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När jag summerar 2020 års första åtta månader, och mina första 
fem som kommundirektör, kan jag konstatera att det varit en 
annorlunda och händelserik tid på många sätt.

Covid-19 pandemin har påverkat allas vår vardag, både privat och 
i arbetslivet. För oss som arbetar i Hjo kommun har den inneburit 
nya sätt att arbeta där fysiska möten varit undantag och vi har 
fått fatta beslut i frågor där vi inte haft någon tidigare erfarenhet 
att luta oss mot. Under våren och början av sommaren stod hela 
världen stilla och det gjorde Hjo också. Vår möjlighet att träffas på 
olika mötesplatser i nöjeslivet, kulturlivet och fritidsverksamheter 
var begränsade och vi har besöksförbud på våra äldreboenden 
fram till den förste oktober. Jag är tacksam för att vi så här långt 
klarat att skydda de äldre som bor på äldreboenden eller får 
service via hemtjänst från att smittas. Våra medarbetare inom 
Vård- och omsorg har gjort ett fantastiskt arbete. En stor eloge 
för detta! 

Pandemin visar verkligen att vi lever i en värld där alla är bero-
ende av varandra och där allting hänger samman. Den påverkar 
vår hälsa, vår ekonomi och miljön oavsett land, nationstillhörighet 
och livsvillkor. Den är också en påminnelse om vikten av mitt förs-
ta stora uppdrag som ny kommundirektör - att tillsammans med 
Er alla som bor och verkar här se över Hjo kommuns vision och 
koppla den till hela världens vision för hållbar utveckling- Agenda 
2030. 

Agenda 2030 innehåller17 mål som alla världens länder har enats 
kring för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet 
och den handlar om alla områden av våra liv. Även om vi är en 
liten kommun i Skaraborg så handlar de globala hållbarhetsmålen 
även om oss. Vi är också med och skapar ett samhälle där både 
människor och planeten mår bra.

Den nuvarande visionen ska inte bytas ut. Tvärtom har våra poli-
tiker varit tydliga med att Tillsammans-begreppet och vår värde-
grund “Det goda mötet” ska vara hörnstenar i vårt arbete under 
kommande år. Det arbete som vi ska göra tillsammans; medar-
betare, kommuninvånare och politiker, handlar om hur vi ska  
arbeta för att Hjo ska utvecklas hållbart. Under hösten kommer 
vi att bjuda in till medborgardialoger, både fysiska och digitala, där 
alla som vill vara med och bidra med tankar och synpunkter kring 
hur vi tillsammans ska utforma framtidens hållbara Hjo är   
välkomna.

I år har vi satt upp vandringsutställningen ”We have a dream”. 
Syftet är att väcka intresse i hela samhället för frågor om mod och 
medmänsklighet i arbetet med att skapa en hållbar värld.  Alla kan 
ta del av utställningen gratis och jag hoppas att den ska ge inspira-
tion till att vara delaktig i det fortsatta demokratiarbetet. 

Trots pandemin när vi nog alla känner av att världen står stilla 
har det varit åtta händelserika månader i den kommunala verk-
samheten. Vi har fortsatt att utveckla Hjo och vi har utmaningar 
framåt för att säkerställa vårt välfärdsuppdrag inom skolan, vården 
och omsorgen. I Hjo liksom i övriga Sverige och hela västvärlden 
blir vi allt färre i yrkesverksam ålder samtidigt som antalet barn, 
ungdomar och äldre blir fler. Detta påverkar vår ekonomi genom 
att skatteunderlaget blir mindre och det blir också svårare att 
rekrytera nya medarbetare. Vi kommer behöva prioritera och 
arbeta på nya sätt och det blir bäst om vi gör det Tillsammans. 

Du kan läsa mer om både det som hänt under året och arbetet 
som pågår längre fram i detta delårsbokslut. 

Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare- ni är viktiga och 
gör ett mycket bra arbete! 

Eva Ulfenborg
Kommundirektör

Med visionsöversynen i tankarna....
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Invigning av utställningen “We have a dream”
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni invigdes We have a dream  
utställningen! 

Från den 17 juni till den 31 oktober visas vandringsutställningen We Have A Dream runt 
om i Hjo. Utställningen visas utomhus i det offentliga rummet på Stora Torget, utanför Kul-
turkvarteret och i Stadsparken. Den finns också uppsatt i Estridsalen i Kulturkvarteret som 
för närvarande hålls stängd för allmänheten. Utställningen sätter fokus på frågor som mod, 
medmänsklighet och mänskliga rättigheter och utgör därför ett viktigt avstamp i kommunens 
kommande visionsarbete.

- Under 2020 ska vi knyta ihop vår vision med FNs vision för hela världen: Agenda 2030. 
Även om vi är en liten kommun i Skaraborg så handlar de globala målen om oss Hjobor. Vi är 
med och bidrar till hur planeten och människorna på den mår. Genom den här utställningen 
vill vi skapa engagemang hos Hjobor och besökare att bli medskapare i framtidens Hållbara 
Hjo, betonade kommundirektör Eva Ulfenborg under invigningen.

Välkommen att ta del av We have a dream, en utställning av Albert Wiking, Oscar Edlund och 
Daniel Rydén som vi sätter upp i samarbete med Upon Walls. Fotografierna är tagna under 
2002-2016 och till varje porträtt hör en berättelse. Fredskämpar, popartister, politiker, före-
tagsledare, gräsrotsaktivister och helt vanliga ungdomar – alla har de höjt sin röst i viljan att 
göra skillnad. 
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Kommunfullmäktige i Hjo har antagit ett styrsystem som        
sammanfattar hur Hjo kommun styrs. Styrsystemet kan ses som 
en verktygslåda i vilken det ligger sex olika verktyg. Tillsammans 
utgör de en garant för att kommunens verksamheter bygger det 
samhälle som vi demokratiskt har beslutat om.

Hjo kommuns styrsystem sammanfattar de huvudsakliga område-
na i styrningen av Hjo kommuns verksamhet:

• En vision och en tydlig målmodell som utgår ifrån 
kommunens vision

För att långsiktigt styra Hjo kommun har kommunfullmäktige 
fastställt en vision för Hjo kommun “Tillsammans skapar vi fram-
tidens Hjo” och sex utvecklingsområden som är centrala för att 
nå visionen. Varje år fastställer kommunfullmäktige en Budget och 
verksamhetsplan. I budgeten finns de prioriterade mål som sär-
skilt ska följas upp för att se om vi är på väg att uppnå visionen. 
Dessa följs upp i årsredovisningen.

• En gemensam värdegrund

Hjo kommun styrs också genom värderingar. Genom att leva vår 
värdegrund – Det goda mötet - bidrar vi som arbetar i Hjo kom-
mun till att uppfylla visionen.

• Medborgarfokus

Kultur och värderingar handlar inte bara om Hjo kommuns inter-
na värdegrund utan är större än så: det handlar om ett samspel 
mellan kommuninvånare, förtroendevalda och medarbetare. Med-
borgardialog är ett viktigt verktyg för att stötta det representativa 
systemet.

• Rollfördelning mellan politiker och tjänste-  
personer

För att kommunens styrning ska fungera optimalt krävs en tydlig 
rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Politikernas 
roll är att tydliggöra vad det är man vill uppnå och när i tiden 
detta skall vara gjort. Tjänstepersonens roll består av att beskriva 
hur uppdraget kommer att utföras och av vem. 

• Styrdokument - gemensam struktur

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan genom olika 
styrdokument styra verksamheten. Det finns ”Riktlinjer för Hjo 
kommuns styrdokument” som förtydligar vilka olika typer av 
styrdokument som finns i Hjo kommun och vilken beslutsnivå 
som gäller. Styrdokumenten i Hjo ska vara tillgängliga, enkla och så 
få som möjligt för att skapa goda förutsättningar för delaktighet, 
styrning och uppföljning.

Så styrs Hjo kommun
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Budget- och uppföljningsprocessen

Kommunens budget- och uppföljningsprocess finns beskriven 
i särskild plan antagen av kommunfullmäktige under 2013 och     
uppdaterad under 2017.

Processen innebär i korthet att budgetarbetet indelas i en vår- 
process och en höstprocess. I vårbudgeten som antas av fullmäk-
tige i juni månad fastställs framförallt investeringsbudget för det 
närmaste året samt en investeringsplan för de nästkommande fyra 
åren. 

Under vårprocessen antas vidare en preliminär driftbudget in-
nehållande ekonomiska ramar för respektive politikområde. Då 
kommunen endast består av två nämnder (inkl. byggnadsnämnd), 
sker indelning av verksamheten istället i politikområden. Under 
hösten uppdateras sedan budgetförutsättningarna med bland 
annat nya skatteprognoser från SKR och uppdaterad information 
från förvaltningen. Slutliga drifts-och investeringsbudgetar antas 
sedan av kommunfullmäktige under november månad, då också 
skattesatsen fastställs.

Uppföljning av det ekonomiska utfallet sker fyra gånger per år 
(efter utfallet för mars, maj, augusti och oktober månad).

Uppföljningen efter augusti månad är den mest djupgående och 
sker i form av en delårsrapport för årets första åtta månader. 
I samband med detta redovisas också arbetet med att uppnå    
kommunfullmäktiges prioriterade mål upp och en prognos för 
måluppfyllande upprättas. Slutlig uppföljning av såväl verksam-
hetsmål som finansiella mål sker sedan i årsredovisningen.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Intern kontroll

I början av året upprättas en plan för intern kontroll som täcker 
hela kommunstyrelsens förvaltning. Planen antas av kommun-
styrelsen, vanligtvis under februari månad. Det interna kontrol-
larbetet bedrivs sedan under året. Resultatet avrapporteras till 
kommunstyrelsen efter årets slut tillsammans med åtgärder som 
antingen redan genomförts eller som kommer att genomföras 
för att öka den interna kontrollen. När allvarliga och sannolika 
risker uppdagas som skulle få allvarliga konsekvenser så inväntar 
inte förvalningen den samlade rapporteringen vid årets slut utan 
åtgärder vidtas då direkt för att minska risken. 

Till sin hjälp har förvaltningen riktlinjer för intern kontroll och 
en rutin med mallar samt en informationsbroschyr som förklarar 
syfte med mera. Dessa finns på kommunens intranät.
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Styrning och uppföljning 

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.

Kommunfullmäktige har 20 prioriterade mål varav 17 ”verksam-
hetsmål” 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 ge-
nomförda insatser och vilket resultat de gett. Det är alltså själva 
resultatet av arbetet som är i fokus, inte att få ett visst värde på 
indikatorn. Indikatorerna är dock viktiga för oss för att se om 
genomfört arbete ger önskat resultat utifrån ett utfall som går att 
jämföra med tidigare år.  Vår ambition är naturligtvis att samtliga 
indikatorer ska förbättras vid varje mätning. 

Vid delåret läggs mindre vikt vid indikatorer och mätbara resultat 
eftersom resultat av olika mätningar oftast presenteras under 
hösten. 

Många av indikatorerna kommer från Statistiska Centralbyråns 
medborgarundersökning. Denna väljer vi att göra vartannat år, 
och senaste resultatet är ifrån hösten 2018.  Anledningen till detta 
är att vi behöver tid att analysera undersökningens resultat och 
planera hur vi ska arbeta utifrån den analysen. Detta arbete be-
höver sedan tid för att genomföras och leda till någonting innan 
en ny mätning kan göras för att ge en rättvisande bild över om 
arbetet lett till önskat resultat.  Att göra undersökningen varje 
år ger oss inte tillräckligt med tid för att göra någonting använd-
bart av informationen. Under hösten 2020 genomförs medbor-
garundersökningen och nya värden på indikatorerna kommer att 
redovisas i årsredovisning vid årets slut.

På följande sidor redovisas kommunfullmäktiges 17 mål, indelat 
under de utvecklingsområden som visionen består av. En prognos 
görs till varje mål om huruvida vi bedömer att målet kommer att 
uppnås, delvis uppnås eller inte uppnås när året är slut. För att 
kommunfullmäktige ska få en uppfattning om hur vi arbetat hittills 
under året för att nå visionen, utvecklingsområdena och målen 
redovisas särskilda insatser som är relevanta för måluppfyllelsen 
under respektive utvecklingsområde.  

Målet om att Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med pos-
itiv befolkningstillväxt är ett övergripande mål och många av de 
övriga målen bidrar till att detta uppnås. En positiv befolkningstill-
växt 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. 

Vi är medvetna om att vissa av de uppsatta målen är orealistiska 
att nå till 100%. Det innebär dock inte att vi inte jobbar hårt för 
att nå dem, tvärtom. Fullmäktiges mål ger via kommunstyrelsen, 
förvaltningen ett tydligt uppdrag att fokusera på. 

Prognosen för 2020 indikerar att vi når 12 mål fullt ut, 6 delvis 
men att 2 mål inte kommer att nås. Obs endast verksamhetsmål

Den sammanlagda bedömningen av arbetet som bedrivs för att nå 
såväl verksamhetsmål som finansiella mål är att Hjo kommun har 
en god ekonomisk hushållning.

Vättern Hållbarhet & natur

Besökare

Tillsammans
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Kommunfullmäktiges prioriterade mål 
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Mål ja delvis nej År 
2019

1 Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv 
befolkningstillväxt 

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

Nytt

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

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

5 Eleverna i Hjo kommun ska nå ökade kunskapsresultat tack vare en skola 
präglad av lustfyllt lärande, studiero och trygghet Nytt

6 Hjo kommun stödjer varje individ, utifrån dennes unika resurser, på vägen 
till egen försörjning och ett eget arbete eller studier Nytt

7 Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo kommun

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

Utvecklingsområde 1: Boende
Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt

Lätt och gott att leva                                                    

De senaste sju åren har antalet invånare i Hjo ökat för varje år 
från 8 807 år 2013 till 9 210 vid utgången av år 2019. I skrivande 
stund är antalet invånare i Hjo oförändrat (9 210) jämfört med 
årsskiftet 2019/20.  Många mindre kommuner som ligger långt 
från storstadsnoder kämpar med att behålla invånare och därför 
är det positivt att Hjo de senaste åren inte bara lyckas behålla, 
utan också ökat antalet invånare. Mot bakgrund av det arbete som 
gjorts inom alla kommunens verksamheter för att Hjo ska vara 
en attraktiv plats att leva, verka och bo på är förhoppningen att 
befolkningsutvecklingen ska visa sig vara positiv även vid 2020 års 
slut.

En förutsättning för att fler ska välja Hjo som boendeplats är till-
gången på attraktiva bostäder för människor i olika skeden av livet. 
Kommunens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för ny- till 
och ombyggnad av bostäder genom samhällsplanering och   
detaljplanearbete. Under våren släpptes tomterna i den tredje 
etappen på Knäpplanområdet. Fram till i augusti är 13 tomter 
förbokade, varav två är sålda. Under hösten kommer arbetet att 
fokusera på ett planprogram för resterande delar av Knäpplanom-
rådet. 

Detaljplanen för Sjörydsområdet, som gör det möjligt för Wen-
nergrens att bygga sammanlagt cirka 140 lägenheter, vann laga 
kraft i början juni. Projekteringen kommer att påbörjas under 
hösten och ambitionen är att byggstart ska kunna ske inom den 
närmaste treårsperioden.  

Byggnationen av den nya skolan på Lundbyområdet, Estrid Eric-
sonskolan startade i juni och skolan ska stå färdig till vårterminen 
2022. För att möta behovet av fler platser på förskolan i Korsber-
ga kommer en om- och tillbyggnad av Korsberga skola att påbör-
jas under hösten 2020. Utbyggnaden av Sigghusbergs äldreboende 
avslutades under våren och i månadsskiftet april/ maj var det 
inflytt i de nya bostäderna och i lokalerna för dagverksamhet och 
korttidsboende. 

Den senaste medborgarundersökningen 2018 visar att Hjoborna 
relativt andra kommuner är mindre nöjda med kommunikationer-
na. Mest nöjd är man med tillgång till gång- och cykelvägar samt 
möjligheterna att transportera sig med bil inom Hjo och till och 
från Hjo. Däremot tycker man att kollektivtrafiken fungerar säm-
re. 
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Lätt och gott att leva                                                    

Möjligheterna att resa med kollektivtrafik mellan Hjo och Skövde 
är god, men i övrigt är det svårt att resa med kollektivtrafik för 
att tex arbeta på annan ord. Tjänstepersoner och politiker har 
kontinuerlig dialog med Regionen, Västtrafik och Trafikverket för 
att bevaka och påverka i frågor som rör såväl möjligheten att 
resa med bil som med kollektivtrafik.  I mitten av augusti med-
delade Västtrafik att busslinjen mellan Hjo och Tibro kommer att 
läggas ner under hösten.  Antalet turer mellan Hjo och Skövde 
kommer dock att utökas. Under 2020 sker ingen utbyggnad av 
cykelvägnätet i Hjo, förvaltningen utreder lämplig utbyggnad av 
nätet vilket kommer att ske under 2021. Under 2019 gjorde 
Västra Götalandsregionen en cykelpotentialstudie som visade att 
möjligheterna i att cykla till både jobb och skola är mycket bra i 
Hjo. Förvaltningen genomförde också en egen enkät under hösten 
2019 kring hur våra medborgare upplever möjligheterna att cykla. 
Erfarenheterna från båda undersökningarna har legat till grund för 
arbetet med en cykelstrategi. Strategin, som innehåller konkreta 
förslag på hur vi kan underlätta och uppmuntra till ännu mera 
cykling, kommer att presenteras för kommunstyrelsen i slutet av 
året. Bedömningen i nuläget är att målet om hållbara trafikslag 
delvis kommer nås vid årsskiftet eftersom möjligheterna att resa 
kollektivt till andra orter än Skövde är begränsade.

Under våren och sommaren har det åter igen kommit synpun-
kter och klagomål från boende, besökare och näringsidkare om 
störande nattrafik och hög ljudnivå i de centrala delarna av Hjo. 
Förbudet mot obehörig nattrafik i centrum mellan kl. 00:00 och 
05:00 respekterades inte. I mitten av juni fattades beslut om att 
flytta fram förbudet mot motortrafik i centrum till att gälla från 
och med klockan 22:00 och att fysiskt stänga infarten till ham-
nområdet. Gemensamma möten där Hjo kommun, föreningen 
Lake Town Cruisers, föräldrar och ägare till “musikbilar” deltog 
hölls för att gemensamt hitta lösningar och komma till rätta med 
störningarna. Möten hölls även med ansvariga inom polisen. Di-
alogerna gav resultat och under juli och augusti var det lugnare i 
centrum. 

Målet för regeringens bredbandstrategi är att 95% av alla hushåll 
och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s se-
nast 2020. Vid utgången av 2019 hade 93% av hushållen och 76% 
av företagen i Hjo tillgång till (eller har det i sin absoluta närhet) 
bredband om minst 100Mbit/s. Hjo energi hade 1 938 anslutningar 
vid årsskiftet och under året har ytterligare 222 kunder anslu-
tits. Hjo kommun har goda förutsättningar att nå målen i Bred-
bandsstrategin för Sverige vid årets slut.

I den senaste brukarundersökningen som genomfördes 2019 gav 
brukarna inom Vård och Omsorg höga betyg till den omsorg som 
kommunen erbjuder. Det återstår utmaningar när det gäller den 
upplevda kvaliteten på våra tjänster. I nuläget ligger stort fokus på 
att komma till rätta med personalkontinuiteten i hemvården där 
vi vet att våra brukare får besök av relativt många olika medar-
betare. Under årets första åtta månader som präglats av Covid19 
pandemin har medarbetarna inom vård- och omsorgsverk-
samheten gjort ett mycket gott arbete för att skapa trygga 
förutsättningar för alla brukare. Vid augusti månads utgång har vi 
ännu inte fått in någon smitta på våra äldreboenden. En telefonlin-
je har öppnats dit de som saknar någon att prata med kan ringa 
för att prata om oron för viruset. Vård och omsorg har inlett ett 
arbete för att starta ett Kvalitetsråd där enhetscheferna gemens-
amt ska utveckla och förbättra vård- och omsorgsverksamheten. 
Alla chefer inom vård- och omsorgsverksamheten har gått en 
utbildning kring bemanningsplanering och schemaläggning. 

Under året har cheferna tillsammans med bemanningsenheten 
arbetat med att säkerställa att alla verksamheter inom vård- och 
omsorg har tillgång till personal med rätt kompetens på rätt tider 
med bästa hänsyn till ekonomiska förutsättningar.

Under 2020 har Arbete och socialtjänst sett positiva effekter av 
samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd-
senheten. Det arbete som medarbetare och deltagare på ar-
betsmarknadsenheten (AME) och Promise Hjo gör tillsammans 
för att stödja och stärka människors självkänsla och tro på sig 
själva ger resultat. Det samlade behovet av försörjningsstöd för 
augusti månad var det lägsta sedan december 2018, trots att 
Covid19 pandemin inneburit en ökning av arbetslösheten.

Vårterminen 2020 gick 104 elever ut årskurs 9. Det genomsnittli-
ga meritvärdet för dessa var 230,3 att jämföras med föregående 
år när det var 225,8. Det genomsnittliga meritvärdet för flickor 
var 260,6 och för pojkar 200,3. (Det maximala meritvärdet är 
320). Meritvärdet för flickorna har ökat medans värdet för po-
jkarna minskat. Gapen mellan flickor resp. pojkarnas meritvärde är 
anmärkningsvärt högt 60,3. (betygskatalogen 2020-06-11). 

Godkända betyg i grundskolan och en avslutad gymnasieutbildning 
är den bästa grunden för att ungdomar ska kunna komma ut i 
arbetslivet och bli självförsörjande. Samarbetet mellan skola, so-
cialtjänst och folkhälsostrategen kring elever som inte kommer till 
skolan har fortsatt. Skolnärvaroteamet har utökats till att omfatta 
även rektorer för yngre åldrar. En gemensam projektansökan har 
skickats in till Västra Götalandsregionen. Bidraget skall användas 
till verksamhetsutveckling för att främja barns och ungas utveck-
ling och hälsa med fokus på att gå ut grundskolan med godkända 
betyg. I samband med att höstterminen 2020 startade gick en 
intresseförfrågan ut till samtliga vårdnadshavare om samtalsgrupp 
för vårdnadshavare till elever med hög skolfrånvaro. 

Genom ett samarbete mellan elevhälsan och folkhälsostrategen 
utbildades skolpersonal under våren till att bli YAM-instruktörer. 
(YAM står för Youth Aware of Mental Health) Utbildningen syftar 
till att vuxna i skolan ska bli bättre på det förbyggande arbetet 
mot psykisk ohälsa och stress hos elever. 

Enkätundersökningar om trygghet och studiero i skolan som 
genomförts under vårterminen 2020 visar att den upplevda trygg-
heten är hög bland de yngre eleverna men att tryggheten avtar 
något bland de äldre eleverna. Den upplevda studieron minskar 
däremot nämnvärt bland elever i årskurs 9 jämfört elever i   
årskurs fem.

Förskoleverksamheten klarar likt tidigare år att erbjuda plats på 
förskolan inom platsgarantin som i Hjo är tre månader. Under 
hösten 2020 ska förvaltningen utreda möjligheten att öppna en 
uteavdelning på Knäpplans förskola. Anledningen är en ökning av 
antalet barn i tätorten och efterfrågan på förskoleplatser är i regel  
lite större på vårterminen och minskar något på hösten när sex- 
åringarna börjar förskoleklass.    
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Mål ja delvis nej År 
2019

8 Hjo kommun ska använda smart teknik och digitaliserings möjligheter för att 
underlätta arbetet och öka servicen för våra kommuninvånare och besökare

9 I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat

10 I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kon-
takta kommunen

11 I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen

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

Utvecklingsområde 2: Tillsammans

Goda möten förverkligar visionen                                                  

Digitalisering och nytänkande är viktiga ingredienser för att fören-
kla och arbeta resurseffektivt. Inom samtliga verksamheter finns 
utmaningar men också möjligheter när det handlar om att nyttja 
digitaliseringens fördelar och det pågår arbete inom samtliga verk-
samheter. 

Samhällsbyggnad håller på att byta karthanteringsprogram. Det 
nya systemet, Geosecma, används också i några av våra grannkom-
muner, vilket kommer att underlätta samarbetet över kommun-
gränserna. Vi får möjlighet att använda vårt kartmaterial på ett en-
klare och mer effektivt sätt och kommer också kunna presentera 
kartor på vår webbplats. För att effektivisera arbetet har gata-/
parkenheten infört självgående gräsklippare på Knäpplans förskola 
och Guldkroksbadet. Det har fungerat bra och förhoppningen är 
att fler ytor ska kunna klippas med självgående gräsklippare. 

Kultur, turism och fritid har inlett arbetet med ett nytt digitalt 
system för bokning av lokaler, ansökan om föreningsbidrag och 
föreningsregister. Vård- och omsorg arbetar vidare med att införa 
digitala medicinskåp. Hjo kommun ingår i ett samarbete tillsam-
mans med Västra Götalandsregionen, privata vårdgivare och 
samtliga kommuner i regionen som ska leda till bättre informa-
tionsöverföring av hälso- och sjukvårdsinformation mellan såväl 
olika vårdgivare som mellan patienter och vårdgivare.

Under innevarande år kommer målet inte att nås fullt ut men det 
arbete som pågår på alla fronter gör att vi bedömer att målet 
delvis nås. Vi har sedan tidigare bland annat gjort det möjligt att 
ansöka om försörjningsstöd digitalt och infört en ny lärplattform. 

Näringslivsenheten har under året fortsatt att agera lots, stötta 
och skapa möjligheter för befintliga och nya företag. Näringslivs-
galan genomfördes i januari och den var mycket uppskattad och 
på Skaraborgsdagen i slutet av samma månad deltog flera företag 
från Hjo. I början av mars deltog för första gången en av våra 
skolor, Korsberga skola, på mässan för Ung Företagande vilket var 
viktigt för det pågående arbetet med att stärka kontakten mellan 
skola och näringsliv. Verksamheten har varit tvungen att ställa om 
och tänka nytt för att kunna hantera myndigheternas rekommen-
dationer kring covid-19. Bland annat har de näringslivsträffar som 
annars genomförs fysiskt livesänts via enhetens YouTube-kanal 
vilket har uppskattats av deltagarna. Trots covid-19 har företags-
besök kunnat genomföras vilket har varit en förutsättning för att 
kunna stötta det lokala näringslivet i hanteringen av pandemin.

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt
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Goda möten förverkligar visionen                                                  

Samhällsbyggnad och Näringslivsenheten har i samarbetet med 
Business Region Skaraborg arbetat med ett material där Hjo kom-
mun marknadsför lediga tomter för industri och verksamheter. 
Under året har vi fått många förfrågningar om industrimark. Det 
har främst varit ensamföretagare som sökt lämplig mark för sin 
verksamhet. Det finns planlagd mark och några avstyckade indus-
tritomter men i närtid bör kommunen planlägga ytterligare mark 
för industri- och verksamhet på de områden som är utpekade för 
detta i översiktsplanen.  

 Padel är en växande sport. Hela tio intressenter har varit i kon-
takt med kommunen kring en eventuell etablering i Hjo. Under 
sommaren sålde kommunen en tomt på norra industriområdet till 
Hjo Padel AB. Ansökan om bygglov är inlämnat för en inomhushall 
med 4 banor.  

I kommunens vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” är 
bemötande, enkla kontaktytor och möjligheten att påverka viktiga 
hörnstenar. I den senaste medborgarundersökningen hade Hjo 
kommun mycket goda resultat när gäller delaktighet och med-
borgarnas möjligheter att påverka. Under stora delar av året har 
Covid19 pandemin gjort det svårt att mötas i verkliga livet och 
medborgardialoger, kvarterskvällar mm som varit planerade har 
fått ställas in. 

I slutet av april beslutade kommunfullmäktige att ge vår nya 
Kommundirektör i uppdrag att göra en översyn av Hjo kommuns 
vision och mål. Arbetet ska, precis som när visionen togs fram 
för åtta år sen, göras tillsammans med alla som vill vara med och 
påverka och utveckla Hjo. När arbetet är klart ska Hjo kommuns 
mål ha en tydligare koppling till Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen. Startskottet för arbetet var invigningen av ut-
ställningen We Have a Dream den 17 juni. Under våren lanserades 
Hjo kommuns nyhetsbrev Hjo 2030 där vi löpande kommer att 
berätta om arbetet med visionsuppdateringen och kommunens 
arbete för att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 
I september fick kommunens alla chefer och politiker en utbild-
ning om Agenda 2030. En nano utbildning kommer inom kort 
att skickas ut till alla medarbetare. Utifrån denna kunskapsgrund 
kommer arbetet fortsätta under hösten med medborgardialog, i 
både digital och fysisk form, där Hjoborna får möjlighet att mötas 
utifrån frågeställningen “Hur ska vi tillsammans bygga framtidens 
Hållbara Hjo”. 

I augusti skickades medborgarundersökningen för år 2020 ut till 
800 medborgare. Undersökningen pågår fram till november och 
resultatet kommer att redovisas i december. 

https://hjo.se/kommun--politik/Hjo-2030/nyhetsbrevet-hjo-2030/

Nyhetsbrev Hjo 2030

Under åren 2020-2021 kommer vi löpande berätta om arbetet med Hjo 2030 i ett nyhetsbrev. Här kan du börja 
prenumerera på nyhetsbrevet eller ta del av det senaste numret. 

Vill du vara med?

Kommunen är en viktig aktör för att arbeta med hållbarhet, men alla är med och bidrar. Föreningar, företag och an-
dra organisationer arbetar ofta med frågor som bidrar till att vi uppnår de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
Vi tar gärna med tips på innehåll till kommande nummer.

Ta del av länken nedan för att börja prenumerera på vårt nyhetsbrev. 
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Mål ja delvis nej År 
2019

12 I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet

13 I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

14 Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling

Framtidens Hjo är en levande stad. För alla åldrar och året runt. Här finns de funktioner som gör en plats till en egen stad. Ett le-
vande centrum. Och ett brett utbud av idrotts- och kulturaktiviteter som gör livet gott att leva. I Hjo kan människor mötas, växa, vara 
kreativa och inspireras av andras kreativitet.

Utvecklingsområde 3: Levande Hjo
Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt

Händelser året runt                                                  

Hjoborna uttryckte i medborgarundersökningen 2018 att de är 
mycket nöjda med både fritids- och kulturutbudet i Hjo. 

Under årets första åtta månader har verksamheten i samarbete 
med föreningslivet tagit fram ett nytt förslag till hur förenings-
bidragen kan utformas. Under våren startade Senior Sport School 
som är ett hälsoäventyr där människor över 60 år får möjlighet 
att prova på olika fysiska aktiviteter hos de lokala idrottsfören-
ingarna kombinerat med intressanta föreläsningar. Det fick tyvärr 
skjutas upp när Covid19 pandemin kom men kommer startas upp 
igen så snart det är möjligt. Vi har också förnyat vår Hälsoslinga 
som nu även fungerar som en digital tipsrunda. Arbetet med att 
utreda hur friluftsområdet Högaliden och idrottsområdet Guld-
kroksområde kan utvecklas pågår. Våren och den tidiga sommaren 
präglades av pandemin vilket innebar tätare kommunikation med 
våra föreningar och planering av hur våra verksamheter kunde 
göras tillgängliga utifrån myndigheternas rekommendationer. Stort 
fokus låg på om Guldkroksbadet skulle kunna öppna och 13 juli 
kunde portarna öppnas för allmänheten, om än i anpassad form 
med besöksbegränsning på 250 personer. 

Pandemin har också påverkat möjligheten att erbjuda aktiviteter 
med kulturella förtecken. Två av årets planerade tillfälliga utställn-
ingar på Kulturkvarteret har inte kunnat visats. I samband med 
utställningen We have a dream öppnades utställningslokalerna upp 
lite tidigare än övriga kulturkvarteret och utställningen gick att se 
både inom- och utomhus. Beslutet att ställa in Hjo Skördefest togs 
så sent som möjligt - detta innebär dock att det finns ett färdigt 
program som kan flyttas till 2021. Under våren har det varit spar-
samt med evenemang för barn och unga på grund av pandemin. Till 
hösten kan vi börja erbjuda anpassade föreställningar och aktivi-
teter för skola och förskola. 

Under hösten genomförs en ny omgång av medbor-
garundersökningen och förhoppningen är att den ska visa att 
Hjoborna är fortsatt nöjda med utbudet av såväl fritidsaktiviteter 
som kultur. Prognosen är att målet kommer nås vid årsskiftet. 

 Någon utvärdering av hur Covid19 pandemin påverkat handeln 
har inte gjorts men antalet besökare i Hjo under sommaren har 
varit stort och flera butiker och restauranger är nöjda med försäl-
jningen under sommaren. Det kommer dock signaler från flera 
butiker om att det finns utmaningar i lönsamheten. Våra nya köp-
mönster där allt fler väljer att handla via internet får konsekvenser 
för handeln i Hjo. Vi behöver alla som bor och verkar i Hjo ta 
detta på allvar och tillsammans värna det utbud av handel och 
service som finns i Hjo. 

I september väntas kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag 
att göra en detaljplan som medger en mindre utbyggnad av Hotell 
Bellevue. Ambitionen är att utveckla verksamheten med ett SPA 
vilket är en välkommen satsning som kommer både boende och 
besökare till del. 

Målet kring levande centrum och positiv handelsutveckling förvän-
tas inte uppnås under året.
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Händelser året runt                                                  

Mål ja delvis nej År 
2019

15 Hjo kommun ska vara fossiloberoende 2030

I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma naturresurser. Genom vår småskalighet har 
Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka.

Utvecklingsområde 4: Hållbarhet och natur

Resurssnålt med hög kvalitet                                                   

Klimatet påverkas framförallt av våra transporter, våra måltider 
och vår konsumtion. Under årets första åtta månader har många 
insatser gjorts på vägen mot att nå målet om fossiloberoende år 
2030 men minskningen av fossila utsläpp inom kommunens gräns-
er minskar inte i den takt som krävs för att målet ska kunna nås. 

Fossila transporter inom kommunens gränser måste minska i 
snabbare takt om vi ska uppnå klimatmålen och bli en fossilobero-
ende kommun. Under våren 2020 har Hjo Energi uppfört 12 
laddpunkter på sex olika platser i centrala Hjo, som möjliggör för 
boende och besökare att ladda elbilar. Efterlevnaden av Hjo kom-
muns resepolicy har varit svår att följa upp under pandemin. De 
allra flesta resor har ställts in och kollektivtrafiken har inte varit 
ett alternativ för de resor som ändå måste genomföras. Pandemin 
har dock fått till följd att både politiker och tjänstepersoner blivit 
tvungna att ta till sig den teknik som möjliggör resfria möten.  Om 
vi kan hålla fast vid de vanorna även efter pandemin så har organi-
sationen tagit stora steg mot fossilfria resor.  

Arbetet med Resurssmart äldreboende har inte genomförts enligt 
plan. Året inleddes med en stor kunskapssatsning och en åtgärds- 
lista togs fram på hur man kan undvika engångsmaterial och 
ersätta dem med produkter som kan användas om och om igen. I 
stora delar har arbetet kunnat genomföras, men i en tid då basala 
hygienrutiner och smittskydd är viktigare än någonsin har det varit 
svårt att uppvisa konkreta resultat i form av minskade avfallsmäng-
der. Förhoppningen är dock att kunskapen finns kvar och att vi 
kan uppnå både minskat matsvinn och en mer hållbar konsumtion 
av engångsartiklar på lång sikt.  

Under våren 2020 har kommunens representanter deltagit i ar-
betet med en ny Avfallsplan för Hjo och de andra medlemskom-
munerna i AÖS. Avfallsplanen lägger grunden för hur kommunen 
både ska förebygga och hantera avfall. 

13

Under våren har vi arbetat med att utveckla rutiner för cirkulära 
möbelflöden. Ett principbeslut har fattats om att nyinköp av 
möbler inte ska ske förrän vi uteslutit möjligheten att återanvända 
redan befintliga möbler. För närvarande utvecklas rutiner och 
arbetssätt samt digitala verktyg för att möjliggöra en mer cirkulär 
möbelhantering och en mer hållbar konsumtion. 

En glad nyhet kopplat till kretslopp och hållbar konsumtion var 
att Fågelås skola tog hem första pris i hela Sveriges skräpplock-
artävling under våren 2020! 

Måltidsenheten är mitt uppe i sin omställning till mer klimatvänliga 
måltider. Mer grönt på tallriken, mindre transporter, mer säsongs- 
anpassat och mindre matsvinn. Ett samarbete med Jordbruksver-
ket och Refarm Linne har inletts där vi under hösten ska genom-
föra utbildningsdagar om hållbara måltider för all kostenhetens 
personal. Som ett led i detta bjuds även politiker och ”kunder” till 
en dialogträff om Hållbara måltider. 

För att inspirera våra medborgare till mer hållbara och kli-
matsmarta val har vi under 2020 fortsatt att publicera Månadens 
Miljötips på hemsida och i sociala medier.  I mars ställdes tyvärr 
Earth Hour in med anledning av att pandemin precis brutit ut. I 
maj genomförde vi i samarbete med Hållbart resande i Väst en 
uppmuntringskampanj där vi delade ut information och godsaker 
till förbipasserande cyklister.  

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt
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Mål ja delvis nej År 
2019

16 Hjo ska få fler besökare

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

Utvecklingsområde 5: Besökare
Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt

Gäster som längtar tillbaka                                                  

Turistverksamheten jobbar med utgångspunkt från den politiskt 
tagna turism- och besöksnäringsstrategin. Strategin pekar ut sex 
prioriterade områden som verksamheten skall jobba med fram till 
2020: ”marknadsföring & förankring”, ”utbud”, ”samverkan”, ”ut-
bildning”, ”värdskap” och ”attraktivitet”. Samtliga områden arbetar 
verksamheten kontinuerligt med, men under 2020 har verksam-
heten lagt speciell vikt vid värdskap och utbud.  

Turistverksamheten har under 2020 års högsäsong funnits till-
gängliga i Hjos offentliga miljö via den mobila lådcykeln. Vi har 
jobbat vidare med att lyfta trästaden i vår marknadsföring och en 
trästadsportal på www.visithjo.se är klar. 

Under våren och början av sommaren fanns det en stor oro i 
besöksnäringsbranschen på grund av pandemin vilket innebar 
mycket kommunikation med näringen för att fånga upp behov 
och tankar. Under denna period var det väldigt få besökare till 
våra näringsidkare inom branschen men senare under sommaren 
vågade sig människor ut igen och under juli och augusti var Hjo 
mycket välbesökt och det mesta talar för att det besöksmässigt 
varit en bra sommar. Sammanställning av besöksstatistiken pågår 
och den kommer att presenteras under hösten. Prognosen är att 
målet nås vid årsskiftet

 

 

 

UPPTÄCK HJO
 

Upptäck vad som finns att se och göra i Hjo.



                                                                 HJO KOMMUN

DELÅRSRAPPORT 2020

17
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Mål ja delvis nej År 
2019

17 Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar

Utvecklingsområde 6: Vättern

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.

Liv vid vatten

Arbetet enligt VA-planen för Hjo kommun fortlöper och är ett 
bidrag till kommunens arbete för att Sverige ska nå de nationella 
miljömålen samt uppsatta miljökvalitetsnormer enligt EU:s ram-
direktiv för vatten. Pumpstationen i Grebban har kompletterats 
med ett reservkraftsuttag så att risken för bräddning av avlopps-
vatten till Hjoån vid strömavbrott minskar. 

Egna mätningar på det renade vattnet i avloppsreningsverket visar 
att halterna av ogynnsamma ämnen är fortsatt låga. Förvaltningen 
bevakar kontinuerligt det arbetet som pågår runt om i landet 
kring rening av läkemedelsrester i avloppsvatten men i nuläget 
finns inga konkreta planer på införande i Hjo. Sedan 2019 deltar 
Hjo kommuns VA-verksamhet i ett projekt där utsläpp av organis-
ka mikroföroreningar (såsom läkemedel, industrikemikalier, PFAS) 
till Vättern kartläggs och rapporten väntas bli offentlig i slutet av 
oktober. Kartläggningen görs i Sveriges tre största sjöar och är ett 
samarbete mellan vattenvårdsförbunden, Sveriges Lantbruksuni-
versitet (SLU), Havs- och vattenmyndigheten samt EU projektet 
LIFE IP Rich Waters.  

Kalkningen av Hjällöbäcken och Björsjön fortsätter. Hjo kommun 
administrerar arbetet och Länsstyrelsen bekostar det. Genom 
kalkningen är vi med och bidrar till att nå det nationella mil-
jömålet “Levande sjöar och vattendrag”.  

Sedan några år tillbaka pågår en utredning av föroreningar på 
Sanna friluftsområde som tidigare varit en deponi för såväl 
hushållssopor som industriavfall. Nu finns en färdig rapport över 
föroreningssituationen i området. Den kommer att presenteras 
för Hjo kommun och Miljösamverkan Skaraborg under hösten 
och ska ligga till grund för riskanalyser och åtgärdsprogram. Det 
står klart att deponin innehåller föroreningar och att dessa också 
finns i ett område strax utanför deponin. Det återstår en del 
arbetet innan en plan för åtgärder kan vara färdig. 

15

Med finansiering från Naturvårdsverket har kommunen också 
gjort en utredning av föroreningar på området vid före detta 
Hjo Mekaniskas fabriker vid Strömsdalsvägen. Resultatet, som 
var bättre än väntat, visar dock att det finns föroreningar som 
bör saneras. Inför 2020 ansökte Hjo kommun om ytterligare 
finansiering för åtgärder men fick avslag. Under sommaren har 
samhällsbyggnad haft förnyad kontakt med Länsstyrelsen om det 
fortsatta arbetet och vi kommer göra en ny ansökan för att åtgär-
da föroreningarna. 

Förvaltningen fortsätter att bevaka försvarsmaktens ansökan om 
tillstånd till utökad verksamhet och fler flygrörelser på Karlsborgs 
flygplats. I februari 2020 överklagade Hjo kommun Länsstyrelsens 
beslut eftersom den utökade verksamheten kan påverka Vättern. 

Målet bedöms kunna nås vid årets slut.

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt
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Mål ja delvis nej År 
2019

21 Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr

22 Investeringarna ska till 70% finansieras med egna medel under mandatperio-
den 2019-2022

23 Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfylltEkonomi

En viktig förutsättning för god ekonomi är en god kostnadskontroll, vilket innebär att det ska råda balans mellan löpande intäkter 
och kostnader. Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens samlade resultat, exklusive den avkastning på pen-
sionmedel som återinvesterats, ska utgöra 2% av de samlade skatteintäkterna och generella statsbidrag.

Resultatprognosen för helåret 2020 visar på en positiv budgetav-
vikelse med 11,7 mnkr vilket innebär att vi bedömer att vi kom-
mer att nå det budgeterade resultatet om 8,0 mnkr.

Självfinansieringmålet gäller för mandatperioden 2019-2022 och 
efter endast halvvägs in på mandatperioden är en prognos för hela 
mandatperioden svår att göra. Utfallet hittills visar på en hög själv-
finansieringsgrad, men investeringsbudgeten för de nästkommande 
åren innehåller bland annat den nya F-6 skolan, vilket gör att övri-
ga investeringar måste hållas tillbaka för att investeringarna ska 
kunna finansieras till 70% med egna medel.  Av denna anledning 
har vi bedömt att målet delvis kommer att nås.

Beträffande målet om bibehållen eller förbättrad soliditet har det 
uppnåtts efter årets första 8 månader och bedömningen är att så 
också kommer att ske för helåret 2020.
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Översyn av Vuxenutbildningen/Särvux/lM/SFI

Förvaltningen har presenterat en översyn av vuxenutbildningen 
som ger en bra bild av de behov, möjligheter och utmaningar vi 
står inför om vi ska säkra tillgänglighet, utbud och kompetens-
försörjning inom området. Förvaltningen får i uppdrag att säga 
upp och avyttra de paviljonger som idag används som skollokaler. 
Fortsatt får förvaltningen i uppdrag att skyndsamt se över mö-
jligheterna att flytta den samlade verksamheten till centralt beläg-
na lokaler som ägs av kommunen och som är långsiktigt funktio-
nella och hållbara över tid.

Kommentar vid uppföljning: 

Smedjans verksamhet flyttades under maj månad till Sjöryd (f.d 
avdelning Kajutan), verksamheten har dock aldrig startats upp på 
grund av Covid-19-pandemin. Smedjans ”gamla” lokaler har sedan 
iordningsställts och delar av verksamheterna som tidigare bed-
rivits på Folkhögsskolans område har flyttat in (september 2020). 
Hyresavtalet avseende paviljongerna på Folkhögsskolans område 
är uppsagt och borttransport av paviljongerna kommer att ske 
under oktober månad 2020. Den andra och sista etappen av flytt 
av verksamhet från Folkhögsskolans område kommer att ske inför 
höstterminen 2021. Ombyggnad och iordningsställande av loka-
lerna på ”Vallgatan 4C” har påbörjats under 2020, men kommer 
i huvudsak att ske under våren 2021. Hyresavtalet för de lokaler 
hos Folkhögskolan där denna verksamhet nu bedrivs är uppsagt 
med verkan i juni 2021.

Fritidsklubb

Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningar-
na för att inrätta Fritidsklubb som komplement till den Skolbar-
nomsorg som idag bedrivs. Utredningen ska se över möjligheten 
att samarbeta med den personal och de resurser som idag finns 
knutna till Fritidsgården samt möjligheten att nyttja lokaler som 
finns både inom skol-, kultur- och fritidsområdet. 

Kommentar vid uppföljning: 

Utredningen är påbörjad. Förvaltningen belyser i utredningen 
förutsättningar för fritidshemsverksamheten utifrån kompetens-
försörjning, behörighet till följd av legitimationskrav, likvärdighet, 
elevperspektiv och lokaler. I utredningen ges en lägesbild av 
hur fritidshemsverksamheten i Hjo kommun ser ut samt en 
beskrivning av fritidsgårdens- och kulturskolans verksamhet. Detta 
för att ge en övergripande bild av det utbud som finns idag när 
det gäller kultur och fritidsverksamheter utanför skoltid. Utifrån 
det utbud som finns idag ser förvaltningen i dagsläget inget behov 
av att starta ytterligare en verksamhet. Förvaltningen arbetar 
vidare med att lokalmässigt och organisatoriskt hitta samord-
ningsvinster mellan just fritids, kulturskola och fritidsgård. Utred-
ningsuppdraget Fritidsklubb kommer avrapporteras under hösten 
2020.   

Redovisning av status per 20200831

Uppföljning av specifika uppdrag i budget 2020 
Utöver Kommunfullmäktiges 17 prioriterade verksamhetsmål gavs också förvaltningen nedanstående specifika 
uppdrag att arbeta med under 2020. 
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Guldkroksområdet

Guldkroksområdet är redan idag ett naturligt nav för inom-
hus- och utomhusidrotter i vår kommun. Förvaltningen får i 
uppdrag att under 2020, i samarbete med föreningsliv och andra 
intressenter, fördjupa utredningen av behov och möjligheter i 
området samt att ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen 
av området. Arbetet ska ha fokus på tillgänglighet för utövare och 
åskådare, flexibelt och maximalt nyttjande av olika faciliteter samt 
möjligheter till samordning av verksamheter.

Kommentar vid uppföljning: 

Utredningen är påbörjad och kunskapsinhämtning pågår med 
goda exempel från andra kommuner samt en analys av den aktu-
ella forskningen kring hur man skapar moderna idrottshallar och 
idrottsområden. Avstämning har skett kring uppdraget och utred-
ningens huvudsyfte är att utreda hur området kan komma att 
användas i ett längre perspektiv. Det är viktigt att visa på visioner 
och möjligheter utifrån nuvarande utbud och hur vi kan förstärka 
området som nav för idrotten/folkhälsan med utgångs-  
punkt i kommande vision för Hjo och Agenda 2030. Utvecklingen 
av idrottsmiljöer har stått ganska still i Sverige under lång tid men 
det finns goda exempel att arbeta med. Vi har identifierat behov 
av att sprida dessa goda exempel som inspiration till berörda 
föreningar, politiker och tjänstemän. Under hösten kommer vi att 
ta fram en plan för hur detta kan genomföras.

Egen lagad kyld mat inom hemtjänsten

I vårbudgeten inför 2020 fick förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att kyla ned mat som tillagas i Centralköket för att 
sedan distribuera denna till brukaren vid ett fåtal tillfällen i veckan. 
Utredningen pågår men är inte slutförd varför Kommunstyrelsen 
uppmanar förvaltningen att intensifiera detta arbete och åter-
komma med förslag på hantering och eventuella investeringar för 
ändamålet.

Kommentar vid uppföljning: 

Utredningsuppdraget har inte kunnat genomföras i planerad 
omfattning på grund av Covid-19-pandemin och chefsbyte inom 
hemtjänsten. I skrivande stund (september 2020) har Vård och 
omsorg dock tagit fram några alternativa upplägg vad gäller 
frekvens i beställningar och leveranser. Dessa kommer under 
oktober månad att presenteras för måltidsenheten som utifrån 
detta får göra konsekvensbeskrivningar och kalkyler för att kunna 
leverera ”närlagad” kyld mat till våra brukare inom hemtjänsten.

Båtuppställningsplatsen Kofoten

Båtuppställningsplatser är en service som kan hanteras av privata 
aktörer. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten 
att avyttra den kommunala uppställningsplats för båtar som kom-
munen äger och driver idag. Om det inte låter sig göras bör verk-
samheten drivas vidare med full kostnadstäckning och avgifter etc 
anpassas efter detta.

Kommentar vid uppföljning: 

Utredningen kring att avveckla den kommunala båtuppställnings- 
platsen på Metallvägen pågår. Förvaltningen har konstaterat att i 
nuläget täcks de kostnader som kommunen har för att driva verk-
samheten av de avgifter som debiteras de kunder som förvarar 
sina båtar på uppställningsplatsen. Det är relevant att ifrågasätta 
om verksamheten faller inom det kommunala uppdraget. Det finns 
i nuläget olika tänkbara förslag där ett starkt alternativ är att lägga 
ner och låta privata näringsidkare tillhandahålla båtuppställning. 
Hjo kommun har behov av säljbara industritomter och båtupp- 
ställningsplatsen skulle kunna säljas som en mindre industritomt. 
Hjo segelsällskap och Hjo fiske och båtklubb har informerats om 
det pågående uppdraget men att Hjo kommun kommer att ta 
emot båtar under kommande vinter 20/21.  
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Vår politiska organisation 
Den politiska organisationen i Hjo kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Under kommun-
styrelsen återfinns fem utskott som bereder ärenden. Det finns även en byggnadsnämnd som hanterar bygglov. 

Gemensamma nämnder
• Kollektivtrafiknämnden1

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

1Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg 
kommun.

 

Kommunfullmäktige - KfKommunfullmäktige - Kf

RevisionRevision ÖverförmyndareÖverförmyndare ValnämndValnämnd ArvodesberedningArvodesberedning ValberedningValberedning

KommunstyrelsenKommunstyrelsen

Allmänna utskottet - AuAllmänna utskottet - Au

Barn- och ungdomsutskottet - BuBarn- och ungdomsutskottet - Bu

Individutskottet - IuIndividutskottet - Iu

Omvårdnadsutskottet - OuOmvårdnadsutskottet - Ou

Tekniska utskottet - TuTekniska utskottet - Tu

Byggnadsnämnd - BnByggnadsnämnd - Bn
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Kommunstyrelsens ordinarie ledamöterKommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kom-
munen och väljs direkt av kommunens medborgare. Fullmäkti-
ge beslutar i ärenden av större vikt för kommunen såsom bud-
get, visioner, mål och policies för hela kommunens verksamhet 
och fastställer kommunens taxor och avgifter. 

Kommunfullmäktige i  Hjo består av 33 folkvalda ledamöter. 
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 (11 ledamöter) 
• Centerpartiet (3 ledamöter) 
• Kristdemokraterna (2 ledamöter) 
• Liberalerna (2 ledamöter)

Oppositionen har 16 kommunfullmäktigemandat, 
bestående av:

• Socialdemokraterna (8 ledamöter), 
• Vänsterpartiet (2 ledamöter) 
• Sverigedemokraterna ( 5 ledamöter)

Kommunstyrelsen 
Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar 
kommunens verksamhet och ekonomi.  Alla ärenden som ska 
beslutas av kommunfullmäktige behandlas först av kommunsty-
relsen. En stor mängd ärenden kan dock avgöras i kommunsty-
relsen. 

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 kommunstyrel-
sen.

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

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

Lars Glad (M) Ewa F Thorstenson (M) 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Jörgen Fransson (S) 

Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Sandra Lind (S)Bodil Hedin (S)

Hasse Nörgård (Sd)

Catrin Hulmarker (M)
Ordförande

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

Pierre Robert Rydén (S)
2:e vice ordförande

Christer Klang (M) 

      Lennart Larsson (Sd)

Richard Bengtsson (M) 
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Vår förvaltningsorganisation
Hjo kommuns förvaltningsorganisation består av en enda förvaltning, Kommunstyrelsens 
förvaltning, som leds en kommundirektör tillsammans med stabs- och verksamhetschefer.

Plan och Bygg
- Fysisk planering
- Bygglovshandläggning

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

Trafikfrågor
- Kollektivtrafik
- Lokala trafikföreskrifter

Vatten- och avlopp (VA)

Kultur
- Bibliotek
- Utställningar

Turism
- Turisbyrå

Fritid
- Föreningssamordnare
- Fritidsgård

Äldreomsorg
- Hemtjänst
- Äldreboende
- Dagverksamhet

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

Anhörigstöd

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

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

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

Kulturskola
- Musik, dans, teater

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

 

Kommundirektör

Barn och utbildningArbete och 
socialtjänstVård och omsorgKultur, turism och 

fritidSamhällsbyggnad

Kommunledningskontoret
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Ledningsorganisation

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

Ledningsgruppen är kommundirektörens strate-
giska resurs för ledning och styrning av kom-
munens verksamhet. Kommunens ledningsgrupp 
leds av kommundirektören.

Förvaltningen är uppdelad i fem verksamhetsom-
råden: arbete och socialtjänst, barn och utbild-
ning, kultur, turism och fritid, samhällsbyggnad 
samt vård och omsorg. Centralt placerade på 
kommunledningskontoret finns enheterna eko-
nomi, kansli, information, IT och personal. Nä-
ringsliv och folkhälsa är två andra områden som 
är centralt placerade under kommundirektören.

Eva Ulfenborg
Kommundirektör

Thomas Lindberg
Kanslichef

Lennart Andersson
Ekonomichef

Annika Hedberg
Personalchef

Peter Jonsson
IT-chef

Kristina Mustajärvi
Näringslivschef

Svante Andrén
Samhällsbyggnadschef

Charlotte Warling
Socialtjänstchef

Mari-Louise Brage
Barn och utbildningschef

Christer Svensson
Kultur, turism och fritidschef

Annika Törner 
Vård och omsorgsschef
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Sjukfrånvaro
Ett samarbete med Försäkringskassan, Folkhälsostrategen, När-
hälsan och Hälsocentralen har startats upp med mål att gemen-
samt jobba med att förebygga sjukskrivningar och då framför allt 
korttidssjukskrivningarna. En aktivitetsplan kommer att tas fram 
för att sänka förvaltningens sjuktal och hur vi ska jobba för ett 
hälsosammare Hjo. Vissa aktiviteter har skjutits på framtiden, 
bland annat en föreläsning med Åsa Kadowaki.
Coronapandemin gjorde att sjukskrivningarna ökade markant 
i framförallt mars och april för att sedan sjunka. I augusti ligger 
sjukfrånvaron lägre än den gjorde 2019. 

Kompetensförsörjning
Hjo kommun har under våren haft många och bra sökanden till 
tillsvidaretjänster men svårt att få tag i vikarier/timanställda. 
Verksamheten har fått förlita sig på anställda som gått i pension 
och som sedan ställt upp på inringning. 

Inför semesterperioden har en ökning av ansökningar skett till 
vård och omsorg vilket beror på Corona pandemin. Utbudet 
av sommarjobb på arbetsmarknaden har minskat vilket är den 
troliga orsaken till ökningen av ansökningar.

Arbetet med att säkerställa bemanningen inför ett eventuellt 
utbrott av Corona har tagit stor del av planeringen. Alla med-
arbetares kompetenser har inventerats för att eventuellt kunna 
förflyttas till i första hand vård och omsorg. 

Arbetsmiljö och hälsa

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Fokus har under första halvåret legat på att fortsätta att för-
bättra det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunen. En 
andra omgång av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsom-
bud har genomförts tillsammans med fackliga ombud. Utbild-
ningen kommer att återupptas till hösten igen när det är säkert 
att träffas utifrån Coronapandemin.

Nya arbetsmiljömål är framtagna för 2020 utifrån den årliga upp-
följningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under våren 
har arbetet med målen påbörjats kring introduktion, uppgifts-
fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt riskbedömningar.

Årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet har uppdate-
rats och agendan för APT har utvecklats. Varje månad ska ett 
tema tas upp på APT och det finns nu framtaget stödmaterial till 
cheferna för varje tema.

Friskvård
2020 har medarbetarna haft möjlighet att välja mellan frisk-
vårdstimme och friskvårdsbidrag liksom föregående år. 
Månadens friskvårdsaktivitet har fått ta en paus utifrån den 
pågående Coronapandemin men med förhoppning att kunna dra 
igång igen när förutsättningarna tillåter. 

Väsentliga personalförhållanden
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-chef, säkerhetssamordning och kontaktcenter tillsammans med Tibro och 
Karlsborg. 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. pla-
narkitekt. Vi har dock alla en sak gemensamt, vi arbetar för att uppfylla visionen för Hjo kommun ”Tillsammans skapar vi framtidens 
Hjo”. 

Personalredovisning 
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-chef, säkerhetssamordning och kontaktcenter tillsammans 
med Tibro och Karlsborg. 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”.  

1 Arbetsmiljö och hälsa 
1.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Fokus har under första halvåret varit på att fortsätta att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
kommunen. En andra omgång av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförts tillsammans 
med fackliga ombud. Utbildningen kommer att återupptas till hösten igen när det är säkert att träffas utifrån 
Coronapandemin. 
Nya arbetsmiljömål är framtagna för 2020 utifrån den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Under våren har arbetet med målen påbörjats kring introduktion, uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter samt 
riskbedömningar. 
Årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet har uppdaterats och agendan för APT har utvecklats. Varje månad 
ska ett tema tas upp på APT och det finns nu framtaget stödmaterial till cheferna för varje tema. 

1.2 Friskvård 
2020 har medarbetarna haft möjlighet att välja mellan friskvårdstimme och friskvårdsbidrag liksom föregående år.  

Månadens friskvårdsaktivitet har fått ta en paus utifrån den pågående Coronapandemin men med förhoppning att 
kunna dra igång igen när förutsättningarna tillåter.  

1.3 Sjukfrånvaro 
Ett samarbete med Försäkringskassan, Folkhälsostrategen, Närhälsan och Hälsocentralen har startats upp med mål 
att gemensamt jobba med att förebygga sjukskrivningar och då framförallt korttidssjukskrivningarna. En 
aktivitetsplan kommer att tas framför att sänka förvaltningens sjuktal och hur vi ska jobba för ett hälsosammare Hjo. 
Vissa aktiviteter har skjutits på framtiden, bland annat en föreläsning med Åsa Kadowaki. 

Coronapandemin gjorde att sjukskrivningarna ökade markant i framförallt mars och april för att sedan sjunka. I 
augusti ligger sjukfrånvaron lägre än den gjorde 2019.  
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Heltid som norm
En handlingsplan för införande av ett hållbart arbetsliv är klar 
och antagen. Enhetschefer inom vård och omsorg har fått ut-
bildning i bemanningsprocessen. Under hösten kommer arbetet 
att fortsätta med att utveckla arbetssätt och medarbetare i 
bemanning och schemaläggning.

Löneöversyn 

Löneanalys
Personalenheten har analyserat alla befattningar i kommunen 
och jämfört hur vi ligger till med kringliggande kommuner. Dis-
kussion har även förts med respektive verksamhetsområde om 
löneläget och behov av vissa satsningar. Resultatet av analysen 
blev riktade satsningar på yrkesgrupper där vi som kommun 
ligger lågt, på bekostnad av grupper som ligger bra jämfört med 
kringliggande kommuner. Satsningarna i år blev till förskollä-
rare, lärare, socialsekreterare och baspersonal inom Vård och 
omsorg.

Löneöversyn
Löneöversynen i vår har endast kunnat genomföras för de 
fackförbund som har avtal; Vårdförbundet, Arbetsterapeuterna, 
Fysioterapeuterna, Lärarförbunden samt DIK.

Kommunal, Vision, SSR och Ledarna hade utgående avtal. 
Arbetsmarknadens parter kom överens om att pausa för-
handlingarna i våras utifrån det ansträngda läge som rådde 
med Coronapandemin under våren. Avtalen förlängdes 
och förhandlingar kommer att återupptas under hösten 
med mål att vara klara till sista november.

Antal anställda

2018 2019 2020

Kvinnor 605 643 656

Män 120 126 136

S:a tillsvidare 725 769 792

Visstid 107 87 113

Totalt 832 856 905

Personalstruktur och nyckeltal

Antalet medarbetare med tillsvidareanställning har ökat jämfört 
med året innan. Ökningen beror på att vi har lyckats anställa 
legitimerad personal inom Barn och utbildning och utbildade 
undersköterskor inom Vård och omsorg.  Ytterligare en orsak 
till ökningen är att en ny avdelning har öppnats på Sigghusbergs 
särskilda boende.

Ökningen av visstidsanställda kan härledas till att det under 
pandemins början krävde många vikarier då sjuktalen var höga.
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaff-
ningsvärdet efter avdrag för avskrivningar. Investeringar som har 
ett betydande och väsentligt belopp aktiveras i balansräkningen. 
Som vägledning används en gräns på ett basbelopp (47 300 för år 
2020) och en livslängd på mer än tre år. Avskrivningar av anlägg-
ningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjande-
period, vilket i allt väsentligt överensstämmer med de i tabellen 
angivna avskrivningstiderna. Rak nominell metod används. Viss 
vägledning för en anläggningstillgångs avskrivningstid finns i 
rådets idéskrift. Ingen omprövning av nyttjandetiden har gjorts 
under året. Avskrivningen påbörjas kalendermånaden efter det 
att tillgången tagits i bruk. 

Sedan 2015 tillämpar Hjo kommun s.k. komponentindelning och 
följer en uppställning av de komponenter Hjo kommun valt att 
indela investeringarna i och vilken nyttjande period som till-
lämpas.

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 
(programvaror)

3-5

Hjo kommun följer kommunal redovisningslagstiftning och Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. Beträffande 
schablonersättning gällande personer med uppehållstillstånd se dock under rubriken ”verksamhetens intäkter” nedan. Delårsbokslutet 
innehåller en resultaträkning, kassaflödesanalys samt en balansräkning. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och 
investeringsredovisning. 

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
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Anslutningsavgifter samt ersättningar
RKRs rekommendation R4 – Intäkter, som reglerar redovisning-
en av bland annat anslutningsavgifter och ersättningar har under 
året omarbetats. De nya reglerna ska tillämpas senast 2020. 
I enlighet med rekommendationen har i anslutningsavgifter 
som avser att täcka investeringsutgifter för vatten och avlopp 
avräknats mot investeringsbeloppet. Från och med 2020 kom-
mer gatukostnadsersättningar att redovisas som intäkt redan vid 
faktureringstillfället.  

Bidrag till statlig infrastruktur
Hjo kommun undertecknade tillsammans med de övriga Ska-
raborgskommunerna under 2013 en avsiktsförklaring med Tra-
fikverket om medfinansiering av utbyggnaden av vissa sträckor 
av E20. Utbyggnaden bedöms medföra såväl nationella, regionala 
och lokala nyttor.

Detta redovisades i 2014 års bokslut som en kostnad (jämförel-
sestörande post) och en avsättning med 5,0 mnkr. Avsättningen 
har sedan dess indexuppräknats och uppgår vid delårsbokslutet 
2020 till 5,3 mnkr. Beloppet kommer att utbetalas successivt 
under byggperioden med början i slutet av 2020.
 
 Avsättning för återställande av deponier
Inom Hjo kommun finns ett område som tidigare använts som 
deponi, kallat Sanna. Området är klassat som förorenad mark 
och provtagning har pågått sedan 2018. Eventuella beslut om 
återställande fattas av Länsstyrelsen, vilket inte har skett ännu.

Kommunen erhåller 30 kr per invånare och år (ca 270 tkr) från 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) för att i framtiden 
återställa områden som detta. Denna inkomst redovisas som 
avsättning från vilken periodens utgifter för provtagning och 
andra åtgärder avräknas.

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

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

Anskaffningsvärdet har tagits upp till det verkliga värdet. Av-
skrivningstiden följer leasingperioden och objekten skrivs ner till 
restvärdet. Räntekostnaden beräknas till ett fast värde fördelat 
över leasingperioden. Alla lokalhyresavtal har redovisats som 
operationella.

Lånekostnader
Lånekostnader i form av räntor och avgifter periodiseras och 
belastar resultatet det år då de uppstår. I större byggprojekt, 
med lång produktionstid aktiveras räntekostnader under byggti-
den. Under 2020 har inga räntekostnader aktiverats.

Löneskatt
Löneskatten redovisas då pensionsförpliktelsen uppkommer 
vilket innebär att löneskatten har periodiserats och redovisats 
som en kostnad i resultaträkningen.
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Pensionsskuld
Pensionsskulder redovisas enligt den så kallade blandmodellen. 
Den delen av pensionsskulden som intjänats före 1998 redovisas 
som en ansvarsförbindelse, d.v.s. inom linjen. Det som intjänats 
efter 1998 redovisas som en avsättning alternativt kortfristig 
skuld. Avsättningens storlek baseras på KPA Pensions beräk-
ning, gjord enligt RIPS17.

Förtroendevalda
Till och med år 2014 redovisades alla pensionsskulder till för-
troendevalda som en ansvarsförbindelse. Från och med år 2015 
sker en uppdelning mellan avsättning och ansvarsförbindelse 
enligt KPAs beräkning.
 
Avsättning har gjorts efter KPAs beräkning 2020-01-21. Årets 
förändring av avsättningen har belastat 2020 års delårsresultat 
med 320 tkr inkl. löneskatt. Teoretiskt värde av förtroendeval-
das pensionsförmåner beräknas och redovisas som ansvarsför-
bindelse för förtroendevalda, vars uppdrag motsvarar minst 40 
procent av heltid. För de som har intjänad pensionsrätt och är 
under 50 år beräknas en inkomstgaranti under 12 månader, och 
för de som är över 50 år beräknas visstidspension fram till 65 år. 
Beräkningen görs brutto utan samordning. Eftersom pensions-
förmånen är relaterad till förändringar i basbeloppet görs ingen 
nuvärdesberäkning.

Kommunen har antagit att OPF-KL ska gälla för de politiskt för-
troendevalda som tidigare inte omfattades av PBF. För år 2018 
avser detta 15 personer.

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 efterlevan-
depensioner finns särskilt tecknade försäkringar.

Riskhantering – ränterisk  
Med ränterisk avses risken för att en förändring av det allmänna 
ränteläget påverkar kommunens räntekostnader i negativ rikt-
ning. För att begränsa ränterisken i kommunen ska lånestocken 
utformas så att den viktade genomsnittliga räntebindningstiden 
bör vara minst tre månader och högst tre år och att räntebind-
ningstiden för enskilda lån inte överstiger 10 år.

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

Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av de preliminära 
månatliga inbetalningarna, prognosen för slutavräkningen 2019 
samt skillnaden mellan den slutliga taxeringen och prognosen 
för 2018. Avräkning av skatteintäkterna har gjorts efter Sveriges 
Kommuner och Landstings beräkningar från december 2019, 
samt med hänsyn till kap. 9§§3-4 LKBR.

Skulder
Kommunens skulder klassificeras som kortfristig när den förfal-
ler till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen. 
Övriga skulder ska klassificeras som långfristiga. Den del av 
långfristiga lån som förfaller till återbetalning och eller amorte-
ring inom 12 månader redovisas som kortfristig skuld.

Taxefinansierade verksamheter
Resultatregleringsfonden för renhållning är redovisad under Av-
sättningar och uppgår till 4,2 mnkr. Se vidare under ”Avsättning 
för återställning av deponier” på föregående sida.

VA-enheten har belastats med centrala overheadkostnader 
(grundat på verkliga kostnader för vissa centrala funktioner vilka 
fördelats efter antalet anställda). Ränta har beräknats på interna 
lån för investeringar. VA-enhetens över- eller underuttag redo-
visas som en kortfristig skuld respektive fordran och kommer 
att användas till nästkommande år.

Verksamhetens intäkter
Nedan redovisas kommunens huvudsakliga inkomstgrupper och 
dess grund för intäktsföring.

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

Äldreomsorgsavgifter
Fakturering till brukaren sker i början av nästkommande månad. 
Inkomsten intäktsförs dock i den period som intäkten avser 
vilket innebär att normalt behöver ingen periodisering ske vid 
boksluten.
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Hyresintäkter särskilt boende och bostad med särskilt anpassad 
service debiteras brukaren en månad i förskott men intäktsförs i 
den period hyran avser vilket innebär att normalt behöver ingen 
periodisering ske vid boksluten.

Renhållnings och VA-avgifter
Avgifterna faktureras via kommunens helägda bolag Hjo Energi 
AB. Inkomsten intäktsförs i samband med återredovisningen till 
kommunen som sker med en månads eftersläpning. I den mån 
verksamhetens avgiftsuttag överskrider självkostnaden, minskas 
intäkten. Ett eventuellt överuttag av VA-taxan bokförs som 
kortfristig skuld. Anslutningsavgifter, gatukostnadsersättningar 
samt övriga investeringsbidrag se ovan under rubrik ”Anslut-
ningsavgifter och ersättningar”.

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 avta-
let 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 resultaträkningen tillsam-
mans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. Dessa bidrag 
kräver i regel någon form av motprestation och återrapporte-
ring. De periodiseras i normalfallet till den period som bidraget 
avser enligt förekommande underlag. 

Schablonersättning för personer med uppehållstillstånd har till 
och med 2018-12-31 bokförts enligt kontantmetoden. Eventuellt 
överskott varje år fördes över till nästkommande år och vid års-
skiftet 2019/20 uppgick överskottet till 4,0 mnkr. Dessa medel 
har under januari till augusti intäktsförts med 8/12 det vill säga 
3 mnkr.

Övriga intäkter och kostnader
Finansiella kostnader och intäkter har periodiserats fullt ut. 
Övriga intäkter och kostnader har periodiserats till väsentliga 
belopp. Med väsentlig avses belopp överstigande 25 tkr.

 

Den sammanställda redovisningen
Syftet med sammanställd redovisning är att ge en helhetssyn 
på kommunens verksamhet och ekonomi och ge en organisa-
tionsneutral redovisning som möjliggör jämförbarhet mellan 
kommunerna. Den sammanställda redovisningen upprättas 
enligt förvärvsmetoden med den s.k. alternativa metoden där 
underkoncernens (Hjo Stadshus AB) bokslut konsoliderats. 

Bolagens redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredo-
visningslagen (1995:1554), samt rekommendationer och uttalan-
den från Bokföringsnämnden.

Med undantag för redovisning av pensionskostnader tillämpar 
bolagen samma redovisningsprinciper som kommunen.

Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden mellan kom-
munen och respektive dotterkoncern och dotterbolag. Interna 
intäkter, kostnader, fordrings- och skuldposter av väsentlig 
betydelse har eliminerats.

Intresseföretag i underkoncernens redovisning
Andelar i intresseföretagen HjoTiBorg Energi AB och Bredband 
Östra Skaraborg AB redovisas i Hjo Stadshus AB koncernen i 
enlighet med den s.k. kapitalandelsmetoden.

Mindre ägarandelar
Hjo kommun har även andelar i kommunalförbunden Räddnings-
tjänst Östra Skaraborg och Avfallshantering Östra Skaraborg. 
Eftersom ägarandelen i båda fallen understiger 20 % har kom-
munalförbunden inte medtagits i den sammanställda redovis-
ningen.

Obeskattade reserver
Bolagens obeskattade reserver har uppdelats i koncernbalans-
räkningen i eget kapital del (78 %) och uppskjuten skattskuld (22 
%). Den uppskjutna skatten redovisas som en avsättning.

Hantering i delårsrapport
De kommunägda bolagen utgör så liten andel av kommunkon-
cernens verksamhet att sammanställd redovisning ej anses 
nödvändig i delårsrapporten.
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Resultaträkningen visar kommunens samtliga intäkter och kostnader och hur 
det egna kapitalet har förändrats jan-aug 2020. 

Resultaträkning

Mnkr
2018-08 2019-08 2020-08 Helårsprognos 

2020
Helårsbudget 

2020
Prognos avvikelse 

helår

Verksamhetens intäkter 83,1 84,6 88,1 118,4 108,6 9,8

-varav jämförelsestörande intäkter 0 0 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -388,5 -402,7 -416,2 -631,8 -620,2 -11,6

-varav jämförelsestörande 
kostnader

0 0 0 0 0 0

Avskrivningar -15,1 -15,1 -16,9 -24,4 -23,2 -1,2

Verksamhetens nettokostnader -320,5 -333,2 -345,0 -537,8 -534,8 -3,0

Skatteintäkter 262,4 272,1 273,1 412,3 416,3 -4,0

Generella stadsbidrag och  
utjämning

83,5 82,8 95,6 145,0 127,7 17,3

Verksamhetens resultat 25,4 21,7 23,7 19,5 9,2 10,3

Finansiella intäkter 0,7 0,5 0,6 1,5 0,9 0,6

Finansiella kostnader -1,3 -1,0 -1,1 -1,3 -2,1 0,8

Resultat efter finansiella poster 24,8 21,2 23,2 19,7 8,0 11,7

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 24,8 21,2 23,2 19,7 8,0 11,7

Periodens resultat

I likhet med tidigare år är resultatet betydligt högre för årets 
första åtta månader än det prognostiserade årsresultatet. De 
främsta förklaringarna till detta är att intäkter från skatter 
och generella statsbidrag utbetalas och redovisas jämnt under 
året med en tolftedel per månad. Periodiseringen på kostnads-
sidan är dock inte lika jämn. Bland annat innehåller perioden 
januari-augusti en semestermånad för de flesta anställda och 
ett sommarlov inom skolan vilket innebär att personalkostna-
derna under årets första åtta månader är betydligt lägre än åtta 
tolftedelar av årskostnaden. Dessutom löper löneavtalsperioden 
från 1 april till 31 mars eller från 1 maj – 30 april för kommu-
nens anställda. Detta innebär att personalkostnaderna för årets 
tre respektive fyra första månaderna är ca 2-3 procent lägre än 
under höstmånaderna.

Resultatet för perioden januari-augusti 2020 utvisar ett över-
skott om 23,2 mnkr, vilket kan jämföras med föregående års 
delårsresultat om 21,2 mnkr. I årets resultat ingår såväl mer-
kostnader som erhållna bidrag för Covid-19. Bidragen som i 
huvudsak utgörs av bidrag från Socialstyrelsen för täckande av 
merkostnader inom äldreomsorg och socialtjänst, nedsättning 
av arbetsgivaravgifter samt ersättning för sjuklönekostnader 
uppgår till ca 6 mnkr. Identifierade merkostnader uppgår till ca 
4 mnkr. Beloppet är dock av naturliga skäl högst osäkert då det 
inte är möjligt att beräkna vad kostnader och intäkter uppgått 
till om vi inte pandemin hade påverkat oss.

Verksamhetens nettokostnader har för perioden ökat med ca 
13,5 mnkr eller 3,3%. Den huvudsakliga förklaringen till ök-
ningen är ökade lönekostnader med tillhörande sociala avgifter. 
På grund av Covid-19 pandemin har lönerörelsen inom de flesta 
avtalsområdena skjutits upp och i enlighet med försiktighets-
principen har därför avsättning skett för retroaktiva löner inom 
dessa avtalsområden med 2,0–2,5 %. Utöver detta har också 
kostnaderna för familjehems-och instutitionsplaceringar ökat 
under perioden. Se vidare under Arbete och socialtjänsts verk-
samhetsberättelse.

Periodens avskrivningar har ökat med knappt 2 mnkr jämfört 
med motsvarande period föregående år. Ökningen är hänförlig 
till tillkommande avskrivningar på bland annat om-och tillbygg-
nad av Guldkroksskolans B-hus samt Orrelyckans förskola 
samtidigt som färre tillgångsobjekt fallit ur avskrivningstiden 
under perioden.

Periodens skatteintäkter uppgår till ca 273 mnkr, vilket är ca 
3 mnkr lägre än budgeterat. Som framgår ovan har detta dock 
kompenserats genom kraftiga ökningar i generella statsbidrag. 
De generella statsbidragen överstiger budget för perioden med 
ca 9 mnkr och är en viktig förklaring till periodens höga resultat. 
Dessa extra generella statsbidrag som regeringen beslutat om 
till följd av Covid-19-pandemin har periodiserats och intäkts-
förts med åtta tolftedelar av beslutade belopp.

Resultaträkning
med resultatanalys och helårsprognos   

Nedanstående kommentarer uttrycks i miljoner kronor (mnkr), belopp inom parentes avser föregående periods värde.
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Prognostiserat årsresultat
Prognosen för helåret visar ett överskott om 19,7 mnkr, vilket 
kan jämföras med budgeterat resultat om 8 mnkr. Den kraftiga 
avvikelsen beror på skatter och generella statsbidrag som enligt 
prognosen överstiger budget med hela 13 mnkr. Prognosen är 
baserad på SKRs augustiprognos. Med anledning av Covid-19si-
tuationen måste dock denna tas med extra stor försiktighet, då 
framtiden är mycket svårprognostiserad. Underliggande resultat 
inom verksamheterna visar på underskott inom framförallt po-
litikområdena Arbete och socialtjänst, Barn och utbildning samt 
Vård och omsorg. 

För en mer detaljerad analys av såväl periodens resultat som 
årsprognosen hänvisas till respektive verksamhetsberättelse på 
sid 56-69.

Balanskravsutredning
Inga underskott finns som ska återställas enligt balanskraven.

Resultaträkning
med resultatanalys och helårsprognos   

Prognos årsresultat 

Mnkr 19,7

- 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 19,7

+/- förändring resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0

= Prognos årets resutat efter (RUR) 19,7

+/- synnerliga skäl 0,0

= Prognos årets balanskravsresultat 19,7
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Mnkr Utfall jan-aug 2019 Utfall jan-aug 2020 Prognos 2020 Budget 2020 Beräknad avvikelse

Årets justerade resultat 21,2 23,2 19,7 8,0 11,7

Justering för av- och nedskrivningar 15,1 16,9 24,4 23,2 1,2

Förändring avsättningar -0,5 -0,2 -0,3 -0,3 0,0

Justering övriga ej likvid. påverkande poster -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Medel från verksamheter före förändring av 
rörelsekapital

35,4 39,9 43,8 30,9 12,9

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

0,3 0,9 0,9 -1,0 1,9

+/- Minskn./ökn kortfristiga fordringar 11,8 -10,2 -10,2 0,0 -10,2

+/- Ökn/minskn. övr. kortfristiga skulder -21,1 18,2 18,2 0,0 18,2

Kassaflöden från löpande verksamhet 26,4 48,8 52,7 29,9 22,8

- Investering immateriella tillgångar -22,3 -38,1 -68,8 -73,2 4,4

Kassaflöden från invest. verksamheten -22,3 38,1 68,8 -73,2 4,4

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

+/- Ökn/minskn långfristiga skulder -0,1 17,5 37,5 38,0 -0,5

Kassaflöden från finan. verksamhet 0 17,6 37,6 38,0 -0,4

Periodens kassaflöde 4,1 28,3 21,5 -5,2 26,8

Likvida medel vid periodens början 15,3 11,4 11,4 29,6 -18,2

Likvida medel vid periodens slut* 19,4 39,7 32,9 24,4 8,6
* 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 2019.

Kassaflödesanalys
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Balansräkning
med analys av finansiell ställning

Balansräkningen visar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital 2020-08-31.

Balansräkning
Mnkr Not 2018-08-31 2019-08-31 2019-12 -31 2020-08-31

TILLGÅNGAR

• ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 2,7 1,8 2,1 1,7

   -Programvarulicenser m.m. 2,7 1,8 2,1 1,7

Materiella anläggningstillgångar 410,5 435,5 461,4 482,2
   -Mark, byggnader, tekniska anläggningar 363,1 353,1 418,2 406,0

   -Maskiner och inventarier 19,7 20,6 23,8 22,8

   -Pågående investeringar 27,7 61,8 19,4 53,4

Finansiella anläggningstillgångar 11,3 11,4 11,4 11,3
   -Värdepapper 10,4 10,3 10,4 10,4

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

Summa anläggningstillgångar 424,5 448,7 474,8 495,2
• OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

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

Exploateringsfastigheter 7,1 6,7 6,6 5,7

Fordringar 37,8 43,2 42,8 53,0

Likvida medel och kortfristiga placeringar 28,7 19,4 11,4 39,7

Summa omsättningstillgångar 73,8 69,6 61,2 98,7
SUMMA TILLGÅNGAR 498,2 518,3 536,0 593,9

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

- Ingående eget kapital 262,4 271,0 271,0 279,5

- Årets resultat 24,8 21,2 8,5 23,2

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

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

Summa Eget kapital 286,5 292,2 279,5 302,7
AVSÄTTNINGAR

Avsättningar till pensioner och skatter 9,7 11,4 9,7 10,0

Avsättningar till statlig infrastruktur 5,5 5,6 5,6 5,3
Övriga avsättningar 0,0 4,5 4,5 4,3
Summa avsättningar 15,2 21,5 19,8 19,6
SKULDER

Långfristiga skulder 86,8 85,7 97,1 113,9
Kortfristiga skulder 109,7 118,9 139,5 157,7
Summa skulder 196,5 204,7 236,6 271,6
SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

498,2 518,3 536,0 593,9

POSTER INOM LINJEN 301,0 366,5 359,7 359,5

Pensionsförmåner intjänade före 1998 160,7 155,8 150,3 149,9

Pensionsförmåner förtroendevalda (som inte ingår 
i ovan)

4,9 4,4 4,4 3,8

Borgensförbindelser m.m.

   -Borgensförbindelser kommunala bolag 101,5 101,3 100,5 83,5

  -Borgensförbindelser övrigt 53,0 105,0 104,5 122,3

Outnyttjad checkkredit 40,0 40,0 40,0 40,0
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Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarnas bokförda värde har under årets första 
åtta månader ökat med ca 20,4 mnkr (7,1). Periodens investe-
ringar (inkl förändring av pågående investeringar samt nyteck-
nade finansiella leasingkontrakt) uppgår till 37,3 mnkr (22,3) och 
periodens avskrivningar till 16,9 mnkr (15.1).  För mer detaljerad 
information om periodens investeringar, se investeringsredovis-
ningen, sid 42-45.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna består av exploateringsfastigheter, 
kortfristiga fordringar som beräknas bli betalda inom ett år samt 
tillgodohavanden i kassa och bank. De kortfristiga fordringarna 
består bland annat av kundfordringar, fordran på staten för 
ännu ej utbetalda bidrag och skatter. Sedan ingången av året har 
omsättningstillgångarna ökat med 37,5 mnkr. En väsentlig del av 
denna ökning avser ökning av likvida medel med 28,5 mnkr vil-
ket är föranlett av upplåning inför nybyggnation av ny F-6 skola. 
Utöver de bokförda omsättningstillgångarna har kommunen vid 
delåret en beviljad och outnyttjad checkräkningskredit på 40 
mnkr.

Eget kapital

I kommunens egna kapital har även över- respektive underskott 
i den taxefinansierade verksamheten för renhållning ingått. Med 
verkan retroaktivt från den 31 december 2018 har dock denna 
post omklassificerats till avsättningar. Beloppet uppgick per 
2018-12-31 till 4,9 mnkr fördes då över till eget kapital.

Mnkr
2018-08 2019-08 2019-12 2020-08

Kommunens Eget kapital 282,5 292,2 279,5 302,7

Renhållningsverksamhetens 
andel

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

Totalt redovisat Eget 
Kapital

286,5 272,2 279,5 302,7

Långfristiga lån

Med långfristiga skulder avses skulder som inte förfaller till 
betalning inom nästkommande 12 månader. I långfristiga skulder 
på 113,9 mnkr ingår lån från Kommuninvest med 91,5 mnkr, 
erhållna statliga bidrag, samt förutbetalda gatukostnadsersätt-
ningar och VA-anslutningsavgifter om totalt 20,4 mnkr och 
förpliktelser i form av framtida betalningar av leasingavgifter för 
fordon med 2,0 mnkr.

Under januari-augusti 2020 har kommunens långfristiga skulder 
ökat med 25,6 mnkr. Ökningen utgörs till största delen av 
nettoeffekten av ökad upplåning hos Kommuninvest med 40,0 
samt omklassificering till kortfristiga skulder med 20,0 mnkr. De 
totala lånen hos Kommuninvest uppgår per den 31 augusti till 
153,5 mnkr varav 62,0 mnkr rubriceras som kortfristig del. 

Mnkr
2018-08 2019-08 2019-12 2020-08

Anläggningslån 75,5 74,0 73,5 91,5

Checkräkningskredit 0,0 0,0 0,0 0,0

Leasingskulder 1,0 2,7 2,5 2,0

Förutbet. gatukostn. ers 
+VA-anslutning

9,4 9,0 21,1 22,4

Totalt 85,9 85,7 97,1 113,9

 

Balansräkning
med analys av finansiell ställning
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Pensionsåtagnaden

Från och med den 1 januari 1998 gäller den s.k. ”blandmodel-
len” 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 balansräkningen som en 
avsättning. En avsättning är, jämfört med en skuld, ett åtagande 
som inte i förväg kan fastställas till belopp eller tidpunkt för 
betalning. Även visstidspensioner redovisas som en avsättning. 
För lönedelar över 7,5 basbelopp och för efterlevandepension 
finns särskilt tecknade försäkringar. Pensioner intjänade under 
perioden januari-augusti 2020 redovisas som en kortfristig 
skuld. Kommunens totala pensionsskulder vid periodens utgång 
uppgick till 183,0 mnkr inkl. löneskatt. Uppgifterna baseras på 
KPA beräkning i januari 2020.   
                                   

Mnkr
2018-08 2019-08 2019-12 2020-08

Kortfristig skuld 11,5 11,4 17,7 14,2

- varav löneskatt 2,3 2,2 4,3 3,6

Avsättning 9,6 11,4 9,7 10,0

- varav löneskatt 1,9 2,2 1,9 1,9

Ansvarsförbindelse 165,6 160,2 154,7 153,7

- varav löneskatt 31,4 31,3 30,2 30,0

S:a pensionsskuld 186,7 183,0 182,1 177,9

Finansiella placeringar 0 0 0 0

Tot. Förpliktelser - 
placeringar

186,7 183,0 182,1 177,9

Kortfristig skuld

I kortfristiga skulder ingår bland annat delar av ovanstående 
pensionsskulder, andra lönerelaterade skulder såsom semester-
löneskuld, arbetsgivaravgifter, kortfristig del av långfristiga lån 
m.m.

Borgensförbindelser

Borgensförbindelser för kommunala bolag uppgår vid periodens 
slut till 83,5 mnkr att jämföra med 100,5 vid årets ingång. Minsk-
ningen är hänförlig till att Hjo Energi AB under perioden sänkt 
sin checkräkningskredit med 17,0 mnkr. Borgensförbindelser 
övrigt utgörs av borgen för KHF Äldrehem ekonomisk förening, 
vilken har ökat med 17,8 mnkr under perioden. KHF Äldre-
hem är en ekonomisk förening med Hjo kommun som medlem 
som äger och förvaltar tre fastigheter där kommunen bedriver 
omsorgsverksamhet. Ökningen är hänförlig till föreningens 
finansiering av den genomförda utbyggnaden av Sigghusbergs 
äldreboende.
 

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
utrymme. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna som 
kommunen själv äger d.v.s. hur stor del det egna kapitalet utgör 
av de totala tillgångarna. Soliditetens utveckling beror på två 
faktorer, dels det årliga resultatet eller förändringen av det egna 
kapitalet, dels tillgångsökningen. Soliditeten ökar om det egna 
kapitalet ökar i snabbare takt än tillgångarna. En ökad soliditet 
jämfört med utgångsläget innebär en minskad lånefinansiering och 
på sikt lägre finansiella kostnader. I nedanstående beräkning av 
soliditeten ingår hela det egna kapitalet, d.v.s. även de taxefinan-
sierade verksamheternas kapital. 

Vid periodens utgång uppgick soliditeten till 51 %, vilket innebär 
en försämring med 1 procentenheter under januari – augusti 
2020. Det egna kapitalet har under perioden ökat med 23,2 
mnkr medan tillgångarna har ökat med hela 57,9 mnkr. Ökningen 
i tillgångsmassan utgörs framförallt av ökad likviditet på grund av 
nyupplåning samt ökade kortfristiga fordringar vilka beräknas falla 
tillbaka under återstående del av året. Prognosen visar därför på 
en ökad eller oförändrad soliditet för helåret 2020 .

När hänsyn tas till pensionsåtagandet som redovisas som ansvars-
förbindelse (153,7 mnkr) uppgår soliditeten per 2020-08-31 till 25 
%.  Jämfört med ingången av året har soliditeten inkl. pensions-
skulden ökat från 23 % till 25 % och prognosen för helåret 2020 
visar även för detta mått en ökad eller oförändrad soliditet. 

% 2018-08 2019-08 2019-12 2020-08

Soliditet   57 56 52 51

Soliditet inkl pensions-
skulden

24 25 23 25

Balansräkning
med analys av finansiell ställning
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Driftsredovisning
Driftsredovisning visar avvikelser i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad  
budget för den löpande verksamheten inklusive eventuella tilläggsanslag.

Mnkr     Nettokostnader 

          jan-aug 2019
    Nettokostnader 

          jan-aug 2020
                 Budget 

          jan-aug 2020
          Över(+) resp. 

          underskott (-)
  Prognos avvikelse                 

helår 2020

Demokrati                   4,3                   4,5 4,6 0,1 0,0

Kommunledningskontoret 31,0 32,7 33,2 0,5 0,0

Kultur, turism och fritid 17,0 15,6 15,7 0,1 0,1

Samhällsbyggnad

-Teknisk service 15,3 9,8 12,6 2,8 0,9

-Plan och Bygg 2,3 2,8 2,9 0,1 0,5

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

Vård och omsorg 112,8 121,8 123,4 1,6 -1,9

Barn och utbildning 150,2 152,7 151,5 -1,2 -2,0

Arbete och socialtjänst 16,8 21,3 17,9 -3,4 -5,7

Finansförvaltning
exkl. skatter, generella statsbidrag 
samt finansiella poster

-16,5 11,6 -5,4 6,2 5,2

Summa löpande verksamhet 333,2 349,6 356,4 6,8 -2,9

Verksamheternas budgetavvikelse
Som nämnts i kommentarerna till resultaträkningen är resultatet 
betydligt högre för årets första åtta månader än det prognos-
tiserade årsresultatet. De främsta förklaringarna till detta är 
att intäkter från skatter och generella statsbidrag utbetalas 
och redovisas jämnt under året med en tolftedel per månad. 
Periodiseringen på kostnadssidan är dock inte lika jämn. Bland 
annat innehåller perioden januari-augusti en semestermånad för 
de flesta anställda och ett sommarlov inom skolan vilket innebär 
att personalkostnaderna under årets första åtta månader är 
betydligt lägre än åtta tolftedelar av årskostnaden. Dessutom 
löper löneavtalsperioden från 1 april till 31 mars eller från 1 maj 
– 30 april för kommunens anställda. Detta innebär att personal-
kostnaderna för årets tre respektive fyra första månaderna är ca 
2-3 procent lägre än under höstmånaderna.

Kommunens verksamheter redovisar för årets åtta första må-
nader ett samlat överskott om 6,8 mnkr men ett prognostiserat 
underskott för helåret om 2,9 mnkr.

Finansenhetens överskott för såväl perioden januari-augusti 
som för helårsprognosen, består till stor del av de lättnader 
som alla organisationer fått för att lindra effekterna av Covid-
19-pandemin. Lättnaderna utgörs i huvudsak av nedsättning av 
arbetsgivaravgifter samt bidrag för sjuklönekostnader vilka alltså 
har intäktsförts inom finansförvaltningen. De extrakostnader 
som dessa bidrag är tänkta att möta har dock redovisats under 
respektive verksamhet.

För kommentarer till och analys av de övriga verksamheterna 
hänvisas till respektive verksamhetsberättelse på sid 52-69.
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Investeringar

Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar per den 31 augusti 2020.

Investeringar

Belopp i mnkr Budget totalt 
inkl. omb från 

tidigare år

Kostnad sedan 
projektstart

varav kostnader 
jan-aug 2020

Återstår av 
budgetanslag 31 

aug 2020

Prognos nedlagda 
kostn helår 2020

Tekniska övergripande 1,2 0,6 0,6 0,6 0,7

Fastigheter övergripande 10,0 5,6 5,3 4,4 7,7

Skolfastigheter 60,2 24,3 19,8 35,9 45,0

Barnomsorgsfastigheter 5,0 0,5 0,5 4,5 2,5

Kultur- och fritidsfastigheter 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3

Gator, vägar, infrastruktur m.m. 14,1 2,6 2,2 11,5 5,9

Hamnen 4,0 0,4 0,3 3,6 0,3

Markinköp 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0

Inventarier kommunstyrelsen 3,7 1,6 1,6 2,0 3,0

Taxefinansierat Vatten och Avlopp 3,0 1,6 1,6 1,4 3,0

Summa investeringar exkl. 
exploatering

104,1 37,3 32,0 66,7 68,4

Exploateringverksamhet 4,4 18,6 4,5 -14,2 4,5

Summa inkl. exploatering 108,5 55,9 36,5 52,5 72,9

2020- års investeringsverksamhet exkl. 
exploateringsverksamhet

Kommunfullmäktige har som ett långsiktigt mål slagit fast att 
finansieringen av investeringarna ska ske med egna medel. Vissa 
av de investeringar som gjorts under de senaste åren har varit 
av sådan storlek och karaktär att de inte rymts inom det egna fi-
nansieringsutrymmet på kort sikt. Dessa investeringar är viktiga 
för att behålla och öka Hjo kommuns attraktionskraft, såväl som 
boendeort och som besöksmål. 

Innevarande år uppgår Hjo Kommuns självfinansiering till ca 
32 mkr, vilken utgörs av budgeterat resultat om 8 mnkr samt 
avskrivningar om ca 24 mnkr. Självfinansieringsgraden varierar 
mellan åren beroende på storleken på årets resultat och årets 
avskrivningar. 

Under 2020 har 104,1 mnkr avsatts till investeringar. Av dessa är 
74,2 mnkr nya medel och 29,9 mnkr är ombudgeterade från tidi-
gare år. Den nedlagda kostnaden i de projekt som pågår och de 
som avslutats fram till och med augusti uppgår till 37,3 mnkr va-
rav 32,0 mnkr har belastat 2020 och 5,0 mnkr tidigare år. Under 
året har projekt till ett belopp om 2,5 mnkr avslutats. Prognos 
för helåret är att 68,4 mnkr kommer att förbrukas av de totalt 
104,1 mnkr som är avsatta, varvid ca 35,7 mnkr av kvarstående 
nettobudget kommer att ombudgeteras till 2021.
 

Samtliga investeringar 2020



RÄKENSKAPER OCH FINANSIELLA ANALYSER

           DELÅRSRAPPORT 2020

43

Bokslut 2015Bokslut 2016Bokslut 2017Bokslut 2018Bokslut 2019Prognos 2020Plan 2021

67,9 48,2 53,4 39,8 33,7 68,4 115,9

67,9

48,2
53,4

39,8
33,7

68,4

115,9

13,0 13,0 13,0 

0

20

40

60

80

100

120

140

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Prognos
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

De största investeringsprojekten 2020

Belopp i mnkr Budget Kostnad 
sedan 
start

Varav 
kostnad 

2019

Prognos 
total-

kostnad

Ny F-6 skola 120,0 24,3 19,8 120,0

Korsberga skola Om/
tillbyggnad

10,0 0,5 0,5 10,0

Ombyggnad Centralkök 4,0 1,7 1,5 4,0

Vågbrytaren 4,0 0,4 0,3 4,0

Översikt nettoinvesteringar 2015-2024, mnkr exkl. exploatering

Under 2020-2021 är den nya Estrid Ericsonskolan det klart 
största projektet med en budget på totalt 120 mnkr. Byggarbe-
ten har igångsatts under året och inflyttning beräknas i och med 
skolstart vårterminen -22.

I Korsberga skola pågår byggnadsarbeten för att inrymma för-
skolan i skolbyggnaden och frigör därmed kostnader för externt 
inhyrda tillfälliga lokaler. Byggstart förväntas ske under oktober 
2020

Vatten- och avloppsverksamheten har investerat för 1,6 mnkr. 
VA-arbeten har bl a utförts vid Källängen och Strömsdalsvägen 
samt ett flertal servisbyten runt om i kommunen. Arbetet med 
mätarbyten pågår och beräknas vara klart under 2021.

*inklusive ombudgeterade projekt som löper över flera år

*
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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 netto-
kostnad sedan 
projektstart

2016 2017 2018 2019 2020-08

Knäpplan Norra Inkomster -1,6 -0,2 -0,5 -0,5 -0,4 0,0

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

Netto 3,2 0,0 4,1 -0,5 -0,4 0,0

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

Utgifter 13,0 0,0 0,6 0,4 7,5 4,5

Netto 13,0 0,0 0,6 0,4 7,5 4,5

Metallvägen Inkomster -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0

Utgifter 2,8 0,0 0,0 1,6 1,0 0,1

Netto 2,4 0,0 0,0 1,6 0,7 0,1

TOTALT Netto 18,6 0,0 4,7 1,5 7,8 4,6

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

Exploateringar

Exploatering avser åtgärder för att anskaffa och iordningställa 
mark för att kunna bygga bostäder och industrier samt ge-
mensamma nyttigheter som gator, grönområden, vatten och av-
loppsledningar samt elförsörjning. Exploateringar sträcker sig ofta 
över flera år och ambitionen är att områdena avslutas när mer-
parten av tomterna är sålda.  Knäpplan Västra har iordningsställts 
med 22 st tomter. 

I nedanstående belopp ingår även budgetmedel och nedlagda 
kostnader avseende va-nätet samt mark som utgör allmän plats. 
Mark som ska vara kvar i kommunens ägo, t.ex. huvudgator, 
matargator och parker i ett exploateringsområde ska utgöra an-
läggningstillgång och inte ingå i exploateringsredovisningen. Likaså 
ska va-nätets andel av kostnaderna redovisas som anläggningstill-
gång under den taxefinansierade verksamheten. En redovisning av 
kostnaderna och budgetmedlen kommer att göras varefter exp-
loateringen avslutas.

Pågående exploateringar 2020
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    Knäpplan-/ Sandbyområdet

Under våren 2013 färdigställdes två tomter utmed Knäpplanvägen. 
Redan vid delårsbokslutet 2014 var dessa sålda och bebyggda. Un-
der våren 2014 fortsatte exploateringen av området och ytterlig-
are 26 byggklara tomter färdigställdes. Tomtpriset är satt till 50 kr 
per kvadratmeter. Vid utgången av augusti 2019 är 23 tomter sålda 
och 3 st tingade. Exploateringsområdet avslutades under 2019.

    Norra Knäpplan

Under 2015 öppnades ytterligare ett område med nio tomter på 
norra Knäpplan. Förrättningen med tomtindelningen slutfördes i 
början av januari 2016 och tomtpriset är beslutat till 133 kr per 
kvadratmeter. Vid utgången av augusti 2019 är 7 tomter sålda, och 
2 tomter osålda.

     Västra Knäpplan

Under året har arbeten påbörjats med att iordningställa 22 st 
tomter, merparten av dessa är byggklara, 2 st har hittills sålts un-
der året, och 10 st är preliminärt bokade.

    Övriga villatomter i tätorten

På Borrbäckområdet finns det 2 osålda, byggklara tomter. 

    Industritomter

Ett par industritomter på Metallvägen har hittills sålts. Det finns 
ytterligare förfrågningar och kontrakt kommer under hösten att 
upprättas med fler intressenter.  På sikt kommer nedlagda kost-
nader att finansieras av tomtförsäljningar samt anslutningsavgifter.
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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 verksamheten genom avgifter för vatten och avlopp. Verksamheten har ca 2 400 abonnenter.

Taxefinansierad verksamhet - Vatten och avlopp

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Under året har vi utfört många åtgärder i vårt ledningsnät, 
den milda vintern medförde möjligheter att arbeta även under 
vintermånaderna. 

VA ledningarna i Källängens bostadsområde har bytts ut, både 
vad gäller vatten, avlopp och dagvatten. Vi har bytt ut ca 25 
vattenserviser samt kompletterat med spolbrunnar på fast-
igheter utmed Lotsvägen, Styrmansvägen, Matrosvägen samt 
Strömsdalsvägen. 10 st brandposter har renoverats/bytts ut. På 
Sandhemsvägen har det relinats ca 90 m avloppsledning.
I Fridene/Blikstorp har vi i sommar anslutit vatten och avlopp till 
28 nya fastigheter, ett projekt som initierats av fastighetsägarna 
i samarbete med kommun.

Verksamhetsmått

Va-taxa

Månadskostnad för en villa med 150 kbm vattenförbrukning/år

Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv. (SCB)

Styrutrustning har uppdaterats till några av våra pumpstationer, 
bl a Sörbäcka och Sjöryd.

Under hösten kommer VA-verksamheten fortsätta att arbeta 
med ledningsunderhåll. 

Vi ser ett växande behov av underhållsarbeten och utbyten i 
vårt ledningsnät framöver. Många ledningar är undermåliga och 
vi måste se över ledningsbyten/renoveringar i samband med att 
Hjo Energi byter och kompletterar sina ledningar och asfaltsom-
läggningar är på gång.

Inför kommande år bör VA-taxan justeras för att möta det 
ökade underhållsbehovet samt de kostnadsökningar vi ser på 
materialinköp. 

Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering

2015 2016 2017 2018
Hjo 1873 1712 1883 2011
Mindre städer/landsbygdskommuner 1321 1512 1712 1535
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Ekonomisk utvärdering och helårsprognos
För perioden januari till augusti 2020 visar verksamheten ett 
negativt resultat om ca 2,1 mnkr, vilket ökar på fordran på VA-
kollektivet. Ökat underhåll på ledningsnätet samt digitalisering 
av övervakningssystem har utförts i stor utsträckning under 
våren. Verksamheten belastas löpande med 1 % ränta på anlägg-
ningstillgångarna.

Prognosen för intäktsnivån på helårsbasis visar ett resultat i 
enlighet med budget. Verksamhetens kostnader kommer dock 
att överskridas och prognosen för året är ett underskott om ca 
-500 tkr. 

1. Verksamhetens intäkter              190831              200831

Brukningsavgifter 10 772 10 424

Anslutningsavgift 279 651

Övriga 53 9

Summa 11 104 11 084

3. Finansiella kostnader            190831            200831

Räntekostnader 288 315

Summa 288 315

Resultaträkning VA-verksamhet
Tkr Not 190831 200831 Prognos

Intäkter 1 11 104 11 084 16 480

Kostnader 2 -9 190 -10 986 -13 752

Avskrivningar -1 686 -1 864 -2 755

Verksamhetens nettoskostnad 228 -1 766 -27

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 3 -288 -315 -473

Resultat före extraordinära poster -60 - 2 081 -500

Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Periodens resultat   
(Fondbalanserat)

-60 -2 081 -500

Resultatfond - VA
Tkr Saldo 200101 Förändring Saldo 200831

Vatten och avloppsfond 200 2 081 2 281

2. Verksamhetens kostnader              190831              200831

Produktionskostnad vattenverk 2 023 2 551

Drift reningsverk 2 138 2 181

Drift pumpstationer 514 899

Från kommunen fördelade 
kostnader

354 377

Vattenledningsnät 2 573 2 700

Vattenmätaravläsning 613 472

Avloppsledningsnät 771 974

Dagvattenledningsnät 204 832

Summa 9 190 10 986

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

Ekonomi

Resultaträkning Renhållningsverksamhet
Tkr Not 190831 200831 Prognos

Intäkter 1 308 306 460

Kostnader -535 -436 -536

Avskrivningar -114 -114 -172

Verksamhetens nettoskostnad -341 -244 -248

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 2 -10 -8 -12

Resultat före extraordinära poster -351 -252 -260

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

Periodens resultat   
(Fondbalanserat)

-351 -252 -260

Resultatfond - Renhållningsverksamhet
Tkr Saldo 200101 Förändring Saldo 200831

Renhållning 4 512 -252 4 260

1. Verksamhetens intäkter              190831              200831

Arrende AÖS 124 122

Bidrag AÖS 184 184

Summa 308 306

2. Verksamhetens kostnader              190831              200831

Internränta 10 8

Summa 10 8

Taxefinansierad verksamhet - Renhållning

Ekonomisk utvärdering och helårsprognos
Hjo kommun får årligen ett bidrag från AÖS på 30 kr per invå-
nare för att finansiera återställandet av gamla deponier. Utöver 
detta betalar AÖS ett årligt arrende för återvinningscentralen 
som motsvaras av kostnader för avskrivning och ränta på anlägg-
ningen. 

För perioden januari till augusti år 2020 har fortsatta kon-
sultkostnader för framtagande av åtgärdsprogram avseende 
återställning av Sanna-deponin belastat resultatet med ca 436 
tkr. Detta medför att enheten redovisar ett negativt resultat om 
-252 tkr. 
Prognosen för helåret 2020 är ett negativt resultat om ca -260 
tnkr vilket minskar medlen som finns avsatta tidigare år under 
avsättning för deponier.
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Verksamhetsmått & nyckeltal

Området omfattar kommunens politiska verksamhet med kommunfullmäktige, revision, valnämnd, bygglovsnämnd samt kommun- 
styrelsen med utskott. Inom politikområdet ingår förutom arvoden och ersättningar till politiker även kostnader för sakkunniga biträden 
till revisionen, partistöd och överförmyndarverksamhet.

Demokrati

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Precis som i övriga samhället har perioden även för politikområ-
det demokrati i stor utsträckning kommit att präglas av den allt-
jämt pågående pandemin. Bland annat har Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer medfört förändringar i både antalet genom-
förda sammanträden, längden på dessa samt antalet närvarande 
förtroendevalda. Hjo kommun är inte ensamma om detta utan 
de allra flesta kommuner i landet har gjort samma förändringar. 
Några kommuner har dessutom valt att genomföra samman-
träden digitalt och på distans. Detta kräver förutom teknisk ut-
rustning även att kommunfullmäktige fattar formellt beslut om att 
införa denna möjlighet vilket ännu inte gjorts i Hjo.

För att korta ned längden på sammanträdena men även minska 
resandet mellan olika kommuner har många såväl interna som 
externa föredragningar ställts in. Kortsiktigt bedöms inte detta ha 
medfört någon större skada. Men ur demokratisynpunkt och för 
att tillgodose insynen för de förtroendevalda behöver dessa dock 
i närtid återkomma eller åtminstone kunna delges i annan form.

Ett exempel på hur information kan ges i annan form än fysis-
ka träffar med risk för smittspridning är utbildningen för såväl 
kommunens chefer som förtroendevalda rörande Agenda 2030- 
arbetet. Tanken var att detta skulle ges på plats under våren gen-
om olika works-shops. Nu har istället förvaltningen tagit fram ett 
digitalt upplägg där information ges samtidigt som det finns  
möjlighet till interaktion mellan deltagarna.

Månaden innan pandemin bröt ut och omöjliggjorde större 
sammankomster bjöd kommunfullmäktige in såväl allmänhet 
som intresserade politiker till en föreläsning av historikern och 
författaren Gunnar Wetterberg på Park i Hjo. Detta för att fira 
att demokratin i Sverige fyller hundra år i år. Antalet platser var 
begränsat och biljetterna tog snabbt slut då intresset var mycket 
stort. Under eftermiddagen hade Gunnar Wetterberg även ge-
nomfört en motsvarande och mycket uppskattad föreläsning för 
högstadieeleverna på Guldkroksskolan. 

Under perioden har ytterligare några förtroendevalda begärt att 
bli entledigade från sina uppdrag. Halvvägs in i mandatperioden 
står dessvärre tre stolar tomma i fullmäktige i och med att några 
valbara ersättare inte kunnat utses. 

Utfall
 2017

Utfall
 2018

Utfall
 2019

Kommunfullmäktige

Antal fullmäktigesammanträden       9       8       9

Antal inlämnade motioner       5       1       6

Antal inlämnade interpellationer       2       0       1

Antal inlämnade frågor       1       0       0

Antal inlämnade frågor vid allmänhetens frågestund       2       2       5

Nettokostnad per inv. kr    278    239    248*

Kommunstyrelsen

Antal KS-sammanträden        9        9       11

Antal invånare/förtroendevald i Hjo     124     124     128

Nettokostnad per inv. kr    407    404    477*

* Siffror för 2020 redovisas i samband med årsbokslutet
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Ekonomi

mnkr Utfall 
190831

Utfall 
200831

Budget 
2020

Prognos
2020

Avvikelse

KF Arvode 0,3 0,2 0,4 0,4 0

KF Verksamhet 1,2 1,4 2,0 2,1 -0,1

Miljö- och bygglovsnämnd 0,2 0,2 0,3 0,3 0

KS Arvode 2,2 2,3 3,7 3,6 0,1

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

Summa 4,3 4,5 6,9 6,9 0

Årsprognos

Politikområdet Demokrati redovisar en prognos enligt budget 
2020. Till följd av coronapandemin så har vissa politiska samman-
träden ställts in eller kortats ner och vissa sammanträden har 
genomförts med färre antal deltagare, vilket medför en positiv 
prognostiserad avvikelse om ca 0,1 mnkr. Att löpande se över 
ärende- och mötesplanering för att upprätthålla effektivare ären-
deflöden och minska antal extramöten var en del av Demokratis 
effektiviseringsåtgärder 2020 varför avvikelsen inte beräknas 
bli högre. Vidare redovisar överförmyndarverksamheten högre 
kostnader för gode män, vilket medför en negativ prognostiserad 
avvikelse om ca 0,1 mnkr. Förklaringen till det senare beror på 
höjda arvoden, fler ärenden där kommunen får betala och fler 
slutredovisningar 2020.

Periodens resultat

Utfallet per 2020-08-31 är ca 0,2 mnkr högre än samma period 
2019. Avvikelsen beror delvis på högre kostnader för revision till 
följd av att kommunen upphandlat nytt avtal för revisionstjän-
ster fr.o.m. 2020 och delvis på grund av ökade kostnader inom 
överförmyndarverksamheten för arvoden till gode män. Vidare 
är utfallet gällande politikerarvoden något lägre än samma period 
2019 då vissa sammanträden blivit inställda eller kortats ner och 
då genomförts med ett färre antal deltagare på grund av rådande 
pandemi.
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Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Ny kommundirektör
I månadsskiftet mars/april tillträdde Eva Ulfenborg tjänsten som 
kommundirektör i Hjo kommun.  

Visionsöversyn och Agenda 2030
Under 2020 har arbetet med att se över kommunens vision 
inletts. Detta görs parallellt med att kommunens mål omarbetas 
för att bättre stämma överens med FN:s globala mål i Agenda 
2030. Under våren har ett omfattande förarbete gjorts som nu 
i höst övergår i utbildning av samtliga medarbetare i kommunen 
samt olika former av medborgardialog.

Hållbart arbetsliv – heltid som norm
Handlingsplan och genomförandeplan för omställning till heltid 
som norm har tagits fram. Under hösten kommer verksamhets-
resurser från Vård och omsorg att placeras på enheten för verk-
samhetsnära stöd för att bättre kunna samordna arbetet och 
skapa bättre förutsättningar för ett likvärdigt stöd till berörda 
verksamheter. Förhoppningen är att låta en enhet fungera som 
pilot och genomföra omställningen under hösten och kommande 
vår. 

Ekonomienheten
Ekonomienheten har under årets första åtta månader foku-
serat på sina grunduppdrag; att stötta övriga verksamheter i 
ekonomiska frågor, att upprätthålla god redovisningssed, förse 
politiken med underlag för beslut i form av budgetar och upp-
följningar av dessa samt att upprätta årsredovisning. Översyn av 
inköps- och upphandlingsprocessen är slutförd och nya rutiner 
förväntas kunna implementeras under hösten. Arbetet med 
översyn av policies, riktlinjer och rutiner pågår kontinuerligt.

Kommunledningskontoret ansvarar för ledning, styrning, uppföljning och kontroll av den samlade verksamheten i Hjo kommun.  
Kommunledningen och dess stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politiken och förvaltningen samt säkerställer att fattade 
beslut genomförs. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal och kommunikation samt arbetet med hållbar utveckling. 
Utöver detta finns även projekt för utveckling, internationella frågor, säkerhetsarbete samt näringsliv och handel.

Kommunledningskontoret

Personalenheten
Introduktion av nya medarbetare har genomgått en digitalisering 
och kommer implementeras i sin nya form under hösten. En 
översyn av personalhandboken har genomförts och informa-
tionen har helt flyttats över till kommunens intranät. Fortsatt 
arbete med förtydligande av chefsuppdraget, rutiner för rehab, 
löneprocessen och det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår. 

Näringslivsenheten
Verksamheten har varit tvungen att ställa om och tänka nytt 
för att kunna hantera myndigheternas rekommendationer 
kring covid-19. Bland annat har de näringslivsträffar som annars 
genomförs fysiskt livesänts via enhetens YouTube-kanal vilket 
har uppskattats av deltagarna. Trots covid-19 har företagsbesök 
kunnat genomföras vilket har varit en förutsättning för att kunna 
stötta det lokala näringslivet i hanteringen av pandemin.
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Ekonomi

mnkr Utfall 
190831

Utfall 
200831

Budget 
2020

Prognos
2020

Avvikelse

Kommunledning 7,0 7,7 11,1 11,3 -0,2

Samverkan 7,1 7,1 11,4 11,1 0,3

Stab 15,7 16,7 25,6 25,7 -0,1

Näringsliv 1,2 1,2 1,6 1,6 0

Summa 31,0 32,7 49,7 49,7 0

Årsprognos

Kommunledningskontoret redovisar en prognos enligt budget 
2020. Kommunledning redovisar en negativ avvikelse i prognosen 
på grund av att nytillsatta tjänster medfört något högre kostnader 
än budgeterat samt på grund av extra personalkostnader till följd 
av coronapandemin. Vidare prognostiseras ett överskott av kom-
petensutvecklingsmedel på grund av färre utbildningar samt att 
kommunen sökt externa bidrag för vissa utbildningsinsatser. KS 
Samverkan prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr vilket beror 
på minskat färdtjänstresande och lägre administrativa kostnader 
till Kollektivtrafiknämnden. Staben redovisar ca -0,1 mnkr i prog-
nosen för 2020. Staben har ökade kostnader enligt ovan förklaring 
till resultatet i delårsbokslutet. Tjänsten som kommunikations-
strateg tillsattes tidigare än vad som var budgeterat vilket medför 
en avvikelse mot budget och under hösten påbörjas ett arbete 
med att tillgänglighetsanpassa webben vilket inte är budgeterat för. 
Vidare visar prognosen på minskade personalkostnader inom flera 
enheter under hösten som bland annat beror på organisations-
förändringar. Vidare prognostiseras ett överskott på personalvård 
på grund av inställda aktiviteter till följd av coronapandemin. När-
ingslivsenheten redovisar en prognos enligt budget.

Periodens resultat

Totalt för Kommunledningskontoret så är utfallet ca 1,7 mnkr 
högre 2020-08-31 jämfört med samma period 2019. Utfallet 
för kommunledning är ca 0,7 mnkr högre och beror på person-
alförändringar och vakanser under 2019 där tjänsterna blivit 
tillsatta under 2020. Extra personalkostnader till följd av corona-
pandemin är också bidragande till det högre utfallet. KS Samver-
kan redovisar ett utfall likt delårsbokslutet 2019, vilket innebär ett 
lägre utfall än budget 2020. Förklaringen till avvikelsen förklaras 
av minskade kostnader till Kollektivtrafiknämnden till följd av 
minskat färdtjänstresande och lägre administrationskostnader än 
budgeterat. På Staben är utfallet 1,0 mnkr högre i augusti 2020 
jämfört med samma period föregående år. Avvikelsen beror på 
ett flertal olika orsaker. Utfallet för kommunens posthantering är 
högre på grund av organisationsförändringar inom verksamheten 
då Postnord aviserade om kostnadsökningar i början av 2020. 
Tjänsten som kommunikationsstrateg ersatte kommunikations- 
chef under året och är budgeterad på staben istället för kommun-
ledning. Fr.o.m. 2020 så hanterar kontaktcenter större delen av 
kommunens kostnader för telefoni vilket innebär högre utfall än 
föregående år men enligt budget 2020. IT-enheten redovisar ett 
högre utfall i delårsbokslutet 2020 vilket beror på personalföränd-
ringar och ökade kostnader för drift och support på grund av fler 
IT-användare. Som ett led i införandet av heltid som norm så har 
det under 2020 medfört extra kostnader på staben i form av nytt 
systemstöd. Utfallet på Näringsliv är i stort densamma under de 
första åtta månaderna 2020 jämfört med 2019. 

Verksamhetsmått & nyckeltal
2017 2018 2019

Förändringar i antal invånare sen föregående år, andel (%) 0,5 0,9 0,4

Andel (%) synpunkter (via synpunktshanteraren) som besvaras inom 10 

arbetsdagar

61 63 69

Totalt tillsvidareanställda 748 727 771

Andel (%) deltidsanställda 44 45 42

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

Andel (%) utrikesfödda 8,3 8,5 8,8

Andel (%) invånare med eftergymnasial utbildning (25-64 år) 31,6 32,4 33,8

* Siffror för 2020 redovisas i samband med årsbokslutet
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Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Störande nattrafik
Störande nattrafik har varit ett stort problem under sommaren 
2020. När vårvärmen kom började fler och fler bilar med krafti-
ga högtalarsystem cirkulera i centrala Hjo. Det var A-traktorer, 
Streetcars och amerikanare, oftast nedcabbade. Nattstängning 
av centrum mellan kl. 00:00 och 05:00 respekterades inte. Bo-
ende, framför allt runt hamnen, var uppgivna. Beslut fattades om 
att flytta fram avstängningen till att gälla från och med 22:00 och 
att fysiskt stänga infarten till hamnområdet. Väktare anlitades 
för att markera att motortrafik är förbjuden nattetid. Väktarna 
bistod även polisen med uppgifter om störande ekipage. För att 
försöka stävja problemet hölls möten med Laketown cruisers, 
vårdnadshavare och ägare till “musikbilar”. Möten hölls även 
med de polisbefäl som styr över de patruller som jobbar i Hjo. 
Successivt har problemet i hamnen minskat under juli och 
augusti till en nivå som kan accepteras. Polisen har varit mer 
aktiv och utfärdat böter till de som stört ordningen. Problem 
med störande trafik har dock eskalerat utanför Guldkroksskolan 
och Hammarsskolan. Beslut om nattstängning av berörda gator 
togs och även här har väktare hyrts in för att se till att förbudet 
efterlevs. Trots insatserna har situationen inte blivit bättre kring 
skolorna.   

Detaljplaner och exploateringsområden
En förutsättning för att fler ska välja Hjo som boendeplats är 
tillgången på attraktiva bostäder för människor i olika skeden 
av livet. Samhällsbyggnad bidrar genom samhällsplanering och 
detaljplanearbete. Under våren släpptes tomterna i den tredje 
etappen på Knäpplanområdet. Fram till augusti är 13 tomter 
förbokade, varav två är sålda. Under hösten kommer arbetet att 
fokusera på ett planprogram för resterande delar av Knäpplan-
området. Detaljplanen för Sjörydsområdet, som gör det möjligt 
för Wennergrens att bygga sammanlagt cirka 140 lägenheter, 
vann laga kraft i början juni.  

Byggnationer
Ett flertal projekt pågår runt om i kommunen. Bland annat 
ombyggnad av Guldkroksköket, anpassning av Vallgården för 
verksamhet inom gymnasie- och vuxenutbildning, byggnation 
av Estrid Ericsonskolan och om- och tillbyggnad av Korsberga 
skola. Samtliga projekt löper på enligt plan och befinner sig 
i olika stadier från upphandling till byggnation. Under våren 
färdigställdes tillbyggnaden av Sigghusberg där nu ordinarie 
verksamhet är i full gång.

Under hösten kommer bron över Hjoån vid Källängen att ersät-
tas med en nybyggnation. Bron fick stängas akut under våren då 
skadorna var omfattande. Andra broar har fått nya räcken då de 
tidigare ansågs uttjänta. 

Kostenheten
Under våren har kommunen erbjudit skollunch till de gymna-
sieelever som haft distansundervisning på grund av covid-19. 
Lunchlådorna har till viss del bekostats av Gymnasium Skövde. 
Intresset har dock varit relativt lågt bland gymnasieeleverna. 
Möjligheten att beställa lunchlåda fortsätter under hösten då 
undervisning på distans fortfarande bedrivs i viss utsträckning.
I övrigt pågår ett arbete med att minska andelen kött i målti-
derna och istället öka antalet vegetariska alternativ. Dialog har 
förts med elever i kommunens skolor.

Teknisk Service omfattar fastighetsförvaltning, kostenhet och Gata/Hamn/Park. Fastighet & Lokalvård omfattar förvaltning, administration, 
drift, tillsyn, vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens samtliga fastigheter, egna som hyrda. Kostenheten tillhandahåller mat till äld-
reomsorgen, 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 samt fysisk planering.

Samhällsbyggnad
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Underhåll
En ny målarverkstad har byggts vid Almedals ladugård. Här ska 
underhåll av parksoffor, bord, lekdjur och annan utrustning som 
tas in vintertid genomföras. Verkstaden ersätter tidigare provi-
soriska lösningar och kommer underlätta underhållsarbetet då 
den är bättre anpassad för ändamålet.

Nya ränndalar kommer installeras i anslutning till gångvägarna 
i Stadsparken. Syftet är att motverka att gångvägarna skadas av 
kraftiga skyfall i lika stor utsträckning som under våren.

Naturvård
Under året har ytterligare 1,2 hektar konverterats till slåtteräng 
för att främja den biologiska mångfalden. Ett lokalt slåttergille 
vid pulkabacken vid Hammarsjorden har arrangerats av privata 
aktörer.

Arbetet med kommunens trädvårdsplan har inletts. Länssty-
relsen har beviljat ett bidrag på 50% av verklig kostnad vilket är 
beräknad till 300 kkr. Under året har samtliga träd i Stadsparken 
inventerats i lövat tillstånd. Sex björkar fick tas ned akut efter 
besiktning då de var i så dåligt skick att de utgjorde en risk. 
Provtagning av bland annat svampangrepp utförs under hösten 
och besiktning i avlövat tillstånd planeras under senhösten. Sam-
manställning och redovisning av inventering sker i november.

Nytt kartsystem
Under våren har arbete med nytt kartsystem genomförts. 
Konvertering av primärkartan är gjord men kräver en stor del 
manuellt arbete även fortsättningsvis på grund av att det tidigare 
systemet hade blivit omodernt. Detta arbete måste ske utöver 
det dagliga löpande arbetet och kommer därför att fortsätta 
under 2021. Modul för detaljplanering är installerad och utbild-
ning genomförd. Modul för VA/ledning kommer att installeras 
inom kort. Ytterligare “servrar” krävs för det fortsatta arbetet 
och är beställda. 

HJO KOMMUN
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Ekonomi

mnkr Utfall 
190831

Utfall 
200831

Budget 
2020

Prognos
2020

Avvikelse

Teknisk service

Gem teknisk service 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0

Fastigheter -0,9 -1,4 0,1 -0,5 0,6

Måltidsenheten 0,2 -1,1 0,2 0,2 0,0

Gata/Park/Hamn 15,6 12,8 19,8 19,5 0,3

Mark och exploatering 0,0 -0,2 -1,6 -1,6 0,0

Summa 15,3 10,1 18,9 18,0 0,9

Plan o Bygg

Bygglovshandläggning 0,8 0,9 1,4 1,2 0,2

Gem Plan o Bygg 0,7 0,7 1,2 1,0 0,2

Fysisk planering 0,8 1,3 1,8 1,7 0,1

Summa 2,3 2,9 4,4 3,9 0,5

Årsprognos

Prognosen för året bedöms hamna på ett överskott om 1,4 mnkr 
totalt för Samhällsbyggnad.  Avvikelserna kan härledas till tre 
verksamhetsområden; Fastighetsenheten – lägre kostnader för el 
då marknadspriset har legat lågt i princip hela året.  Gatu/park-en-
heten har haft en gynnsam vinter som medfört lägre kostnader 
för främst vinterväghållningen.

Plan och Bygg – Här bedömer vi ett överskott om ca 0,5 mnkr 
p g a att planarbeten har utförts av egen personal i större ut-
sträckning samt att arbetet med en översiktsplan inte har kommit 
igång. Dessutom finns ett visst överskott inom personal i löne-
kostnader på grund av vakanser. Övriga enheter bedöms hamna 
inom budget.

Periodens resultat

I förhållande till samma period 2019 har resultatet förbättrats 
med 4,6 mnkr för Samhällsbyggnad totalt. Internräntesänkningen 
inom främst gatu/parkenheten märks tydligt i både budget och 
resultat. Vi kan också konstatera att vinterväghållningen även i år 
har varit betydligt mindre kostsam, vilket till stor del syns i gatu-
enhetens resultat för perioden. Kostenhetens delårsresultat ser 
betydligt bättre ut än 2019, förklaringen ligger i lägre kostnader 
för inköp av livsmedel, liksom lägre personalkostnader. Elpriserna 
ligger just nu lågt och det har påverkat främst fastighetsenheten 
positivt. Inom övriga enheter är skillnaderna mellan åren margi-
nella.
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Verksamhetsmått & nyckeltal

Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 200831

Kostverksamheten:

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

74 84 81 -

-Alla kommuner 75 74 74 -

-Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 77 76 76 -

Antal skolportioner, egen uppgift 207 552 207 695 212 199 126 946

Förskoleportioner (frukost, lunch, mellanmål) 150 345 151 417 159 332 89 945

Fritidsportioner (frukost, lovlunch, mellanmål) 87 350 92 831 95 851 57 172

Dagsportioner Vård och omsorg 41 972 42 391 39 293 28 486

Hemtjänstportioner 17 244 18 938 23 243 17 189

Gata/Park/Hamn:

Antal belysningspunkter gatubelysning (förbrukning/belysnings-
punkt)

2 835 2 841 2 861 -

Förbrukning/belysningspunkt, Kwh 259 252 235 -

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

-Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 354 356 375 -

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

-Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 1 419 1 460 1 541 -

Fastighetsverksamheten:

Fastighetsyta m2, eget bestånd 52 336 52 862 52 336 -

Fastighetsyta m2, Hyrt bestånd 17 006 17 767 16 253 -

Plan och Bygg Utfall 2017 Utfall 2018    Utfall 2019 Utfall 200831

Antal lagakraftvunna detaljplaner 2 6 6 2

Bygglov, beslut 116 111 123 79

Anmälningsärenden, beslut 38 52 43 18

Strandskyddsdispens, beslut 2 4 7 4

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut 5 7 2 1

Totalt antal beslut delegation (inkl. start/slutbesked) 214 310 290 197

* Redovisas i årsbokslutet
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I Kultur, turism och fritids verksamhet ingår ansvar för bibliotek, olika kulturarrangemang, kultur-turism, kulturskola samt övrig kultur-
verksamhet i kommunen. Man ansvarar även för kommunens fritidsgård, fritidsanläggningar, lokaluthyrning, föreningssamverkan och 
föreningsbidrag samt simskola och utomhusbad. 

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Besöksnäring
Kultur, turism och fritids verksamhet har i hög grad påverkats av 
covid-19. Den auktoriserade turistbyrån har under fyra månader 
varit stängd och turistinformationen har istället varit tillgänglig 
via sitt “callcenter” där man tagit emot frågor via telefon, mail 
samt digital och social media. Besökare har även kunnat ta del 
av besöksinformation via utställningsentrén på Kulturkvarte-
ret samt via den mobila lådcykeln ute på stan. Guideturer har 
kunnat genomföras, dock i något mindre grupper. Nästan alla 
förbokade grupper har under våren och försommaren avbokats. 

Under året har besöksbroschyren fått en ny utformning. Innehål-
let är numera anpassat för att få en längre livslängd och bro-
schyren uppdateras från och med i år vartannat år. Ett fortsatt 
arbete med att ta fram en ny besöksnäringsplan har genomförts 
och planen presenteras för politiken under hösten. Planen trä-
der i kraft från och med årsskiftet 2020/2021.

Fritidsverksamhet
Covid-19 har även haft en stor påverkan på fritidsverksamheten 
då anläggningar och fritidsgården var stängd under stora delar av 
året. Det har å andra sidan inneburit att exempelvis fritidsgår-
den haft mer uteverksamheter vilket varit populärt, inte minst 
vissa aktiviteter på sommarlovet.  

Guldkroksbadet öppnade under sommaren med restriktioner i 
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Badet 
var välbesökt och i det stora hela kunde verksamheten bedri-
vas på ett så smittsäkert sätt som möjligt. I slutet av säsongen 
fick dock väktare hyras in för att säkerställa att besökare följde 
rekommendationerna.

Ett nytt bokningssystem för kommunens lokaler har införts. I 
samband med det lanserades även ett nytt föreningsregister som 
finns tillgängligt via kommunens hemsida.

Utställningsverksamhet
Då Kulturkvarteret varit stängt för besökare under våren och 
början av sommaren har utställningsverksamheten haft en 
begränsad verksamhet. I juni öppnades utställningen ”We Have 
A Dream” som är en del i den pågående visionsöversynen. 
Utställningen visas på flera platser runt om i centrala Hjo, både 
inomhus på Kulturkvarteret och utomhus på olika platser.

Bibliotek
Även bibliotekets lokaler har varit stängda för besökare under 
våren och början av sommaren. Istället har vi arbetat med 
digitala tjänster där medborgarna har kunnat låna böcker via 
bibliotekets hemsida och sedan hämtat dessa i Kulturkvarterets 
entré. Det har även funnits möjlighet för personer i riskgrupp 
att få sina böcker hemkörda.

HJO KOMMUN60
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Ekonomi
mnkr Utfall 

190831
Utfall 

200831
Budget 

2020
Prognos

2020
Avvikelse

Gemensamt Kultur, turism och fritid 1,6 1,5 2,7 2,4 0,3

Fritid 9,5 8,5 12,5 12,6 -0,1

Kultur 4,3 3,9 6,1 6,1 0

Turism 1,6 1,6 2,3 2,4 -0,1

Summa 17,0 15,6 23,6 23,5 0,1

Årsprognos

Kultur, turism och fritid redovisar + 0,1 mnkr i prognosen i 
delårsbokslutet. Gemensamt Kultur, turism och fritid redovisar 
ett prognostiserat överskott om ca 0,3 mnkr till följd av vakant 
tjänst samt återhållsamhet kring inköp under året. Fritidsverk-
samheten prognostiserar en negativ avvikelse med 0,1 mnkr på 
grund av minskade hyresintäkter som delvis beror på stängda 
fritidslokaler. Kulturverksamheten prognostiserar ett resultat 
enligt budget. Inställda evenemang under våren planeras istället 
att genomföras eller ersättas av andra evenemang under hösten 
2020. Turistverksamheten räknar med en negativ avvikelse om 
0,1 mnkr på grund av minskade intäkter från varuförsäljning och 
guidade turer vilket i stort beror på coronapandemin.

Periodens resultat

Utfallet per 2020-08-31 är lägre än motsvarande period 2019. 
Utfallet för Gemensamt Kultur, turism och fritid skiljer marginellt 
mellan åren. Verksamheten har en vakant tjänst under större del-
en av 2020 men hade även så under 2019. Fritidsverksamhetens 
avvikelse mot föregående år om 1,0 mnkr beror till stor del på 
förändrad internränta mellan åren och därmed minskade intern-
hyreskostnader 2020. Simskolan redovisar ett plusresultat då det 
varit många deltagare under sommaren. Vidare redovisas högre 
utfall mot budget t.o.m. augusti 2020 på grund av minskade intäk-
ter för lokalhyra som en följd av coronapandemin med stängda 
fritidslokaler. Inom kulturverksamheten är utfallet lägre 2020 och 
förklaras till stor del av inställda evenemang och att Kulturkvart-
eret varit stängt under våren 2020. Utfallet för turistverksam-
heten skiljer marginellt mellan åren men verksamheten redovisar 
minskade intäkter på grund av inställda guideturer och minskad 
försäljning då turistbyråns lokaler varit stängda under delar av 
våren och sommaren 2020.

Verksamhetsmått & nyckeltal
Fritid 2017 2018 2019

NMI Idrott- och motionsanläggningar - 62 -

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv. Hjo 1 606  (1 166) 1 805  (1 132) 1 528 (1 305)

Kultur och bibliotek

Aktiva låntagare i kommunala bibliotek/
1 000 inv.

154 (224) 179 (205) 182 (219)

Öppethållande huvudbibliotek timmar/vecka 34 (48) 34 (58) 38 (81)

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

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

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

Turism 2017 2018 2019

Antal följare på sociala medier
-Facebook
-Instagram

2 651
1 216

2 943
1 520

3 229
1 982

Antal besökare på webbplats 130 824 118 812 138 545

Nettokostnad allmän turismverksamhet, kr/inv 299 (106) 276 (90) 278 (103)

* Siffror inom parentes avser jämförelse med ”liknande kommuner övergri-
pande”

Fritidgården besökare/månad 608 572 531

Antal elever simskolan 310 338 380

Guldkroksbadet besökare 81 917 105 209 89 628

Entré Kulturkvarteret 84 287 81 826 84 195

Antal besökare utställningar 36 043 20 624 24 955

Antal besökare parkbiografen 1 443* 2 581 2 738

Bibliotek antal utlån 41 216 28 594 26 852

Bibliotek antal besökare 52 409 46 501 56 057

Antal föreställningar anordnade av kulturnät 43 57 47

* Avser hösten 2017
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Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Covid-19
Tack vare ett gediget arbete av hela vård och omsorgs per-
sonal har vi lyckats hålla covid-19 borta från vår verksamhet 
och inte fått in smittan i våra särskilda boenden. En viktig del 
har varit att ge personalen rätt förutsättningar att arbeta OM 
någon brukare skulle bli smittad. Fokus har främst legat på 
basal vårdhygien och tillgång till skyddsutrustning. Sedan i mars 
har även chef i beredskap funnits tillgänglig utanför ordinarie 
kontorstid. Beredskapen har gjort att cheferna har kunnat få sin 
lagstadgade veckovila och därmed ökade förutsättningar för ett 
hållbart arbetsliv. I förlängningen har vi en mer uthållig lednings-
organisation som kan stötta den utförande verksamheten på ett 
bättre sätt. 

Hjo kommun tog tidigt beslut att införa besöksförbud på sär-
skilda boenden samt att inte bedriva verksamhet där personer 
i riskgrupper träffades. Det innebär att en stor del av dagverk-
samhet och träffpunkter inte varit möjliga att hålla öppna. 
Sekretess har blivit en viktig fråga då alla efterfrågar informa-
tion. Ett arbete kring sekretess, vad det innebär och vilka som 
omfattas har genomförts. Genom tydlighet i detta har vi kunnat 
åstadkomma lugn och trygghet kring vad som är tillåtet att 
prata om och inte och till vem. Ledningen har varit i regelbun-
den kontakt med lokalmedia som visat ett stort intresse för 
hur det går och vilken beredskap som finns. Denna transparens 
har också varit viktig i kommunikationen med medarbetare och 
anhöriga. 

Värdegrund för trygga brukare
För att skapa rätt förutsättningar för trygga brukare inom Vård 
och omsorgs verksamheter har vi under 2020 fokuserat både 
på utveckling av den interna organisationen samt på medverkan 
från brukarna. De senaste årens brukarundersökningar visar på 
nöjda och trygga brukare i Hjo, dels inom hemtjänsten men i 
synnerhet på våra särskilda boenden. Genom ett tydligt fokus 
på värdegrund och förhållningssätt hos alla medarbetare skapar 
vi grunden för att kunna leverera kvalitet. Detta konkretiseras 
med stöd i det framtagna dokumentet. ”Baskrav och ansvarsbe-
skrivning för personal inom Vård och Omsorg i Hjo kommun”. 

Hållbart arbetsliv
Arbetet med att införa Hållbart Arbetsliv - Heltid som Norm 
kommer att prägla hela 2020 och innebär en genomlysning av 
samtliga verksamheter. All verksamhet inom välfärdssektorn 
möter stora utmaningar att hitta, attrahera och behålla kompe-
tent personal. Under våren har en handlingsplan och en strategi 
för projektet utarbetats och chefer har fått kompetensutveck-
ling kring bemanningsfrågor. Under hösten kommer även vissa 
verksamhetsresurser att placeras på enheten för verksamhets-
nära stöd för att skapa en tydligare organisation kring arbetet 
samt för att kunna samordna stödet till verksamheterna på ett 
mer tillfredsställande sätt.   

Optimera arbetssätt i Hemvården
Hemvården är den verksamhet som först möter det ökade in-
flödet av brukare. I dagsläget görs cirka 600 besök per dag vilket 
ställer stora krav på att optimera arbetssätt och strukturer, 
flexibilitet och framförallt att skapa en hållbar och tilltalande 
arbetsmiljö för medarbetarna. För att ge förutsättningar att 
klara dessa utmaningar har Hemvården utökats med ytterligare 
en enhetschef som tillträdde i augusti 2020.  

Möta rätt behov inom särskilt boende 
Under våren togs de nybyggda avdelningarna på Sigghusberg i 
bruk. Dessa inkluderar både boendeavdelningar med lägenhe-
ter, en korttidsavdelning samt nya rymliga och väl anpassade 
lokaler för dagverksamheten Regnbågen. Dagverksamheten för 
personer med demenssjukdom erbjuder social gemenskap och 
aktivering samt avlösning för anhöriga. 

Efterfrågan på platser med inriktning demens ökar medan efter-
frågan på särskilt boende med somatisk inriktning varit låg en 
längre tid. Som en konsekvens av detta stängde en boendeavdel-
ning på Sjöryd med 10 platser under 2020. 
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Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och 
funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget 
och särskilt boende. Äldreomsorgen omfattar hemvård i ordinärt boende, 
korttidsvård, dagverksamhet, särskilt boende samt kommunal hälso- och 
sjukvård. Verksamheten till funktionshindrade handlar främst om insat-
serna enligt LSS-lagen: personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, kort-
tidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med särskild 
service.

Vård och omsorg
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Verksamhetsmått & nyckeltal

Ekonomi

mnkr Utfall 
180831

Utfall 
200831

Budget 
2020

Prognos
2020

Avvikelse

Gemensamt Vård och omsorg 14,3 12,6 20,6 20,8 -0,2

Äldromsorgen 75,5 83,6 125,8 127,1 -1,3

Funktionsnedsättning 23,0 25,6 38,8 39,2 -0,4

Summa 112,8 121,8 185,2 187,1 -1,9

Periodens resultat

Förändring från överskott i augusti till underskott vid årets slut 
beror främst på hur budgeterade löner periodiseras samt budget-
erade eller tillkommande kostnader som kommer att falla ut. 

Årsprognos

Prognosen för 2020 visar ett underskott mot budget för hela Vård 
och omsorg på 1,9 mnkr. För gemensamt Vård och omsorg prog-
nostiseras ett underskott om 0,2 mnkr som bl a beror på högre 
lön för ledning p g a ersättning för beredskap samt förändringar i 
organisationen. 

För äldreomsorg är prognosen ett underskott om 1,3 mnkr 
där Sigghusbergs och Sjöryds lönekostnader beräknas överstiga 
budget. För hemvården beräknas lönekostnaden bli högre men 
även kostnad för leasingbilar, p g a att nya däck måste köpas, 
samt kostnad för hyra av arbetskläder prognostiseras blir högre. 
För arbetsterapeuter och fysioterapeuter beräknas istället löne-
kostnaden bli lägre än budgeterat.  Dagverksamheten Sjökanten 
(tidigare Smedjan) har varit stängd under Coronapandemin och 
kostnaden för denna samt resor till och från verksamheten blir 

därför lägre. Kostnader för bostadsanpassning prognostiseras att 
bli lägre än budgeterat. På grund av Coronapandemin har kost-
naden för förbruknings- och sjukvårdsmaterial beräknats bli högre 
än budgeterat. 

När det gäller funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott 
om 0,4 mnkr. Statsbidrag från Migrationsverket beräknas bli högre 
än budgeterat. För Kortebo prognostiseras lönekostnaderna bli 
högre än budgeterat vilket beror på ökat och förändrat behov. 
Ett samarbete mellan Boendestöd och Stödboendet innebär att 
prognosen för löner är lägre än budgeterat. Förändringar inom 
personlig assistans innebär både högre och lägre kostnader men 
totalt sett beräknas nettokostnaden bli högre. Detta beror bl a på 
avslagsbeslut från Försäkringskassan. 

Statistik Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 202008

Antal personer med insats från hemvården 263 280 279

Hemtjänst antal utförda timmar/månad, genomsnitt 3 117 3 506 3 638

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

3 690 3 911 2 911

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

Antal personer med beslut om personlig assistans (inkl. privata utförare) 30 30 28

Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS 36 39 37

Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS 10 11 8

Antal personer med beslut om kontaktperson/ledsagare enligt LSS 34 39 28

Antal gynnande säbobeslut som ej verkställs inom 3 mån 11 16 redovisas helår

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

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019

Kostnad hemtjänst äldreomsorg kr/inv 80+ 71 058 72 894 75 291

Kostnad hemtjänst äldreomsorg kr/inv 80+ (alla kommuner, ovägt medel-
värde, kr)

80 183 83 715 84 587

Kostnad per brukare särskilt boende äldreomsorg, kr (Hjo) 794 886 841 285 908 497

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

893 396 944 694 958 361

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+, kr (Hjo) 235 309 244 374 243 734

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+, kr (likn. kommuner äldreomsorg) 245 323 247 740 245 736

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%) (statistiskt förväntad kostnad)* -3,0 -1,4 -0,8

 *Nettokostnadsavvikelse jämför nettokostnad med referenskostnaden (“statistiskt förväntad” kostnad). Resultat över 0 indikerar hägre kostnadsläge och resultat   
under 0 istället lägre kostnadsläge.
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Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Gymnasiebehörighet
Läsåret 2019/20 hade vi 104 elever som lämnade årskurs 9, av 
dessa var 90,4% behöriga att söka nationellt gymnasieprogram. 
Meritpoängens medelvärde bland elever i årskurs 9 var 230,3 att 
jämföras med föregående år när det var 225,8. Det genomsnit-
tliga meritvärdet för flickor var 260,6 och för pojkar 200,3. (Det 
maximala meritvärdet är 320). Meritvärdet för flickorna har ökat 
medan värdet för pojkarna minskat. Gapen mellan flickor resp. po-
jkarnas meritvärde är anmärkningsvärt högt 60,3. (betygskatalogen 
2020-06-11). En tendens som även kan ses i övriga delar av riket. 

Av de Hjoungdomar som valde att söka in till gymnasiet inför 
höstterminen 2020 kom 80% av elever in på sitt förstahandsval. 
Sedan nya gymnasiereformen GY11, infördes är det svårare att bli 
behörig till gymnasieskolan och även svårare att få gymnasieexam-
en då det krävs godkända betyg i fler ämnen än tidigare. Andelen 
elever som är behöriga till gymnasieskolan är relativt högt i Hjo 
kommun jmf riket.

Kompetens
Det finns flera tänkbara anledningar till att våra elever lyckats bra. 
En kan vara att skolorna i Hjo kommun har en hög andel behöriga 
lärare med lärarlegitimation, både i förskola och skola. När det 
gäller fritidshemsverksamheten behövs dock en översyn för att få 
en jämnare fördelning av behörig personal och samtidigt behöver 
vi se över möjligheten att öka behörigheten. En liknande översyn 
gjordes för våra förskolor under våren 2020 och idag har varje 
förskoleavdelning 1-2 behöriga förskolelärare. Lärartätheten i Hjo 
kommun är något högre jämfört med både närliggande kommuner 
och riket totalt.

Elevstöd, studiero och trygghet
Ytterligare en anledning till goda resultat kan vara en väl utbyggd 
organisation av stödfunktioner runt våra elever i form av elevhälsa 
(skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor, specialpedagoger 
och speciallärare), inkluderingspedagoger och olika typer av stöd-
grupper som anpassas till elevernas behov. Elever upplever i hög 
grad trygghet i skolan, vilket kan vara en annan framgångsfaktor, 
även om vi i Skolinspektionens enkät och verksamhetens egen 
trygghetsenkät ser att vi behöver arbeta med att förbättra stud-
ieron. Framåt kommer vi därför att i ännu högre grad sätta le-
darskapet i klassrummet i fokus för att främja elevernas studiero. 

Verksamheten inom Barn och utbildning är indelad i tre områden: Barnomsorg som omfattar förskole- och fritidshemsverksam-
het. Grundskola som förutom årskurs 1-6 även omfattar förskoleklass, grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation och 
skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen som även bedriver undervisning i SFI – svenska för invandrare.

Barn och utbildning

Nu bygger vi Estrid Ericsonskolan!    
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Värdegrundsarbete för att minska kränkningar
Gemensamt förhållningssätt i bemötande och nolltolerans mot 
exempelvis kränkningar är något vi även fortsättningsvis måste 
arbeta med. Sammanställningen av antalet kränkningsärenden 
visar på en ökning och då främst på högstadiet, vilket också kan 
förklara den låga upplevelsen av studiero som finns bland eleverna 
i årkurs 9. Orsaken till ökningen kan vara att det förekommer fler 
fall av kränkningar men även att vi idag är bättre på att anmäla 
kränkningsärenden för utredning. Fortsatt översyn av otrygga 
platser på våra skolor är viktig för att se var vi eventuellt behöver 
stärka upp med vuxennärvaro. Parallellt pågår ett omfattande 
värdegrundsarbete från förskola till vuxenutbildning som vi tror 
kommer att ge resultat på sikt.

Problematisk skolfrånvaro
Det finns fortsatt elever med problematisk skolfrånvaro och 
verksamheten arbetar kontinuerligt med att fånga upp dessa 
elever. Skolnärvaroteam och elevcoach samarbetar med rektorer, 
pedagoger, elevhälsa och socialtjänst i utvecklingen av olika ar-
betssätt för att komma framåt i arbetet med att få tillbaka dessa 
elever i lärande. Tidiga insatser och arbetssätt där vi arbetar mer 
förebyggande och främjande kan bli en framgångsfaktor. Ett gott 
samarbete med vårdnadshavare är ytterligare en förutsättning för 
att lyckas bättre och till höstterminen 2020 erbjuder vi vårdnads- 
havare till elever med problematisk skolfrånvaro stöd i form av 
samtalsgrupp.

Likvärdig skola
Att skapa förutsättningar för en likvärdig skola är en av verksam-
hetens viktigaste uppgifter. Det handlar dels om fördelning av 
resurser efter elevers behov, dels om likvärdiga förutsättningar 
i form av kompetens och samsyn. Ett av våra fokusområden för 
läsåret 2019/20 har varit ökad likvärdighet i betyg och bedömning 
utifrån att bland annat betygsresultaten i svenska, matematik och 
engelska skiljt sig åt mellan våra grundskolor. Det visar sig att 
skillnader kvarstår och att det fortsatt är elever i årskurs 6 på 
Hammarnskolan som får de högsta betygen i nämnda ämnen. Det-
ta kan bero på att eleverna där också upplever en högre studiero 
jämfört med andra skolor. Behov av fortsatt arbete med likvär-
dighet i betyg och bedömning kvarstår och arbetet med att avi-
dentifiera nationella prov, skapa förutsättningar för sambedömning 
och skapa en samsyn gällande kunskapskrav kommer fortsatt att 
prioriteras i kommande fortbildning.

Lokaler
Våra skolor och förskolor är trångbodda vilket ställer höga krav 
på organisation och samplanering. Detta minskar detta när Estrid 
Ericsonskolan står färdig, när om- och tillbyggnaden av Korsberga 
skola är klar och när vi genomfört hela flytten av IM, Vuxenutbild-
ningen och SFI till kommunens egna lokaler. 

Oro över åtgärder
Under vårterminen 2020 fick Barn och utbildning i uppdrag av 
Kommunstyrelsen att upprätta en särskild åtgärdsplan för att få 
en budget i balans. Samtliga åtgärder har genomförts, några kort-
siktiga och andra långsiktiga. En viss oro kring vidtagna åtgärder 
har märkts bland medarbetare, vårdnadshavare och rektorer. 
Risk- och konsekvensanalyser har tagits fram och enheterna 
kommer arbeta vidare med handlingsplaner utifrån dessa. Vilka 
effekter åtgärderna får i verksamheten kommer utvärderas under 
kommande läsår. Målet är att hitta nya arbetssätt för att bibehålla 
den höga kvalitet vi har i dagsläget för att även fortsatt kunna 
skapa goda förutsättningar för våra barns och elevers lärande och 
utveckling.

Nu bygger vi Estrid Ericsonskolan!    
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Ekonomi

mnkr Utfall 
190831

Utfall 
200831

Budget 
2020

Prognos
2020

Avvikelse

Gemensamt Barn och utbildning 7,6 7,5 13,6 12,3 +1,3

Barnomsorg 38,5 40,7 63,5 63,0 +0,5

Grundskola inkl. förskoleklass och särskola 73,3 73,6 110,0 114,5 -4,5

Gymnasie-, gymnasiesärskola och vuxenutbildning 31,0 30,7 48,6 47,9 +0,7

Summa 150,2 152,7 235,7 237,7 -2,0

Årsprognos

Prognosen för Barn och utbildning är i dagsläget ett underskott 
om drygt 2 mnkr. Verksamheten har sedan i våras arbetat utifrån 
framtagen åtgärdsplan och bedömningen är att detta fallit väl ut 
och att verksamheten anpassats till gällande förutsättningar.

För Barn och utbildning gemensamt är prognosen positiv, vilket 
främst förklaras av att posten för oförutsedda avgifter intecknats 
samt att verksamheten under hösten kommer ha vakanser inom 
ledningsorganisationen. Utöver detta beslutades utifrån det ekon-
omiska läget i våras att Barn och utbildnings kompetensutveckling-
sanslag skulle läggas centralt och halveras. Äskande ur denna cen-
trala kompetensutvecklingspott har fördelats på rektorsgruppen 
utifrån områdena kollegialt lärande, värdegrund samt betyg och 
bedömning. En sambedömning har gjorts utifrån verksamheternas 
behov, vilket har skapat en likvärdighet och återhållsamhet.

Prognosen för Barnomsorgen är som det ser ut idag en positiv 
avvikelse om 0,5 mnkr. Överskottet återfinns framförallt på per-
sonalkostnadssidan och då inom fritidshemsverksamheten, vilket 
förklaras av att fritidshemsresurser delvis används inom ramen för 
grundskolans verksamhet. 

Inom verksamhetsområdet grundskola ingår förskoleklass, särsko-
la samt kommunens kulturskola. För detta område är prognosen 
ett underskott om 4,5 mnkr och beror till största del på att verk-
samheten haft mer personal än budget medger. Verksamheten har 
under våren arbetat med anpassningar för att komma i ram, bland 
annat har samtliga visstidsanställningar setts över. I samband med 
höstens start har elever i behov av särskilt stöd fått detta gen-
om så kallade ”flex- och fokusgrupper” där elever får stöttning/
handledning av speciallärare/NPF inkluderingspedagog eller elevas-
sistent i de fall då eleven har behov av individuellt stöd till följd 
av funktionsnedsättning. Kostnaderna för förberedelseklass och 
modersmålsundervisning prognostiserar också ett underskott till 
följd av fler elever med rätt till modersmålsundervisning samt fler 
nationaliteter och språk bland eleverna. Idag har vi sammanlagt 90 
elever som har modersmålsundervisning i Hjo kommun.

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningen är prognosen i dagsläget 
en positiv avvikelse om 0,7 mnkr och förklaras i första hand av 
en positiv prognos när det gäller våra interkommunala gymnasie-
kostnader. Än så länge har vi bara fått preliminära kostnader för 
juli-september och det är först när den definitiva körningen är 
gjord som vi vet exakt vilka programval som gjorts. Utöver detta 
har pensionsavgångar inom vuxenutbildningen inte återbesatts i 
budgeterad omfattning.

Periodens resultat

Jämfört med motsvarande period 2019 har kostnaderna inom 
Barn och utbildning ökat med endast 2,7 mnkr, detta trots en 
löne- och indexökning om ca 5 mnkr, vilket förklaras med att 
internräntan justerades inför budget 2020. För Barn och utbild-
ning innebär detta att verksamheten haft minskade kostnader för 
internhyra och minskade räntekostnader med motsvarande 4,6 
mnkr. Verksamheten har kompenserats för fler elever inom för-
skola, fritids, grundskola och även för gymnasie- och gymnasiesär-
skolan. Även ramökning för att verksamheten ska kunna följa det 
statliga kravet på digitalisering har genomförts. Utöver detta har 
den sedvanliga löneökningen utbetalats och vi ser att löner vid 
nyrekrytering är generellt högre i år. 

HJO KOMMUN66
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Statistik Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 200830

Andel inskrivna barn 1-5 år (alla 
verksamheter)

465 451 466 452

Varav antal inskrivna barn i 
enskilda verksamheter

75 70 76 76

Antal elever F-9 982 1011 1013 1 005

Antal inskrivna barn i fritidshem 
(alla verksamheter)

419 457 406 425

Antal elever gymnasieskola 310 295 296 303

Antal elever i grundsärskola 13 13 15 20

Kulturskolan, antal elever (kö) 255 (28) 244 (96) 244 (96) 253 (76)

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

88/73*
75/66*

93
42

84/68
57+34

73/63
57+34

Antal elever särvux 6 6 6 7

Antal elever IM-program 52/35* 34 20 15/14

Antal elever SFI 65/67* 66 69/65 59/43

*Uppgift avser vt/ht

Nyckeltal
(Kolada)

Utfall 2018 Utfall 2018 
riket

Utfall 2019 Utfall 2019 
riket

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

Nettokostnadsavvikelse i % förskola inkl. öppen 
förskola

+10,9 % +0,1 % -1,4 % -0,6 %

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

Nettokostnadsavvikelse i % fritidshem inkl. öppen 
fritidsverksamhet

+20,2 % -4,0 % +13,7 % -1,4 %

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

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

Nettokostnadsavvikelse i % grundskola inkl. 
förskoleklass

+9,7 % +0,5 % +11,0 % 0,0 % %

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

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

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

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexa-
men (%)
-Förskola
-Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, 
kommunala skolor, andel (%)
-Fritidshem
* Uppgifter för 2019 finns ännu ej publicerade.
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75,6 %
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72,2 %

49,5 %
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36,6 %
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I området ingår individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integration och flykting-mottagning. Ar-
betsmarknadsenheten (AME) är kommunens organ för samordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun 
ansva¬rar för. AME utför bland annat arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, 
Primärvården och Arbetsförmedlingen. I området ingår även ansvar för tjänster som utförs i samverkan med andra kommuner till 
exempel alkoholhandläggning och tillsyn, familjerådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och socialjour.

Arbete och socialtjänst

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Familjehemsplaceringar

Idag läggs stora resurser på externa familjehemsplaceringar 
varför ett arbete har inletts med syfte att rekrytera familjehem 
som bedrivs i kommunens egen regi. Planering för ett kommande 
marknadsföringsarbete har genomförts och förväntas intensifieras 
under hösten. Ett arbete för att få förmedlade familjehem att gå in 
i kommunens egen organisation har påbörjats.

Utvärdering och kvalitetssäkring

Ett arbete med att utvärdera verksamheten för att säkerställa 
att genomförda insatser får rätt effekt och håller god kvalitet är 
under uppbyggnad. Brukarenkäten har uppdaterats och en exiten-
kät har införts för deltagare på AME. Under hösten förbereds för 
en liknande enkät för personer som avslutas på utrednings- och 
behandlingsenheten. En uppföljning av det förändrade arbetssättet 
planeras att genomföras under hösten.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Pandemin har medfört att det har varit något svårare för företag 
att ta emot praktikanter. AME har istället skapat sysselsättning på 
Arbetscentrum samt hjälpt deltagare vidare mot extratjänster och 
nystartsjobb. Även arbetet med att skapa lokala jobbspår har fått 
skjutas upp. Trots detta kan vi se att AME fortsatt har en god gen-
omströmning där hälften av de inskrivna deltagarna har gått vidare 
till arbete eller studier. 

Försörjningsstöd

Covid-19 har också gjort att behovet av försörjningsstöd har ökat 
i kommunen. Samtidigt kan vi se att det planerade arbetet med att 
sänka kostnader för försörjningsstöd genom att hjälpa deltagare till 
extratjänster och övriga anställningar har fortlöpt bra.

Gruppverksamheter

Under året har flera av våra gruppverksamheter kunnat fortgå 
trots covid-19. Bland annat har vi arbetat med Älskade barn som 
riktar sig till nyanlända föräldrar, 7tjugo som syftar till att stärka 

ungas självkänsla och självkännedom i syfte att gå vidare till arbete 
eller studier samt grupper som ska motivera till livsförändring, 
främst inom missbruksbehandling.

Promise Hjo

Prerehabiliteringsprojektet Promise Hjo har hittills visat fina re-
sultat där deltagarna är mycket nöjda med insatsen och många 
av deltagarna har gått vidare i sin rehabilitering mot arbete eller 
studier. En ansökan om förlängning av projektet är inskickad till 
Samordningsförbundet och besked förväntas under hösten. 

Samarbete för ökad skolnärvaro

Skolnärvaroteamet har utökats till att omfatta även rektorer för 
yngre åldrar. En gemensam projektansökan mellan socialtjänst, 
skola och primärvård avseende sociala investeringsmedel har 
skickats in till VG-regionen. Syftet med sociala investeringsmedel 
är att uppmuntra till verksamhetsutveckling och innovation för att 
främja barns och ungas framtida utveckling och hälsa med fokus 
på att gå ut grundskolan med godkända betyg. Ansökan avser 
medel till att arbeta förebyggande med utökat föräldrastöd i tidiga 
åldrar för att på så sätt förbättra föräldraförmåga och ge barn bät-
tre förutsättningar för en gynnsam utveckling och på sikt ge bättre 
möjligheter för barnen att gå ut grundskolan med godkända betyg. 
Godkända betyg i grundskolan och en avslutad gymnasieutbildning 
är den bästa grunden för ungdomar att komma ut i arbetslivet 
och bli självförsörjande. 
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Ekonomi

mnkr Utfall 
190831

Utfall 
200831

Budget 
2020

Prognos
2020

Avvikelse

Individ och familjeomsorg 16,5 18,7 21,2 27,3 -6,1

Arbetsmarknadsenheten 2,4 3,3 5,7 5,3 0,4

Integrationsenheten -2,2 -0,6 0,0 0,0 0,0

Summa 16,8 21,3 26,9 32,6 -5,7

Årsprognos

Prognosen för hela Arbete- och socialtjänst 2020 är ett under-
skott om -5,7 mnkr. Där -6,1 mnkr återfinns inom verksamhet-
sområdet individ och familjeomsorg och beror på ökat antal in-
stitutionsplaceringar av vuxna samt ökat antal barn i behov av fler 
familjehemsplaceringar. Även prognosen för ekonomiskt bistånd 
uppvisar en negativ prognos med 1,4 mnkr, där ca 0,2 mnkr direkt 
kan hänföras till Covid -19. Prognosen för Arbetsmarknadsen-
heten är ett överskott med 0,4 mnkr, vilket till största del för- 
klaras av vakanta tjänster till följd av sjukskrivning. Prognosen för 
integrationsenheten är i dagsläget en noll prognos, men förutsät-
ter att viss anvisning av nyanlända sker under hösten som planerat. 

Periodens resultat

Jämfört med motsvarande period 2019 har kostnaderna inom 
Arbete och socialtjänst totalt ökat med sammanlagt 4,5 mnkr. 
Största avvikelsen återfinns inom verksamhetsområdet Individ 
och familjeomsorg beroende på att antalet placeringar av både 
barn och vuxna ökat. Verksamheten håller på att utveckla/se över 
hur man framöver kan få till fler ”egna” familjehem, detta för att få 
billigare placeringsalternativ än placering via externa företag som 
idag nyttjas i stor utsträckning. Intäkter från Migrationsverket har 
uteblivit då inga nyanlända tagits emot från årets mottagande- 
kvot Arbete och socialtjänst är ett område som drabbats hårt av 
Covid-19, mottagandet av nyanlända har helt uteblivit, fler hushåll 
har varit i behov av ekonomiskt bistånd till följd av pandemin 
samt att även Rödingen varit stängd sedan i mitten av mars, vilket 
resulterat i att verksamheten inte fått in intäkter för sålda lunch-
portioner eller fika, medan de fasta kostnaderna kvarstår. 

Verksamhetsmått & nyckeltal

Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 200830

Utbetalt ekonomiskt bistånd 7 065 tkr  7 020 tkr 8 008 tkr 5 456 tkr

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

Antal inskrivna Arbetsmarknadsenheten 55 88 119 121

Extratjänster 6 16 12 15

Antal hushåll med försörjningsstöd 216 190 185 *

Antal anmälningar barn och unga 277 313 375 181

Antal anmälningar vuxna 104 102 124 55

Utredningar barn och unga 110 105 125 94

Utredningar vuxna 32 28 53 33

Mottagna ensamkommande barn 1 0 1 0

Mottagna flyktingar 22 22 14 0

* Redovisas i samband med årsbokslutet
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Finansiella nyckeltal

Kommunkoncernen 2015 2016 2017 2018 2019

Tillsvidareanställda, st    743    792    774     753     797

Omsättning, mnkr    642    719    722     724     739

Årets resultat, mnkr   14,7   21,3    19,7    19,7     12,3 

Balansomslutning, mnkr    522    595    662     689     709

Nettoinvesteringar totalt, 
mnkr

    80     68     75      58       57

Soliditet, %     52     49     47      48      48

Kommunen 2015  2016  2017  2018  2019

Invånare vid årets slut, st 8 983   9 052 9 093  9 176  9 210

Tillsvidareanställda, st 721      769    748    727    771

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

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

* Exkl. begravningsavgift samt avgift till svenska kyrkan

Kommunen  
Resultat - kapacitet

2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat, mnkr      8,8    13,4   12,2   13,5    8,5

Nettokostnader inkl. avskriv-
ning, mnkr

    449     468    492    505   526

Utveckling av nettokostnader, %      5,5      4,6     5,1     2,6    4,2

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag mnkr

    458     482    505    519   535

Utveckling av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, %

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

Årets resultat/skatteintäkter 
och generella statsbidrag, %

     1,9      2,8     2,4     2,6    1,6

Nettoinvesteringsvolymen, 
mnkr inkl. exploatering

     69       49      58      41     44

Soliditet, inkl affärsverks. 
kapitalandel, %

     60       55      52      53     52

Soliditet inkl. hela pensions-
skulden, %

     15      18     19     22     23

Långa skulder, inkl checkkredit, 
mnkr

      36       84    109      86     97

Kommunen
Risk - Kontroll

2015 2016 2017 2018 2019

Borgensåtaganden, mnkr     144     116   155   154    205

Total pensionsförpliktelse, 
mnkr

    198     193   192   188    182
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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 31/8 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 31/8 och hur den förändrats under året. 

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

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

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 nettotillgångar 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.

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

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

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

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

Skattefinansieringsgrad av 
investeringar

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

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

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

Årets resultat Förändringen av det egna kapitalet.
 

Ordlista & definitioner
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Anteckningar



Hjo kommun, Box 97, 544 81 Hjo. Besöksadress: Torggatan 2, Hjo
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