Enligt det 
nya arbetssättet sker planeringen av besöken till brukarna 
(olika turer) inte längre centralt utan på fyra, geografiskt 
indelade distrikt. Hälso- och sjukvårdsenheten har gjort 
motsvarande distriktsindelning vilket underlättar sam-
arbetet mellan de båda enheterna. De som planerar på 
hemvårdsdistrikten arbetar också ute i Hemvården och 
känner till brukarnas behov. De som planerar är inte hel-
ler så styrda längre av tidsatta biståndsbeslut, utan man 
har mer övergripande rambeslut. Dessa beslut talar tyd-
ligt om vilka behov som ska tillgodoses ( insatser som ska 
utföras) dock inte hur lång tid det kommer att ta. Med 
det nya arbetssättet upplever personalen att planering 
och hur det sedan faller ut är mer samstämmigt än tidi-
gare. Detta leder bland annat till högre kvalitet i arbetet, 
bättre arbetsmiljö samt bättre personalkontinuitet. Detta 
stämmer väl överens med införandet av IBIC (Individens 
behov i centrum) som är en annan stor och avgörande 
händelse inom Vård och Omsorg. Ett helt nytt arbetssätt 
ska införas där man har fokus på den enskildes behov och 
erbjuder insatser utifrån det, inte tvärtom. Detta ska av-
speglas i alltifrån utredningar och beslut till det praktiska 
utförandet av vården.

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

En översyn av ledningsorganisationen är inledd för att säker-
ställa att resurserna används på bästa sätt. Översynen ska 
vara klar under hösten 2018.

”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård” 
är en ny lag från den 1 januari 2018. Syftet med den nya 
lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god 
kvalitet för enskilda som efter utskrivning från slutenvård 
behöver insatser. Lagen ska särskilt främja utskrivning så 
snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren 
bedömt att patienten är utskrivningsklar och inte har behov 
av slutenvårdens resurser längre. Även om lagen har gällt 
sedan början på året så har det bara funnits en tillfällig över-
enskommelse fram till och med september som reglerar hur 
samverkan ska ske. 2018-09-25 träder en permanent över-
enskommelse i kraft som på ett tydligare sätt klargör hur 
samverkan ska ske mellan vårdcentral, sjukhus och kommun 
för att det ska bli en snabb, trygg och säker hemgång för pa-
tienten. Samtliga parter måste anpassa sin organisation och 
sina rutiner för att kunna leva upp till överenskommelsen 
vilket är något vi förberett oss på under en längre tid.

Framtid
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Statistik Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 20180831

Antal personer med insats från hemvården 238 243 266

Hemtjänst antal beställda timmar/månad, genomsnitt 3 215 3 091 3 077

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

3 822 3 424 2 513

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

Antal personer med beslut om personlig assistans (inkl. privata utförare)* 39 35 33

Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS 35 37 35

Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS 7 8 4

Antal personer med beslut om kontaktperson/ledsagare enligt LSS 34 35 40

Kontinuitet i hemtjänst (antal vårdare under 14 dagar, mått 10) 20 22 21

Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2016

Kostnad per brukare hemtjänst, kr (Hjo) 277 370 291 714 304 940

Kostnad per brukare hemtjänst, kr (alla kommuner, ovägt medelvärde, kr) 244 106 252 138 263 880

Kostnad per brukare särskilt boende äldreomsorg, kr (Hjo) 738 955 787 845 794 886

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

826 845 851 232 893 396

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+, kr (Hjo) 225 386 227 884 235 309

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+, kr (likn. kommuner äldreomsorg) 230 647 236 969 243 791

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%) (statistiskt förväntad kostnad) -2,9 -3,6 -3,0

Ekonomi

mnkr Utfall 
170831

Utfall 
180831

Budget 
2018

Prognos
2018

Avvikelse

Gemensamt Vård och omsorg 11,9 11,7 19,0 18,8 +0,2

Äldromsorgen 70,0 72,5 113,2 112,1 +1,1

Funktionsnedsättning 24,1 26,1 37,5 38,8 -1,3

Summa 106,0 110,3 169,7 169,7 0

Årsprognos

Helårsprognosen för 2018 visar ett överskott för Vård och 
omsorg med 0,03 mnkr. För gemensamt Vård och omsorg 
prognostiseras ett överskott om 0,17 mnkr som bl a beror 
på lägre kostnader för kompetensutveckling vilket delvis 
beror på att lönekostnader för utbildningar har bokförts 
på verksamheterna istället för på de gemensamma kompe-
tensutvecklingspengarna. För äldreomsorg är prognosen ett 
överskott om 1,1 mnkr där Hemvårdens och Sigghusbergs 
lönekostnader beräknas bli lägre. För Hälso- och sjukvård-
senheten beräknas lönekostnaderna bli lägre men kostnad-
erna för tillfälligt inhyrda sjuksköterskor beräknas istället 
bli högre. Detta beror på flera vakanta tjänster under året 
men dessa är tillsatta under hösten. Kostnad för leasingbi-
lar inom Hemvården prognostiseras bli högre på grund av 
reparationer men även intäkter för Hemvården beräknas 
bli högre. Köp av extern boendeplats beräknas bli högre än 

budgeterat. När det gäller funktionsnedsättning prognos-
tiseras ett underskott om 1,3 mnkr. Den största anlednin-
gen till underskottet är köp av externa boendeplatser som 
inte budgeterats. För personlig assistans och Dagcenter på 
Klammern beräknas kostnaden bli högre medan kostnaden 
för Gjutaren och Servicebostaden istället beräknas bli lägre. 

Periodens resultat

Skillnader från föregående års utfall 31 augusti beror främst 
på högre kostnader för inhyrda sjuksköterskor och kost-
nad för externa boenden som påbörjats under slutet av 
2017. Förändring från överskott i augusti till prognostiserat 
underskott vid årets slut beror främst på hur budgeterade 
löner periodiseras samt budgeterade eller tillkommande 
kostnader som kommer att falla ut för t ex köp av externa 
boendeplatser, inköp datorer och inhyrda sjuksköterskor. 
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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.

Viktiga händelser

Kommunsamarbetet i Bibliotek Mellansjö påbörjades 
under 2017, och tog fart ordentligt då samtliga bibliotek 
anslöts under mars 2018. Med gemensam katalog för 
sökning av medier i alla 8 ingående kommuner skapades 
förutsättningar för samarbete på fler områden av biblio-
tekens verksamhet. Siktet är nu inställt på skapande av 
gemensam webplattform för presentation av utbud och 
aktiviteter. Den gemensamma bilden är att låntagarna fått 
ett kraftigt utökat, och därmed bättre, utbud av litteratur 
och information, utan de geografiska begränsningar som 
tidigare struktur innebar. En bibliotekarietjänst ombildades 
till 1:e bibliotekarie – detta för att kunna stötta biblioteks-
ansvarig i det administrativa arbetet.

Leaderprojektet Outdoor Hökensås har fortsatt och 
kommer att avslutas under hösten.

Webbappen www.trackandtrailshjo.se samt ytterligare en 
webbapp, www.outdoorhokensas.se via Leaderprojektet 
Outdoor Hökensås har lanserats.

Beachplan för handboll, fotboll och volleyboll stod färdig 
under våren och har emottagits väl av både föreningar och 
privatpersoner.

Utställningen ”Särdeles sundt och friskt Hjo” invigdes i 
juni och är numera en fast utställning i Kulturkvarteret.

I år har utomhusutställningarna Vättern- Sweet water life 
samt BELOW visats i samskoleparken, där utställningen 
om Vättern är nyproducerad av Hjo kommun och projekt-
ledd av Per Olsson samt bekostad genom en ansökan till 
Leader Vättern.

Projektet ”Vart tog våra skulpturer vägen” som är ett 
samarrangemang mellan alla Skaraborgskommuner 
genomfördes. Projektet har mynnat ut i att Hjo kommun 
har fått låna skulpturen ”Premiär” som har placerats vid 
strandpromenaden, en nytryckt skrift om Skaraborgs 
offentliga utomhuskonst, en samlad webbsida samt en 
workshop i konst kopplad till Vattenbäraren på turné.

“Totalt har 310 
antal barn gått i 
simskola sommaren 

2018”
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Framtid

Mycket fokus kommer att läggas på det fortsatta arbetet 
med att utveckla organisationen, det gemensamma ar-
betssättet och servicen i Kulturkvarteret. I samband med 
detta ska vi också lägga fram en budget som stämmer 
överens med vår fortsatta utveckling inför 2019.

Park fyller 60 år vilket kommer att firas den 23 september 
i form av ett digert program för alla åldrar.

Kulturarvsdagen, ett årligt evenemang, firas och i sam-
band med detta kommer Hjo Stadspark att byggnadsmin-
nesförklaras. Detta innebär ett bättre skydd för parken 
och dess byggnader framöver.

Julmarknaden arrangeras den 24 november runt torget 
och på Park.

Ekonomi
mnkr Utfall 

170831
Utfall 

180831
Budget 

2018
Prognos

2018
Avvikelse

Gemensamt Kultur, turism och fritid 1,3 1,7 2,4 2,7 -0,3

Fritid 8,3 9,8 14,3 14,3 0

Kultur 5,9 4,0 6,3 6,3 0

Turism 1,7 1,6 2,4 2,4 0

Summa 17,3 17,1 25,6 25,9 -0,3

Årsprognos

Kultur, turism och fritid redovisar en avvikelse mot bud-
get med -0,3 mnkr 2018.  Avvikelsen kan hänföras till 
Gemensamt Kultur, turism och fritid och beror på organ-
isations- och personalförändringar under året.  Avvikelsen 
är av engångskaraktär 2018. Fritid redovisar en prognos 
enligt budget men osäkerheter finns kring att komma upp i 
budgeterade intäktsnivåer inom dessa verksamheter.  Även 
kulturverksamheten redovisar en prognos enligt budget. 
Införandet av ett nytt bibliotekssystem innebär något 
högre kostnader för biblioteket under året men kostnaden 
beräknas tas inom ram.  Turismen redovisar ingen avvikelse  
i helårsprognosen.

Periodens resultat

Utfallet per 2018-08-31 är lägre än motsvarande period 
året innan och har flera olika förklaringar. Utfallet för Ge-
mensamt Kultur, turism och fritid är högre per 2018-08-31 
jämfört med samma period 2017 och kan förklaras av att 
politikområdet utökat tjänster som ligger inom detta om-
råde. Del av detta tilldelades i budgeten 2018.  Avvikelsen 
beror även på ökade kostnader i samband med att organ-
isations- och personalförändringar enligt ovan förklarning 
till avvikelsen i helårsprognosen.

Utfallet på fritidsverksamheten är även det högre per 
2018-08-31 jämfört med samma period 2017. En stor del 
av förklaringen är att investeringsprojekt som löparbanor, 
actionparken och ombyggnation av Park är klara och akti-
verade vilket medför att utfallet för hyra och kapitaltjänst-
kostnader är betydligt högre 2018. Övrigt finns avvikelser 
på intäktssidan som varierar lite mellan åren samt extra 
kostnader för tillkommande arbeten på actionparken och 
beachvolleyplanen 2018.

Utfallet inom kulturverksamheten är lägre per 2018-08-31 
jämfört med 2017 och kan i stort förklaras av att Kultur-
skolan är flyttad till Barn och utbildning fr.o.m. 2018. Vidare 
så var utfallet högre på biblioteket 2017 vilket delvis var 
personalrelaterat och av engångskaraktär. Skillnaden beror 
också på högre kostnader för evenemang som t.ex. torg-
festen 2017, vilket inte anordnades sommaren 2018.

För turismen så är inte skillnaden så stor men kan delvis 
förklaras av att inköp av varor till turistbyrån var högre 
2017.
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Fritid Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017

NMI Idrott- och motionsanläggningar - 59 -

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv. 1 319 (1 154) 1 230 (1 214) 1 606 (1166)

Kultur och bibliotek Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017

Antal iåntagare i kommunala bibliotek/1 000 inv. 186 (247) 181 (225) 154 (226)

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka 34 (52) 34 (51) 34 (48)

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

Nettokostnad bibliotek, kr/inv. 376 (482) 393 (513) 493 (521)

Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv. 426 (237) 402 (252) 376 (258))

Turism Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2016

Antal följare sociala medier

- Facebook - 2 187 2 651

- Instagram - 760* 1 216

Antal besök webbplats 104 390 103 907 130 824

Nettokostnad turistverksamhet, kr/inv. 270 (92) 277 (99) 299 (106)

* Fr.o.m april 2017. Marknadsföring via sociala medier började 2016.
Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017

Fritidsgårdens besökare/månad 543 566 608

Antal elever simskolan 295 298 310

Guldkroksbadet besökare 83 590 78 500 81 917

Entré Kulturkvarteret 89 262 89 377 84 287

Antal besökare utställningar 31 315 33 102 36 043

Antal besökare Parkbiografen 2 454 Stängt 1 443*

Antal besökare skapande verkstad 970 1 818 1 768

Bibliotek antal utlån 48 449 46 176 41 216

Bibliotek antal besök 62 406 66 257 52 409

Antal konsert/föreställningar/utställningar 77 61 43

* Avser hösten 2017

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

Viktiga händelser 

Det är fortsatt stor efterfrågan på tomter för både bo-
städer och verksamhet vilket är mycket positivt. Under 
årets första åtta månader har plan- och byggenheten haft 
stort fokus på detaljplanarbete för bostadsändamål och 
industri. Detaljplanen för Knäpplan västra som omfattar 
22 villatomter beräknas var klar för antagande under årets 
sista månader. Bedömningen är att byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen kommer att anta åtta detaljplaner innan 
året är slut. Våra bygglovhandläggare gör i ännu större 
utsträckning hembesök för att förenkla för de som söker 
bygglov. 

I slutet av maj månad beslutade Länsstyrelsen i Västra 
Götaland om att byggnadsminnesförklara Hjo stadspark 
och dess byggnader. Invigningen, som gick av stapeln den 8 
september, var både välbesökt och lyckad.

I takt med att fler väljer Hjo som bostadsort ökar behovet 
av lokaler för den kommunala verksamheten. Under 2018 
har samhällsbyggnadsenheten och barn- och utbildnings-
enheten arbetat tillsammans med att planera för en ny 
skola. Den nya skolan kommer att rymma 200 elever och 
ska stå klar till höstterminen år 2021. I juni månad beslu-
tade kommunfullmäktige att den nya skolan ska byggas 
sydväst om Folkhögskolan. Renoveringen av B-huset på 
Guldkroksskolan har pågått under hela året och kommer 
att vara färdig lagom till vårterminen 2019. Orrelyckans 
förskola ska få en ny permanent avdelning och under juni 
månad inleddes byggnationen och verksamheten kan flytta 
in i de nya lokalerna under våren 2019.

I samarbete med vård- och omsorgsenheten och Riksbyg-
gens kooperativa hyresgästförening ”Äldrehem i Hjo” har 
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vi planerat och genomfört upphandling för att bygga ut 
Sigghusbergs äldreboende med 9 lägenheter, korttidsbo-
ende och lokaler för dagverksamhet. Utbyggnaden kom-
mer att vara klar till årsskiftet 2020/21.

Det är viktigt att våra idrott och fritidsanläggningar hål-
ler bra kvalité och under våren har Guldkroksbadets 
bassänger fått ny cirkulationsanläggning och B-hallen på 
Guldkroksområdet har fått ny matta. Vi arbetar löpande 
med skötsel av grönområden, allmänna platser och gator. 
Hamngatan och Magasinsgatan i centrala Hjo har fått ny 
asfalt under våren och i Blikstorp har arbete med att byta 
ut delar av vatten- och avloppsledningsnätet inletts. Under 
tidig vår har ny skyltning för markering av våra vatten-
skyddsområden satts upp.

Under sommaren, som bjöd på medelhavsvärme, note-
rades troligen besöksrekord i Hjo! För samhällsbyggnad 
innebar detta en angenäm utmaning när det kom till ren-
hållning, bevattning och skötsel av staden. Medarbetarna 
på gata/park-enheten löste utmaningen mycket väl. 

Framtid

Under årets återstående fyra månader kommer vi fortsatt 
att ha stort fokus på de byggprojekt som pågår. Planering-
en inför byggnation av ny skola kommer att fortsätta och 
arbetet med en detaljplan som möjliggör byggnation ska 
starta. Under senhösten ska vi påbörja arbetet med att 
bygga gator, belysningsnät och Va-nät på det nya villaom-
rådet Knäpplan Västra.

Parallellt med detta fortsätter arbetet med att ta fram nya 
detaljplaner för såväl bostäder som verksamhet.

Ekonomi
mnkr Utfall 

170831
Utfall 

180831
Budget 

2018
Prognos

2018
Avvikelse

Teknisk service

Gem teknisk service 0,8 0,1 0,8 0,7 0,1

Fastigheter -2,9 -0,8 0,1 0,1 0

Måltidsenheten 0,1 -0,1 0,2 0,4 -0,2

Gata/Park/Hamn 14,5 16,3 22,8 23,0 -0,2

Mark och exploatering -0,4 0,2 0,1 0,1 0

Summa 12,1 15,7 24,0 24,3 -0,3

Plan o Bygg 0

Bygglovshandläggning 0,4 0,7 1,4 1,3 0,1

Gem Plan o Bygg 0,8 0,7 1,1 1,1 0

Fysisk planering* 0,5 0,6 1,8 1,4 0,4

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

Årsprognos

Prognosen för året bedöms hamna på ett underskott om 
-0,3 mnkr Detta beror på kostnader för vinterväghållnin-
gen som var mycket kostsam årets första månader och 
tillsammans med återstoden av året är prognosen ett 
underskott om -0,2 mnkr. Inom måltidsenheten har dels 
personalkostnaderna ökat p.g.a. nyanställningar och vikariat, 
dels har mattransporterna blivit dyrare under hösten efter 
ny upphandling, ca 0,2 mnkr/år, samt att vi ser en fortsatt 
ökning av livsmedelspriserna. Detta tillsammans gör att vi 
prognostiserar med ett underskott om ca -0,2 mnkr. Teknisk 
service gemensamt bedöms göra ett överskott om 0,2 mnkr, 
beroende på att budgeten för FOG (Fiske och gemenskap) 
samt viss del av adm budget inte kommer att utnyttjas fullt 
ut. Övriga enheter bedöms hamna inom budget. Inom Plan 
och Bygg är prognosen ett överskott om ca 0,5 mnkr. Detta 
beror främst på att planarbeten inte har påbörjats i den takt 
som var tänkt samt något lägre personalkostnader än budget.

Periodens resultat

I förhållande till samma period 2017 har resultatet försäm-
rats med -3,5 mnkr för teknisk service totalt. Inom gata/
park/hamn beror det dels på kostsam vinterväghållning 
årets första månader ökad städning under turistsäsongen. 
Inom fastighetsenheten har man utfört mycket fastighetsun-
derhåll; nytt golv i Guldkrokshallen, ombyggnad cirkulation 
badet, omläggning av tak banvaktsstugan mm. Inom mark 
och exploatering har färre tomter sålts och kostnader för 
fastighetsregleringar har belastat resultatet. Gemensam 
teknisk service visar ett bättre resultat än förra året, här är 
det lägre kostnader för FOG (Fiske och gemenskap) samt 
gemensam administration. Måltidsenheten kompenserades 
i årets budget genom högre portionspriser för att täcka 
livsmedelsprisernas ökning och detta gör att resultatet för 
perioden är bättre än 2017.  Inom Plan och bygg är resul-
tatet -0,3 mnkr mot samma period förra året. Detta beror 
på något minskade bygglovsintäkter samt något högre kost-
nader för fysisk planering.

* fr.o.m 2018 har anslag för Hållbar 
utveckling flyttats till kommunlednings-
kontoret, 1,0 mnkr
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Verksamhetsmått & nyckeltal

Kostverksamheten Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017

Kostverksamheten:

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

88 89 74

-Alla kommuner 77 77 76

-Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 77 78 77

Antal skolportioner, egen uppgift 197 869 204 536 207 552

Förskoleportioner (frukost, lunch, mellanmål) - - 150 345

Fritidsportioner (frukost, lovlunch, mellanmål) - - 87 350

Dagsportioner Vård och omsorg 42 620 42 344 41 972

Hemtjänstportioner 18 172 17 640 17 244

Gata/Park/Hamn:

Antal belysningspunkter gatubelysning (förbrukning/belysningspunkt) 2 785 2 810 2 835

Förbrukning/belysningspunkt, Kwh 274 271 259

Fastighetsverksamheten:

Fastighetsyta m2, eget bestånd 53 101 52 733 52 336

Fastighetsyta m2, Hyrt bestånd 13 214 16 460 17 006

Plan och Bygg Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

Antal lagakraftvunna detaljplaner 2 2 3

Bygglov, beslut 120 116 76

Anmälningsärenden, beslut 45 38 44

Strandskyddsdispens, beslut 7 2 2

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut 8 5 8

Totalt antal beslut delegation (inkl. start/slutbesked) 311 214 181
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Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen är en utmaning för såväl of-
fentlig som privat sektor. SKL förutspår stora underskott 
inom vissa yrkesgrupper och för Hjos del yttrar detta sig 
genom svårigheter att rekrytera medarbetare inom vissa 
politikområden. Bristen på personal påverkar givetvis 
också lönebildningen då kommuner, landsting och närings-
liv konkurrerar med varandra. 

Hjo kommun har sedan 2013 arbetat med visionen ”Till-
sammans skapar vi framtidens Hjo”. Denna vision tillsam-
mans med värdegrunden ”Det goda mötet” har under 
året vävts samman till ett arbetsgivarvarumärke som ska 
attrahera framtida medarbetare och därmed underlätta 
vid rekryteringar.  

Bemanningsenheten bokar in vikarier vid behov till Vård 
och Omsorg samt Barn- och utbildning. Under första halv-
året har ca 87,000 timmar förmedlats. Det flesta av dessa 
timmar täcker upp för semester och sjukdom. Omräknat 
motsvarar detta ca 51 heltidstjänster. 

Heltid som norm
I löneavtalet HÖK 16 (Huvudöverenskommelse) mellan 
SKL och 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. För Hjos del pågår sedan 2017 ett arbete med att 
kartlägga praktiska och ekonomiska konsekvenser av att 
införa ”Heltid Som Norm”. Projektet leds av en styrgrupp 
bestående av personalchef, en enhetschef inom vård och 
omsorg, ordföranden i Kommunal, en verksamhetseko-
nom, en personalhandläggare samt en projektledare som 
arbetar med detta parallellt med sin ordinarie tjänst. En 
uppdragsbeskrivning finns framtagen för projektledaren 
och utbildning för chefer och tidplanerare kommer att 
hållas i januari 2019. 

Personalstruktur
Antal tillsvidareanställda uppgick per den 30 juni 2018 
till 739 (750) varav 618 kvinnor (624) och 121 män (126). 
(Siffror inom parentes avser föregående) Vid omräkning 
av deltidsanställningar till heltidstjänster motsvarar detta 
665 heltidstjänster. Andelen tillsvidareanställda som har 
heltidstjänst enligt anställningsavtal uppgår till 57%, vilket 
innebär en ökning med 2 procentenheter jämfört med 
föregående år. 1,8% av den totalt arbetade tiden är timmar 
som utförts utöver den ordinarie arbetstiden i form av 
fyllnads- eller övertidsersättning. 

Lönepolicy
Under året har kommunens lönepolicy reviderats och 
omarbetats. Policyn som kommer att tas upp för poli-
tiskt beslut under hösten ersätter den nuvarande policyn 
som antogs av Kommunfullmäktige 1996. Den reviderade 
lönepolicyn kommer att underlätta den årliga lagstadgade 
lönekartläggningen. Lönekartläggningen efter 2017 års 
lönerevision är genomförd och utifrån denna har en hand-
lingsplan för jämställda löner 2018 gjorts. 

Lönerevision
Årets lönerevision är genomförd inom samtliga avtals-
områden förutom med Lärarförbundet, där den centrala 
förhandlingen fortfarande inte är klar. Kommunals med-
lemmar fick ny lön i juni och övriga fackförbund fick ny lön 
i maj. I enlighet med det centrala avtalet med Kommunal 
gjordes en särskild satsning även i år till undersköterskor. 
Från kommunen gjordes utöver detta extra satsningar på 
sjuksköterskor, socialsekreterare och verksamhetschefer. 
P.g.a. deras löneläge jämfört med Skaraborgstatistiken. I 
dagsläget har lönerevisionen kostat ca. 3%. 

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, Kultur, turism 
och fritid m.m. Vi samverkar även med andra kommuner med vissa tjänster, till exempel genom att ha 
kostchef, VA-verksamhet, säkerhetssamordning och kontaktcenter tillsammans med Tibro och Karls-
borg. Bredden på den verksamhet vi bedriver innebär att våra medarbetare representerar över 100 
olika yrkeskategorier; allt från de stora grupperna av omvårdnadspersonal och lärare, till andra tjänster 
som innehas av en eller ett fåtal personer, som ex. planarkitekt. Vi har dock alla en sak gemensamt, vi 
arbetar för att uppfylla visionen för Hjo kommun ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under året har personalavdelningen fokuserat på rehabi-
litering och avsatt tid till riktlinjer och stöd till cheferna. 
Fokus är att minska sjukfrånvaron och samtidigt ses frisk-
vårdssatsningarna i Hjo kommun över. 

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.

Utbildning inom personalavdelningen
Personalhandläggarna har tillsammans med Tibro och 
Karlsborg gått utbildningar under året för HR konsult 
arbetsgivarutvecklare Per Andersson. inom arbetsrätt, 
där har man tillsammans diskuterat olika rättsfall och 
AD-domar för att jämföra hur vi hanterar dessa frågor i 
våra olika kommuner. Viktigt att vi har samsyn i de stora 
frågorna.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro av ordinarie 
tillgänglig arbetstid

2017 
jan-aug

2018
jan-aug

Kön    Män
           Kvinnor

4,45
6,76

4,46
5,81

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

6,62
6,02
6,48

6,52
4,90
6,96

Långtidssjukfrånvaro (mer än 
60 dagar)

48,44 40,20

Den totala andelen sjukfrån-
varo av sammanlagd ordinarie 
arbetstid

6,31 5,51

Kommentar sjukfrånvaron
Som framgår ovan har den totala sjukfrånvaron minskat 
med ca 0,8 procentenheter under året och Hjo kommun 
ligger ungefär på genomsnittet för kommunerna i Skara-
borg. Ett större arbete med att hantera sjukfrånvaron har 
gjort under 2017 och 2018 vilket resulterat i minskningen 
enligt ovan. Bland annat har verksamheterna arbetat med 
tidiga insatser vid sjukdom samt att företagshälsovården 
besökt vissa personalgrupper. Försäkringskassan drar i 
allt högre grad in sjukpenningen för personer de bedö-
mer kunna utföra arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
Detta får till följd  att kommunen får ta över kostnadsan-
svaret för individen samt även får fler rehab ärenden än 
tidigare.
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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 (45 500 för år 2018) 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 gatukostnads-
ersättningar
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 delårsrapport är upprättat i enlighet med Lagen om kommunal redovisning 
(1997:614) och RKR ś rekommendationer. 

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). 

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 
2018-08-31 uppgår det ackumulerade beloppet till 4,2 
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 anlägg-
ningstillgångar. En fördelning av kostnader och intäkter 
mellan omsättnings- respektive anläggningstillgång kom-
mer sker i samband med att respektive område slutredo-
visas.

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 redovisas som en ansvarsförbindelse, d.v.s. inom 
linjen. De pensioner som intjänats efter 1998 redovisas 
dels som avsättning eller kortfristig skuld. Avsättningens 
storlek baseras på KPA Pensions beräkning, gjord enligt 
RIPS17 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. From år 
2015 har en uppdelning gjorts för vad som ska anses vara 
avsättning respektive ansvarsförbindelse. Fördelningen per 
2018-08-31 har gjorts efter KPAs beräkning 2018-09-11.

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.

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 samt prognosen för slutavräk-
ningen 2017. Avräkning av skatteintäkterna har gjorts 
efter Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar från 
augusti 2018.

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
Resultatregleringsfonden för renhållning är redovisad un-
der Eget kapital och fonden för VA-enheten som kortfris-
tig skuld. VA-enheten har belastats med centrala over-
headkostnader (grundat på verkliga kostnader för vissa 
centrala funktioner vilka fördelats efter antalet anställda). 
Ränta har beräknats på rörelsekapitalet och interna lån 
för investeringar. 

Verksamhetens intäkter
Nedan redovisas några av kommunens inkomstgrupper 
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 periodiseras dock och intäktsförs den 
period som intäkten avser.

Hyresintäkter särskilt boende och bostad med särskild 
anpassad service debiteras brukaren en månad i förskott 
men periodiseras och intäktsförs i den period hyran avser.
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Renhållnings- och VA-avgifter
Avgifterna faktureras via kommunens helägda bolag Hjo 
Energi AB. Inkomsten intäktsförs i samband med åter-
redovisningen till kommunen som sker med en månads 
eftersläpning. I den mån verksamhetens avgiftsuttag över-
skrider självkostnaden, minskas intäkten och överuttaget 
bokförs mot respektive fond som finns under eget kapital 
(renhållning) respektive kortfristig skuld (VA-avgifter).

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

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

Specialdestinerade/riktade statsbidrag
Avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet 
eller ett bestämt ändamål och redovisas i resultaträkning-
en tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. 
Dessa bidrag kräver i regel någon form av 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 periodiseras fullt ut. 
Övriga intäkter och kostnader har periodiserats till vä-
sentliga belopp. En riktlinje på 25 tkr används.
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Resultaträkningen visar kommunens samtliga intäkter och kostnader och hur 
det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. 

Resultaträkning

Mnkr
2016-08 2017-08 2018-08 Helårsprognos 

2018
Helårsbudget 

2018
Avvikelse 

helår

Verksamhetens intäkter 106,6 95,0 83,1 104,8 110,7 -5,9

-varav jämförelsestörande intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens kostnader -395,0 -397,9 -388,5 -592,2 -594,6 2,2

-varav jämförelsestörande 
kostnader

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

Avskrivningar -13,0 -13,6 -15,1 -22,5 -23,0 0,5

Verksamhetens nettokostnader -301,4 -316,5 -320,5 -510,1 -506,9 -3,2

Skatteintäkter 243,0 255,8 262,4 394,3 394,0 0,3

Generella stadsbidrag och  
utjämning

78,9 79,7 83,5 125,2 126,1 -0,9

Finansiella intäkter 0,4 0,2 0,7 0,9 0,6 0,3

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

Resultat före extraordinära poster 20,2 18,6 24,8 8,5 12,0 3,5

Extraordinära intäkter 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

Årets resultat 20,2 18,6 24,8 8,5 12,0 -3,5

Periodens resultat
Resultatet för perioden januari-augusti 2018 utvisar ett 
överskott på 24,8 mnkr, vilket kan jämföras med föregå-
ende års resultat om 18,6 mnkr. Den kraftiga ökningen är 
framförallt hänförlig till ökade intäkter från skatter och 
generella statsbidrag med ca 10 mnkr.

Samtidigt har dock verksamhetens intäkter minskat med 
ca 12 mnkr jämfört med 2017. Denna minskning avser 
huvudsakligen riktade statsbidrag för flyktingmottagning 
och integration samt minskad ersättning från Försäkrings-
kassan inom LSS-verksamheten. Båda dessa intäktsminsk-
ningar reflekteras också på kostnadssidan med minskade 
kostnader i samma storleksordning.

Verksamheternas nettokostnader har för perioden ökat 
med 4,0 mnkr eller 1 % (föreg år 4 %) jämfört med samma 
period 2017, medan skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen har ökat med 10,4 mnkr eller 3 % (föreg år 4 
%) jämfört med samma tidsperiod året innan. 

I likhet med tidigare år är resultatet för årets första åtta 
månader betydligt högre än det prognostiserade årsre-
sultatet. De främsta förklaringarna till detta är att intäk-
ter från skatter och generella statsbidrag utbetalas och 

redovisas jämnt över året med en tolftedel per månad. 
Periodiseringen på kostnadssidan är dock inte lika jämn. 
Bland annat innehåller perioden jan-augusti en semester-
månad för de flesta anställda och ett sommarlov inom 
skolan vilket innebär att personalkostnaderna för årets 
åtta första månader är betydligt lägre än åtta tolftedelar 
av årskostnaden.

Dessutom löper löneavtalsperioderna från 1 april – 31 
mars eller 1 maj – 30 april för kommunens anställda. 
Detta innebär att personalkostnaderna för årets fyra 
respektive fem första månaderna är ca 2-3 procent lägre 
än nivån under hösten.

Under första delen av 2018 har kommunen dessutom haft 
en del vakanser på nyckelfunktioner. Detta har medfört, 
förutom lägre personalkostnader också att visst utveck-
lingsarbete har fått vänta för att beräknas utföras under 
återstående del av året.

För en mer detaljerad analys av verksamhetens nettokost-
nader och avvikelsen inom respektive verksamhetsom-
råde, se rubriken driftsredovisning på sid 64 och under 
verksamhetsberättelsen för respektive politikområde.

Resultaträkning
med resultatanalys och helårsprognos   

Nedanstående kommentarer uttrycks i miljoner kronor (mnkr), belopp inom parentes avser föregående periods värde.
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Periodens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgick till ca 83 mnkr (95) och 
består av 44 mnkr (60) i erhållna bidrag, 28 mnkr (25) i 
taxor och avgifter, samt 11 mnkr (9) i övriga intäkter. Den 
kraftiga minskningen jämfört med motsvarande period 
föregående år är som nämnts ovan hänförlig till statsbidrag 
från Migrationsverket, vilket i sin tur är ett resultat av att 
flyktingverksamheten klingat av jämfört med peaken under 
2016 och 2017.

Periodens kostnader
Verksamhetens bruttokostnader uppgick till 388,5 mnkr 
(397,9) och består av 257 mnkr (267) i personalkostnader, 
65 mnkr (70) i köp av verksamheter (bl.a. gymnasieplatser 
och vårdplatser) och lämnade bidrag samt 65 mnkr (61) i 
övriga verksamhetskostnader. Inom denna kostnadspost 
återfinns bland annat livsmedel, lokalhyror, el- och upp-
värmningskostnader.

Minskningen jämfört med samma tidsperiod året innan var 
ca 2 % eller 9 mnkr. Personalkostnaderna har minskat med 
knappt 10 mnkr, eller 4%, medan övriga verksamhetskost-
nader ligger ungefär på samma nivå som föregående år. De 
minskade personalkostnaderna är i huvudsak hänförliga till 
nedtrappningen inom flyktingverksamheten.

Periodens avskrivningar
Periodens kostnader för avskrivningar på anläggningstill-
gångar och finansiella leasingavtal uppgår till 15,1 mnkr 
(13,6), vilket innebär är en ökning med 1,5 mnkr jämfört 
mot samma period 2017. 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 6,6 mnkr jämfört med 
samma tidsperiod föregående år och de generella statsbi-
dragen har ökat med 3,8 mnkr. Ökningarna är hänförliga 
till såväl ökat skatteunderlag som antal invånare.

Periodens finansnetto
Finansnettot per 2018-08-31 uppgår till -0,6 mnkr jämfört 
med budgeterade -1,2 mnkr. Återbäring på extra insats 
från Kommuninvest utöver budget är den största enskilda 
förklaringen till denna avvikelse.

Prognostiserat årsresultat
Prognosen för helåret 2018 visar ett överskott på 8,5 
mnkr. Budgeterat resultat på helåret uppgår till ett över-
skott på 12,0 mnkr vilket innebär att budgetavvikelsen 
förväntas bli negativ med 3,5 mnkr. 

Den löpande verksamhetens resultat prognostiseras till 
-3,2 mnkr (xxx). Största enskilda avvikelserna ligger i 
Arbete och socialtjänst med ett beräknat underskott på 
3,1 mnkr samt inom Barn och utbildningen med -1,2 mnkr. 
För mer detaljer om respektive verksamhets helårsprog-
noser se vidare under avsnittet driftsredovisning på sid xx 
eller under respektive politikområdes verksamhetsberät-
telse.

Utöver det beräknade underskottet från den löpande 
verksamheten bedöms skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen ge underskott på 0,6 mnkr och finansnettot 
ett överskott på 0,3 mnkr. 

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

Resultaträkning
med resultatanalys och helårsprognos   

Prognos årsresultat 

Mnkr 8,5

- 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 balanskravsjusteringar 8,5

+/- förändring resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0

= Prognos årets resutat efter (RUR) 8,5

+/- synnerliga skäl 0,0

= Prognos årets balanskravsresultat 8,5
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Mnkr Utfall jan-aug 2017 Utfall jan-aug 2018 Prognos 2018 Budget 2018 Beräkmad avvikelse

Årets justerade resultat 18,6 24,8 8,5 12,0 -3,5

Justering för av- och nedskrivningar 13,6 15,1 22,5 22,5 0,0

Förändring avsättningar 0,3 0,4 0,4 0,0 0,4

Justering övriga ej likvid. påverkande poster 0,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,7

Medel från verksamheter före förändring av 
rörelsekapital

32,5 39,6 30,7 34,5 -3,8

+/- Minskn./ökn lager och exploateringsfastig-
heter

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

+/- Minskn./ökn kortfristiga fordringar -1,6 10,2 10,2 3,0 7,2

+/- Ökn/minskn. övr. kortfristiga skulder -13,1 -4,6 -4,6 0,0 -4,6

Kassaflöden från löpande verksamhet 17,7 45,2 36,3 36,5 -0,2

- Investering immateriella tillgångar -27,3 -15,6 -53,6 -50,2 -3,4

Kassaflöden från invest. verksamheten -27,3 -15,6 -53,6 -50,2 -3,4

+/- Minskn/ökn långfristig fordran -0,3 0,1 0,1 0,0 0,1

+/- Ökn/minskn långfristiga skulder 26,3 -21,9 -21,9 -2,0 -19,9

Kassaflöden från finan. verksamhet 26,0 -21,8 -21,8 -2,0 -19,8

Periodens kassaflöde 16,4 7,8 -39,1 -15,7 -23,4

Likvida medel vid periodens början 4,4 20,9 20,9 -1,9 22,8

Likvida medel vid periodens slut* 20,8 28,7 -18,2 -17,6 -0,6
* Beviljad checkräkningskredit 70 mnkr

Som framgår nedan är kassaflödet för årets första åtta månader kraftigt positivt vilket beror på ett högt 
delårsresultat (se vidare under analys av resultaträkning) samt att huvuddelen av årets budgeterade 
investeringar beräknas ske under hösten. Prognosticerat värde för likvida medel vid årets slut avviker 
dock endast marginellt mot helårsbudgeten för 2018.

Kassaflödesanalys
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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 2016-08-31 2017-08-31 2017-12 -31 2018-08-31

TILLGÅNGAR

• ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

   -Programvarulicenser mm. 4,8 3,8 3,4 2,7

Materiella anläggningstillgångar
   -Mark, byggnader, tekniska anläggningar 297,1 306,5 373,9 363,1

   -Maskiner och inventarier 12,7 13,0 20,5 19,7

   -Pågående investeringar 39,7 64,4 14,8 27,7

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

   -Långfristiga fordringar 0,7 1,0 1,0 0,9

Summa anläggningstillgångar 359,3 399,1 424,0 424,4
• OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

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

Exploateringsfastigheter 7,4 7,4 7,1 7,1

Fordringar 52,8 63,2 48,0 37,8

Likvida medel och kortfristiga placeringar 3,2 20,8 20,9 28,7

Summa omsättningstillgångar 63,7 91,5 76,3 73,8
SUMMA TILLGÅNGAR 423,0 490,6 500,3 498,2

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

- Ingående eget kapital 236,9 250,6 250,6 262,4

- Årets resultat 20,0 18,6 12,2 24,8

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

- Förändring övrigt eget kapital 0,2 0,2 -0,4 -0,7

Summa Eget kapital 257,3 269,4 262,4 286,5
AVSÄTTNINGAR

Avsättningar till pensioner och skatter 7,7 8,6 9,6 9,7

Avsättningar till statlig infrastruktur 9,0 9,0 5,2 5,5
Summa avsättningar 16,7 17,6 14,8 15,2
SKULDER

Långfristiga skulder 69,9 110,7 108,7 86,8
Kortfristiga skulder 79,1 92,9 114,3 109,7
Summa skulder 149,0 203,6 223,1 196,5
SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

423,0 490,6 500,3 498,2

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

Pensionsförmåner intjänade före 1998 166,0 163,0 161,0 160,7

Pensionsförmåner förtroendevalda (som inte ingår 
i ovan)

Uppgift saknas 
per delår

4,0 4,3 4,9

Borgensförbindelser mm.

   -Borgensförbindelser kommunala bolag 90,5 80,5 101,5 101,5

  -Borgensförbindelser övrigt 93,8 53,5 53,2 53,0
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarnas bokförda värde har under årets 
första åtta månader ökat med ca 0,4 mnkr (13,7). Pe-
riodens investeringar (inkl förändring av pågående in-
vesteringar) uppgår till 15,6 mnkr (27,0) och periodens 
avskrivningar till 15,1 mnkr (13,6).  För mer detaljerad 
information om periodens investeringar, se investeringsre-
dovisningen, sid 66.

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 skat-
ter. Sedan ingången av året har omsättningstillgångarna 
minskat med 2,5 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 
24,8 mnkr och renhållningsverksamheten gav ett under-
skott på 0,7 mnkr. Tillsammans ger detta en ökning av det 
egna kapitalet med 24,1 mnkr och kapitalet uppgår vid 
periodens slut till 286,5 mnkr. 

VA-verksamhetens resultat för perioden redovisas sedan 
2015 under kortfristiga skulder. Per 2018-08-31 uppgick 
den totala skulden till VA-kollektivet 0,3 mnkr.

Mnkr
2016-08 2016-12 2017-08 2018-08

Kommunens Eget kapital 252,0 245,3 263,9 282,3

VA-verksamhetens andel 0,0 0,0 0,0 4,2

Renhållningsverksamhetens 
andel

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

Totalt redovisat Eget 
Kapital

236,9 257,3 250,6 286,5

Långfristiga lån
Med långfristiga skulder menas skulder som inte förfal-
ler till betalning inom nästkommande 12 månader. Under 
januari- augusti 2018 har kommunens långfristiga skulder 
minskat med 21,9 mnkr och uppgick vid periodens slut 
till 86,8 mnkr. Minskningen är dock föranledd av att två 
stycken lån a 20 mnkr förfaller till betalning under näst-
kommande 12 månader, vilket föranlett att den kortfris-
tiga delen av långfristiga lån har ökat med 20 mnkr jämfört 
med situationen per 2017-12-31

Någon nyupplåning har ej skett under perioden januari – 
augusti 2018. De totala lånen hos Kommuninvest uppgår 
per den 31 augusti till 118 mnkr varav 42 mnkr rubriceras 
som kortfristig del. 

I den totala låneskulden på 86,8 mnkr ingår även förutbe-
talda gatukostnadsersättningar och VA-anslutningsavgifter 
på totalt 9,4 mnkr samt förpliktelser i form av framtida 
betalningar av leasingavgifter för fordon med 1,4 mnkr.

Mnkr
2016-08 2016-12 2017-08 2018-08

Anläggningslån 60,0 60,0 100,0 76,6

Checkräkningskredit 0,0 13,8 0,0 0,0

Leasingskulder 1,9 1,5 1,9 1,4

Förutbet. gatukostn. ers 
+VA-anslutning

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

Totalt 69,9 84,4 110,7 86,8

 

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 2018 redovisas som en kortfristig 
skuld. Kommunens totala pensionsskuld vid periodens 
utgång uppgick till drygt 186,7 mnkr inkl. löneskatt. Upp-
gifterna baseras på KPA beräkning i augusti 2017.    
                                   

Mnkr
2016-08 2016-12 2017-08 2018-08

Kortfristig skuld 11,3 16,0 12,3 11,5

- varav löneskatt 3,0 3,1 3,2 2,3

Avsättning 7,7 8,8 8,6 9,6

- varav löneskatt 1,5 1,7 1,7 1,9

Ansvarsförbindelse 166,0 167,8 167,0 165,6

- varav löneskatt 32,4 31,9 31,8 31,4

S:a pensionsskuld 185,0 192,6 187,9 186,7

Finansiella placeringar 0 0 0 0

Tot. Förpliktelser - 
placeringar

185,0 192,6 187,9 186,7

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

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 57 %, vilket innebär en förstärkning med 5 
procentenheter under januari – augusti 2018. Det egna 
kapitalet har under perioden ökat med 24,1 mnkr medan 
tillgångssidan har minskat med 2,1 mnkr. Jämförs soliditeten 
med delårsbokslutet 2017 så har den ökat från 55 % till 
57 %, vilket beror på det höga resultatet i kombination med 
investeringstakt under första delen av året. 

När hänsyn tas till pensionsåtagandet som redovisas som 
ansvarsförbindelse (165,6 mnkr) uppgår soliditeten till 24 %.  
Jämfört med ingången av året har soliditeten inkl. pensions-
skulden ökat från 19 % till 24 %. 

% 2016-08 2016-12 2017-08 2018-08

Soliditet   61 55 55 57

Soliditet inkl pensions-
skulden

22 18 21 24

Prognostiserat årsresultat 2018 uppgår till 8,5 mnkr. Solidi-
tetsmåtten förväntas sjunka tillbaka till i nivå med värdena 
vid årets ingång.

Balansräkning
med analys av finansiell ställning



RÄKENSKAPER OCH FINANSIELLA ANALYSER

DELÅRSRAPPORT 2018

64

Driftsredovisning
Driftsredovisning visar avvikelser i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad  
budget för den löpande verksamheten inklusive eventuella tilläggsanslag.

Mnkr     Nettokostnader 

         jan-aug 2017
    Nettokostnader 

          jan-aug 2018
                 Budget 

          jan-aug 2018
          Över(+) resp. 

          underskott (-)
  Prognos avvikelse                 

helår 2018

Demokrati                  4,2                   4,0                  4,4                   0,4                   0,0

Kommunledningskontoret 28,9 29,9 32,0 2,1     0,0

Kultur, turism och fritid 17,5 17,2 17,0 -0,2 -0,3

Samhällsbyggnad

-Teknisk service 12,1 15,7 16,0 0,3 -0,3

-Plan och Bygg 2,2 2,0 2,8 0,8 0,5

VA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vård och omsorg 106,0 110,3   113,1 2,8 0,0

Barn och utbildning                141,1               141,0               145,5                   4,5                   -1,2

Arbete och socialtjänst                16,8                 16,5                 16,8                  0,3                   -3,1

Finansförvaltning
exkl. skatter, generella statsbidrag 
samt finansiella poster

-12,2 -15,9 -14,6 1,3 1,2

Summa löpande verksamhet 316,5  320,7 333,0 12,3 -3,2

Verksamheternas budgetavvikelse
Kommunens verksamheter redovisade för årets första 
åtta månader en budgetavvikelse om +12,3 mnkr, samt en 
prognostiserad avvikelse om -3,2 mnkr.

Som nämnts i kommentarerna till resultaträkningen ovan 
fördelas kommunens skatteintäkter 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 uppkom-
mer huvuddelen av kostnaderna under januari-juni samt 
under september-december på grund av sommarlovet 
medan Vård och omsorgs kostnadstoppar infaller under 
storhelger. Säsongsvisa variationer återfinns även inom 
teknisk service (uppvärmning, snöröjning, reparation- och 
underhåll m.m). Av denna anledning är resultat och bud-
getavvikelse under årets 8 första månader av underordnad 
betydelse och istället bör läsaren fästa större uppmärk-
samhet på årsprognosen.

Beträffande finansenheten består nettokostnaden i huvud-
sak intern intäktsränta samt schablonmässig debitering av 
personalkostnadspålägg från de övriga politikområdena. 
Nettointäkten för januari – augusti 2018 uppgår till 15,9 
att jämföra med budgeterade 14,6. Avvikelsen som uppgår 
till 1,3 mnkr den 31 augusti beräknas uppgår till 1,2 mnkr 
för helåret. Avvikelsen utgörs av ett erhållet bidrag för 
stimulans av utbyggnad av vindkraftsanläggningar med 0,9 
mnkr, avvikelser på interna ränteintäkter om -0,4 mnkr 
samt överskott från de debiterade personalomkostnads-
påläggen jämfört med kommunens faktiska kostnader för 
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader, löneskatt m.m. om 
0,7 mnkr

För djupare analyser och kommentarer för de övriga om-
rådena hänvisas till verksamhetsberättelserna för vart och 
ett politikområde på sid 27-47.
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Investeringar
Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar 
per den 31 augusti 2018.

Investeringar

Belopp i mnkr Budget totalt* Kostnad sedan start varav kostnad 2018 Avvikelse Prognos projekt-
kostnad 2018

Tekniska övergripande 1,3 1,5 1,5 -0,2 1,5

Fastigheter övergripande 13,8 0,8 0,3 13,0 8,1

Skolfastigheter 29,1 12,5 9,4 16,6 29,1

Barnomsorgsfastigheter 6,0 0,5 0,0 5,5 3,0

Kultur- och fritidsfastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gator, vägar, infrastruktur m.m. 10,6 1,6 1,6 9,0 5,0

Hamnen 0,8 0,7 0,7 0,1 0,8

Markinköp 0,6 -0,3 -0,3 0,9 0,0

Inventarier kommunstyrelsen 2,7 0,9 0,8 1,8 2,7

Taxefinansierat Vatten och Avlopp 3,6 2,1 1,1 1,5 3,6

Summa investeringar exkl. 
exploatering

68,6 20,3 15,1 48,3 53,6

Exploateringverksamhet 4,0 10,2 0,6 -6,2 5,5

Summa inkl. exploatering 72,6 30,5 15,7 42,1 59,1

* inkl. ombudgeteringar från 2017

2018- års investeringsverksamhet

Under 2018 har 72,6 mnkr avsatts till investeringar. Av 
dessa är 54,7 mnkr nya medel och 17,9  mnkr är ombudge-
terade från år 2017. Den nedlagda kostnaden i de projekt 
som pågår och de som avslutats fram till och med augusti 
uppgår till 30,5  mnkr varav 15,7 mnkr har belastat 2018 
och 14,8 mnkr tidigare år. Under året har projekt till ett 
belopp om 2,9 mnkr avslutats. Prognos för helåret är att 
59,1 mnkr kommer att förbrukas av de totalt 72,6 mnkr 
som är avsatta, varvid ca 13,5 mnkr kommer att ombudge-
teras till 2019.

Samtliga investeringar 2018
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De största investeringsprojekten 2018

Belopp i mnkr Budget Kostnad sedan 
start

Varav kostnad 
2018

Prognos total-
kostnad

Kommentar

Guldkroksskolan 28,0 12,2 9,1 28,0 Arbetet pågår, slutförs dec 2018

Orrelyckans förskola tillbyggnad 6,0 0,5 0,0 6,0 Arbetet påbörjades sept 2018

Stadshuset ventilation 4,5 0,5 0,0 4,5 Arbetet påbörjades sept/okt 2018 

Gate reningsverk ombyggnad 1,4 1,4 0,4 1,4 Slutfördes våren 2018

Exploatering 4,0 10,2 0,6 4,0 Pågående

Översikt nettoinv. 2013-2022, mnkr

Under året är Guldkroksskolans ombyggnad det största 
projektet, vilket beräknas vara slutfört i december. Under 
hösten kommer Orrelyckans om- och tillbyggnad att på-
börjas, liksom ombyggnad av Korsberga skola. Ny ventila-
tion i Stadshuset kommer att upphandlas under hösten. 
Förstudier och projektering inför ny F-6 skola pågår.

Exploateringsarbeten inom Knäpplan Västra och Norra 
pågår. Finansieringen sker i form av tomtförsäljningar, 
gatuersättningar samt budgeterade medel 2018 och 2019.

Inom industriområde Metallvägen har VA-och gatuarbeten 
igångsatts.

Vatten- och avloppsverksamheten har investerat för 1,1 
mnkr. VA-arbeten i Blikstorp har utförts samt nyanlägg-
ning Metallvägen. Återstående åtgärder på Gate renings-
verk genomfördes under våren.

Bokslut 2013Bokslut 2014Bokslut 2015Bokslut 2016Bokslut 2017Prognos 2018Plan 2019 Plan 2020
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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 2017 2018

Knäpplan/Sandby Inkomster -2,2 -0,3 -0,1 -0,4 -0,5 -0,5 -0,4

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

Netto 4,5 0,4 4,6 0,8 -0,4 -0,5 -0,4

Norra Knäpplan Inkomster -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,4 -0,3

Utgifter 4,8 0,0 0,0 0,0 0,2 4,5 0,1

Netto 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 -0,2

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

Utgifter 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5

Netto 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5

Metallvägen ind omr Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Netto 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

TOTALT Netto 10,3 0,4 4,6 0,8 -0,4 4,2 0,6

Budget 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

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 innevarande år och då finns 4 mnkr avsatta i inves-
teringsbudget för att finansiera gator, belysning, vatten- 
och avloppsinfrastruktur samt grönområden som kvarstår 
i kommunal ägo. 

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 redovisning av kost-
naderna och budgetmedlen kommer att göras varefter 
exploateringen avslutas.

Pågående exploateringar 2018
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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 färdigställ-
des. Tomtpriset är satt till 50 kr per kvadratmeter. Vid ut-
gången av augusti 2018 är 23 tomter sålda och 3 st tingade. 
Exploateringsområdet 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 2018 är fyra tomter sålda, tre tomter tingade 
och två tomter osålda.

     Villatomter Sigghusberg

Vid årsskiftet 2010/2011 avslutades exploateringsområdet 
gällande villatomter på Sigghusberg. På Östra Sigghusberg 
är alla tomter sålda. På Norra Sigghusberg finns fyra tomter, 
varav en såld och tre kvarstår till försäljning. 

    Övriga villatomter i tätorten

På Borrbäckområdet finns det tre byggklara tomter.  Två 
större och byggklara tomter finns även på Andersfors 
utmed Strömsdalsvägen med gångavstånd till Hjo-åns dal-
gång.

    Industriområde Metallvägen

En industritomt på Metallvägen har hittills sålts under 2018. 
Det finns ytterligare förfrågningar och kontrakt kommer 
under hösten att upprättas med fler intressenter.  VA- och 
gatuarbeten har satts igång samt ett förslag till tomtindeln-
ing har upprättats. På sikt kommer nedlagda kostnader att 
finansieras av tomtförsäljningar samt anslutningsavgifter.
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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 färdig och arbetet i sin 
helhet beräknas vara klart 2018. VA ledningarna och vat-
tenverket i Blikstorp har sanerats och utbyggnad av Va-nät 
på exploateringsområdet industriområde Metallvägen på-
går. Ett datoriserat styr- och övervakningssystem för våra 
vattenverk, avloppsverk och pumpstationer har instal-
lerats. Nya skyltar har satts upp för ”vattentäkt Vättern”. 
VA-taxan justerades inte inför 2018 och en eventuell 
höjning inför 2019 hanteras under höstens budgetprocess 
och beslutas av kommunfullmäktige.

Under hösten kommer VA-verksamheten att arbeta 
med ledningsunderhåll, fortsatta arbeten i Blikstorp och 
arbetet med underhållsplan i samarbete med gata/ park- 
avdelningen eftersom detta arbete måste samfasas med 
underhållet av gator och vägar. Det är många hushåll som 
vill ansluta till det kommunala nätet.

Vatten & avlopp - taxefinansierad verksamhet
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.

Verksamhetsmått

Vatten & reningsverk

VA-taxa

Verksamhetsmått vatten och avlopp

2013 2014 2015 2016 2017
Levererad vatten mängd m3 560 957 576 870 531 132 560 975 568 577
Mottagen avlopps mängd m3 872 306 970 210 909 498 806 926 804 796
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3. Finansiella intäkter               170831              180831

Ränteintäkter 0 0

Ekonomisk utvärdering
För perioden januari till augusti 2018 visar verksamheten 
ett negativt resultat om -800 tnkr, vilket minskas från 
fonderade medel. Under perioden har höga kostnader i 
samband med uppsättning av nya skyltar för vattenvårds-
området samt datoriserat övervakningssystem medfört 
att resultat blivit negativt. Dessa kostnader är dock av 
engångskaraktär. 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 helårs-
bokslutet. 

Intäkterna från vattenavgifterna är enligt budget, intäkter 
avseende anslutningsavgifter något högre. Prognosen för 
intäktsnivån på helårsbasis visar ett resultat med ett över-
skott i förhållande till budget. Verksamhetens kostnader, 
exklusive avskrivningar och ränta för perioden är högre än 
budget med ca 800 tknr. Prognosen för året är ett resultat 
om ca – 500 tnkr. 

1. Verksamhetens intäkter                170831              180831

Brukningsavgifter 9 615 9 870

Anslutningsavgift 994 566

Övriga 74 31

Summa 10 683 10 467

4. Finansiella kostnader             170831            180831

Finansiella kostnader 429 577

Resultaträkning VA-verksamhet
Tkr Not 170831 180831 Prognos

Intäkter 1 10 683 10 467 15 174

Kostnader 2 -7 325 -8 987 -12 213

Avskrivningar -1 596 -1 703 -2 595

Verksamhetens nettoskostnad 1 762 -223 366

Finansiella intäkter 3 0 0 0

Finansiella kostnader 4 -429 -577 -866

Resultat före extraordinära poster 1 333 -800 -500

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

Periodens resultat   
(Fondbalanserat)

1 333 -800 -500

Resultatfond - VA
Tkr Saldo 180101 Förändring Saldo 180831

Vatten och avloppsfond 1 122 -800 322

Vatten & avlopp - taxefinansierad verksamhet

2. Verksamhetens kostnader                 170831              180831

Produktionskostnad vattenverk 2 171 2 797

Drift reningsverk 2 275 2 466

Drift pumpstationer 603 590

Från kommunen fördelade 
kostnader

341 347

Vattenledningsnät 925 1 755

Vattenmätaravläsning 225 268

Avloppsledningsnät 536 507

Dagvattenledningsnät 249 276

Summa 7 325 8 987

Ekonomi
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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 2018 har kostnader 
för projektering och provtagningskostnader avseende 
återställning av Sanna-deponin belastat resultatet med ca 
852 tkr. Detta medför att enheten redovisar ett negativt 
resultat om -670 tkr. 

Prognosen för helåret 2018 är ett negativt resultat om ca 
-730 tknr vilket minskar medlen som finns avsatta tidigare 
år.

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

Ekonomi

Resultaträkning Renhållningsverksamhet
Tkr Not 170831 180831 Prognos

Intäkter 1 335 330 494

Kostnader 0 -852 -1 004

Avskrivningar -114 -114 -171

Verksamhetens nettoskostnad 221 -636 -681

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 2 -39 -34 -49

Resultat före extraordinära poster 182 -670 -730

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

Periodens resultat   
(Fondbalanserat)

182 -670 -730

Resultatfond - Renhållningsverksamhet
Tkr Saldo 180101 Förändring Saldo 180831

Renhållning 4 888 -670 4 218

1. Verksamhetens intäkter                170831              180831

Arrende AÖS 154 148

Bidrag AÖS 181 182

Summa 335 330

2. Verksamhetens kostnader                 170831              180831

Internränta 39 34

Summa 39 34
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Finansiella nyckeltal

Kommunkoncernen 2013 2014 2015 2016 2017

Tillsvidareanställda, st    711    716    743    792    774

Omsättning, mnkr   599    624    642    719    722

Årets resultat, mnkr   17,2   18,6   14,7   21,3    19,7

Balansomslutning, mnkr   458    495    522    595    662

Nettoinvesteringar totalt, 
mnkr

    73     62     80     68     75

Soliditet, %    53     53     52     49     47

Kommunen 2013 2014 2015  2016  2017

Invånare, st 8 832 8 880 8 983   9 052 9 093

Tillsvidareanställda, st   690    694 721      769    748

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

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

* Exkl. begravningsavgift samt avgift till svenska kyrkan

Kommunen  
Resultat - kapacitet

2013 2014 2015 2016 2017

Årets resultat, mnkr   15,0    14,4      8,8    13,4   12,2

Nettokostnader inkl. avskriv-
ning, mnkr*

   409     425     449     468    492

Utveckling av nettokostnader, %    3,4      4,0      5,5      4,6     5,1

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag mnkr

  424     439     458     482    505

Utveckling av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, %

   3,5     3,6      4,3      5,2     4,8

Årets resultat/skatteintäkter 
och generella statsbidrag, %

   3,5     3,3      1,9      2,8     2,4

Nettoinvesteringsvolymen, 
mnkr inkl. exploatering

    36      53      69       49      58

Soliditet, inkl affärsverks. 
kapitalandel, %

    67     64      60       55      52

Soliditet inkl. hela pensions-
skulden, %

  +12    +14     +15     +18    +19

Långa skulder, inkl checkkredit, 
mnkr

   30      25       36       84    109

Kommunen
Risk - Kontroll

2013 2014 2015 2016 2017

Borgensåtaganden, mnkr       91    145     144     134   155

Total pensionsförpliktelse, 
mnkr

    209    200     198     193   192

Kassalikviditet, %      54      80      48     69    67

Budgetavvikelse mnkr  
(årets resultat)

  +7,0   +6,4    -0,2  +4,4  -5,0
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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
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