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Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktiges sammanträde
Tid: Onsdagen den 20 maj 2018, kl 18.30
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret. Obs lokal!
Mötet inleds klockan 18.00 med demokraticafé.
Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta växeln (0503-350 00 eller
vaxeln@hjo.se) som kallar ersättare för tjänstgöring.
Hjo 2018-06-08
Michael Kihlström
Ordförande

Lisbeth Göthberg
Sekreterare
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Val av protokollsjusterare och
fastställande av tid för justering

3.

Fastställande av dagordning

4.

Allmänhetens frågestund
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Frågestund

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Ann-Christine Fredriksson (M) och Kjell-Arne Green (S) utses
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Ersättare: Kerstin Strandbergh (M) och Merja Wester (S).
Justeringstid: Måndag 25 juni 2018, kl 16.00.

Information
Avfallshantering Östra Skaraborg
Föredragande: Förbundschef Lars Persson
Byggnadsnämnden
Föredragande: Byggnadsnämndens ordförande Björn Bröne
Budgetuppföljning 2
Fördragande: Ekonomichef Lennart Andersson
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Tolkförmedling Väst:
Årsredovisning
Föredragande: Direktionens ledamot
Ann-Christine Fredriksson (M)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna årsredovisning 2017 för Tolkförmedling Väst.
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Tolkförmedling Väst:
Revisionsberättelse 2017 och fråga
om ansvarsfrihet
Ansökan om borgen för
Kooperativa Hyresrättföreningen
Äldrehem i Hjo, ekonomisk
förening

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas
förslag bevilja styrelsen i Tolkförmedling Väst och de enskilda
ledamöterna ansvarsfrihet för år 2017.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå
borgen för Kooperativa Hyresrättsföreningen Äldrehem i Hjo,
ekonomisk förening med maximalt 62 000 tkr för om- och
tillbyggnad av Sigghusbergs äldreboende.

11.

Tillsammans med tidigare ingångna borgensåtagande för KHF
Föredragande: Kommunstyrelsens
Äldrehem om 54 000 tkr uppgår det totala åtagandet därefter
ordförande Catrin Hulmarker (M)
till 116 000 tkr.
Vårbudget för Hjo kommun 2019- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
2021
fastställa vårbudget 2019 – 2021 för Hjo kommun.
Föredragande: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Placering av ny skola i Hjo
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- inte gå vidare med en utbyggnad av Hammarnskolan,
kommun
samt
- inrikta det fortsatta arbetet mot att en ny skola byggs på
markområdet, del av söder 3:43, norr om
Föredragande: Kommunstyrelsens
Falköpingsvägen.
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Valärenden

12.

Nya motioner att anmäla

13.

Anmälningsärenden
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Dnr 18/0027-1
Direktionsmöte 2018-04-27

Årsredovisning 2017

Tolkförmedling Väst

Innehåll
Förvaltningsberättelse ........................................................................................................................... 3
Inledning ................................................................................................................................................ 3
Vision ..................................................................................................................................................... 4
Omvärldsanalys..................................................................................................................................... 4
Nuläge .................................................................................................................................................... 4
Övergripande verksamhetsmål ........................................................................................................... 5
Måluppfyllelse ........................................................................................................................................... 5
Verksamhetsmål 2017 och måluppfyllelse ........................................................................................ 5
Måluppfyllelse ........................................................................................................................................... 6
Verksamhet ........................................................................................................................................... 7
Tolkar och översättare ......................................................................................................................... 7
Kunder ................................................................................................................................................... 8
Organisation .......................................................................................................................................... 9
Direktionen ........................................................................................................................................... 9
Personal................................................................................................................................................ 10
Tillsvidare- och visstidsanställda ...................................................................................................... 11
Sysselsättningsgrad ............................................................................................................................. 11
Sjukfrånvaro ........................................................................................................................................ 11
Pensioner ............................................................................................................................................. 12
Händelser av väsentlig betydelse ...................................................................................................... 12
Ny ordförande .................................................................................................................................... 12
Nya verksamhetschefer ..................................................................................................................... 12
Upphandlingar .................................................................................................................................... 12
Medlemskap i Tolkservicerådet ........................................................................................................ 12
Ledord för förbundet......................................................................................................................... 12
Nya medlemmar ................................................................................................................................. 12
Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi ........................................................... 12
Förbundets investeringsverksamhet ................................................................................................ 13
Upplysningar om hur förbundet definierats/avgränsats, vilka juridiska personer den består av
............................................................................................................................................................... 13
Ekonomi .............................................................................................................................................. 14
Likviditetsprognos .............................................................................................................................. 14
Mål för god ekonomisk hushållning ................................................................................................ 14
Utvärdering av ekonomisk ställning ................................................................................................ 14
Utfall i förhållande till budget ........................................................................................................... 15
Bakgrund till budget .............................................................................................................................. 15
Utfall ........................................................................................................................................................ 15
Balanskrav utifrån årsresultat ............................................................................................................ 15
Resultaträkning ....................................................................................................................................... 16
Resultaträkning ....................................................................................................................................... 16
Balanskravsavstämning ......................................................................................................................... 17
Balansräkning ......................................................................................................................................... 18
Kassaflödesanalys................................................................................................................................... 19
Noter........................................................................................................................................................ 19
Redovisningsprinciper ........................................................................................................................... 19
Noter........................................................................................................................................................ 20
2 (22)

1. Förvaltningsberättelse
Inledning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas
behov av språktolktjänster genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling.
Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås,
Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro,
Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö.

En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt
utsedda revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Tolkförmedling Västs
verksamhet har varit i drift sedan 1 april 2013. Förbundet har kontor på fem olika orter samt
ett kansli med säte i Göteborg.
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Vision
Tolkförmedling Västs vision är att förbundet, genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster,
bidrar till en ökad integration i samhället.
Tillhandahållandet av tolk regleras i Förvaltningslagen § 8: När en myndighet har att göra med
någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad bör myndigheten vid behov
anlita tolk. Detta område berörs även i Regeringsformens bestämmelser om likabehandling,
saklighet och opartiskhet.
Omvärld
I slutet av 2016 hade 65,6 miljoner människor av olika anledningar valt att lämna sina hem.
Av dessa människor är 22,5 miljoner flyktingar enligt UNHCRs definition.1 Antalet flyktingar
har ökat med 1,2 miljoner människor sedan 2015.
Fyra gånger om året lämnar Migrationsverket prognos till regeringen gällande antalet
asylsökande, senaste året har prognosen sänkts vid varje redovisning. Under 2017 beräknade
Migrationsverket att mellan 22 000 till 26 000 personer söka asyl i Sverige. För 2018 är
prognosen mellan 17 000 till 30 000 asylsökande.2
EU-kommissionen har under hösten 2017 lagt ett förslag om en förändring av rådande
Schengenregler i syfte att möjliggöra fortsatta gränskontroller. Regeringen beslutade i
november om fortsatt gränskontroll till och med 11 maj 2018.3 Såväl detta som kommande
beslut i frågan bedöms påverka antalet asylsökande och därmed behovet av språktolk och
översättning.
Nuläge
Under 2017 har Tolkförmedling Väst utfört ca 336 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag
för 2017 var 380 000. Föregående år utfördes 355 000 uppdrag. De mest efterfrågade
språken är arabiska och
somaliska som tillsammans står
för drygt 53 % av uppdragen.
Turkiska 1,8%
Dari, persiska, BKS (bosniska,
Övriga 14,5%
kroatiska och serbiska), tigrinja
Polska 2,0%
och sorani följer därefter.
Albanska 2,1%
Arabiska
Arabiskan har ökat med över 3
35,4%
Sorani 2,9%
% medan somaliska, dari och
persiska har minskat varav dari
Tigrinja 3,1%
har minskat med hela 3%. De
tio största språken utgör över
BKS 4,2%
85 % av samtliga tolkuppdrag.
Persiska
6,8%

Dari 9,1%

Somaliska
18,0%

1 UNHCR

2017 Global Trends World At War
Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2018
3 Regeringskansliet, www.regeringskansliet.se/pressmeddelanden/2017/11/granskontroller-vid-inre-gransforlangs/
2
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Övergripande verksamhetsmål
Tolkförmedling Väst ska erbjuda tolktjänster som är av hög kvalitet. Verksamheten ska
präglas av professionellt bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led.
Följande övergripande verksamhetsmål gäller för verksamheten:
 Kvalitetssäkrad, rättssäker och enhetlig tolkservice.
 Tillgång till tolk när beställaren behöver. God tillgänglighet vid beställning.
 Tolkarna har hög kompetens; i språken samt om de verksamheter tolkarna används inom,
vad gäller sin roll och sitt bemötande samt om myndighetens ansvar att göra vård och
service tillgänglig för alla på lika villkor.
 Antalet uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska öka.
 Synpunkter och klagomål tas omhand och leder till förbättring
 Tolkarna som arbetar för Tolkförmedling Väst ska följa Kammarkollegiets vägledning "God
tolksed".
 Tolkförmedling Väst ska bidra till en ökad kunskap och medvetenhet om behovet av
språktolk i samhället.
Dessutom ska Tolkförmedling Väst vara
 En attraktiv uppdragsgivare.
 Kostnadseffektiv.
Måluppfyllelse
Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra sin service till kund. Detta
sker bland annat genom utbildning av tolkar men också genom uppföljning av synpunkter
från kunder och uppdragstagare. Förbundets tolkaspiranter genomgår grundutbildning som
innefattar ämneskurser, terminologi, handledning och god tolksed. Aktiva tolkar inom
förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad vidareutbildning och handledning i
förbundets regi. Förbundet har under året haft en relativt bra tillgänglighet på tolkar men
arbetar ständigt med att ytterligare förbättra tillgång och tillgänglighet vid beställning.
Beställningar som tillsätts med auktoriserade tolkar har ökat från föregående år.
Förbundet har under året förbättrat rutinen för att ta hand om klagomål och synpunkter i
syfte att kvalitetssäkra leveransen. Arbetet fortsätter under 2018.
Under 2017 har representant från förbundet pratat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i
olika forum. Förbundet har varit på högskolor, sjukhus och på mässor.
Förbundet arbetar kontinuerligt med att erbjuda vidareutbildning och andra
kompetenshöjande insatser för uppdragstagarna och att arvodena ska vara marknadsmässiga.
Detta för att vara en attraktiv uppdragsgivare.
Verksamhetsmål 2017 och måluppfyllelse
För 2017 har direktionen fastslagit följande mål:
 Antal tillsatta beställningar från medlemskunder ska vara minst 99 %.
 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska vara minst 17 %.
 Andel sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar med speciell kompetens inom
sjukvårdstolkning ska vara minst 10 %.
 Andel uppdrag som utförs av tolkar på nivå 1 C ska vara minst 35 %.
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Antalet avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar ska vara max 1 % på bokade
uppdrag.
Tolkbeställningar som inkommer via webben ska utgöra minst 50 % av alla beställningar.
Antalet kundbesök och kundutbildningar ska öka.
Samtliga nya tolkaspiranter på de mest frekventa tolkspråken ska genomgå utbildning så
att de uppnår nivå 1C inom 2 år.

Måluppfyllelse
Antal tillsatta beställningar från medlemskunder ska vara minst 99 %.
Under 2017 tillsatte förbundet 99% av medlemskundernas beställningar. Målet är därmed
uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska vara minst 17 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2017 är 11,3 % vilket är en liten
ökning jämfört med föregående år. Den stora efterfrågan på tolkar som idag råder resulterar i
att tolkar inte behöver vara auktoriserade för att få uppdrag vilket minskar motivationen för
att auktorisera sig. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla språk som idag efterfrågas.
Målet är inte uppfyllt.
Andel sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar med speciell kompetens
inom sjukvårdstolkning ska vara minst 10 %.
Förbundet tillsatte 5,4% av andelen sjukvårdsuppdrag med auktoriserad tolk med
specialkompetens inom sjukvård. Den stora efterfrågan på tolkar som idag råder resulterar i
att tolkar inte behöver vara auktoriserade för att få uppdrag vilket minskar motivationen för
att auktorisera sig. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla språk som idag efterfrågas.
Målet är inte uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av tolkar på nivå 1C ska vara minst 35 %.
Andelen plats- och distanstolkning som utförts under 2017 av tolkar på nivå 1C var 45,7%.
Förbundet har arbetat fokuserat med att vidareutbilda tolkarna vilket har resulterat i en 10%
ökning från föregående år. Målet är därmed uppfyllt.
Antalet avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar ska vara max 1 % på
bokade uppdrag.
Andelen avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar har under 2017 ökat 0,2
procentenheter och är nu knappt 1,2%. En orsak till ökningen tros bland annat vara de
förseningar som uppstod i samband med trafikbegränsningar vid EU-toppmötet i Göteborg
under hösten. Målet är därmed inte uppfyllt.
Tolkbeställningar som inkommer via webben ska utgöra minst 50% av alla
beställningar.
Under 2017 har 42% av beställningarna inkommit via webben vilket är en ökning med 5%
från föregående år. En förutsättning för att nå målet bedöms vara ett nytt och modernare
verksamhetssystem med förenklad webbmiljö. På grund av överklagad upphandling har inte
systemet inte kunnat implementeras under 2017 enligt plan. Målet är därmed inte uppfyllt.
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Antalet kundbesök och kundutbildningar ska öka
Under 2017 genomfördes 33 kundbesök vilket är en ökning med ett besök jämfört med
föregående år. Målet är därmed uppfyllt.
Samtliga nya tolkaspiranter på de mest frekventa tolkspråken ska genomgå
utbildning så att de uppnår nivå 1C inom 2 år.
Under 2015 registrerades 85 nya tolkaspiranter i förbundet. 37 av dessa har genomgått hela
grundutbildningen och därmed uppnått nivå 1 C inom två år. Detta innebär en ökning
jämfört med föregående år, målet är dock inte uppfyllt.

2. Verksamhet
Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i
uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning samt erbjuda översättning till dess
medlemmar. Förmedlingsarbetet innefattas av plats- och distanstolkning samt
meddelandeservice och översättning av text.
För bokning av förbundets tjänster kan såväl telefon som webb användas.
Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider administreras
bokningen av Västra Götalandsregionens regionservice.
Tolkförmedling Väst har haft en relativt bra tillgänglighet vid beställningar av
språktolktjänster. Under året har förbundet utfört ca 336 000 uppdrag vilket innebär 98,8%
tillsättning av inkomna beställningar. Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat
språktolktjänster på 109 (98) språk.
År
2017
2016
2015

Antal utförda uppdrag
336 000
355 000
307 000

Procentuell tillsättning
98,8 %
97,6 %
97,3 %

Tolkar och översättare
Den 31 december 2017 hade förbundet 992 (969) aktiva tolkar och 151 (138) aktiva
översättare registrerade som uppdragstagare (38 uppdragstagare arbetar som både tolk och
översättare). 264 (261) av de aktiva tolkarna och översättarna är auktoriserade och 52 (52)
har även speciell kompetens inom sjukvårdstolkning. Ca 17% (17 %) av samtliga
uppdragstagare är registrerade för F-skatt.
Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast
auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan
jämföras med de ca 200 språk som talas i Sverige.4 Tillgången på utbildning för tolkar är
därmed begränsad varför stor del av tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är
auktoriserade. Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl
nya som befintliga tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds.
Under 2017 har 211 personer genomfört förbundets rekryteringstest, antalet som erhöll
godkänt resultat var 56%. Förbundet har numera ett mer selektivt förhållningssätt till vilka
som får genomföra rekryteringstestet. Detta har inneburit att betydligt färre personer
genomför testet men procentuellt sett så har nästan en dubblering skett gällande antalet som
blir godkända.
4

www.sprakochfolkminnen.se
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2017
2016
2015

Antal personer som
genomför rekryteringstest
211
251
475

Antal personer som fått
godkänt resultat, %
56%
52%
33%

Förbundet erbjuder grundutbildning till sina tolkaspiranter. Under 2017 har 78 personer höjt
sig till nivå 1C vilket innebär att de genomgått hela grundutbildningen med ämneskurserna;
sjukvård, juridik, samhälls- samt migrationstolkning och språkhandledning. Under 2017 har
212 personer genomgått olika ämneskurser inom förbundet. I samarbete med
Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen ger Tolkförmedling Väst
utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Under 2017 har 62
personer genomgått denna utbildning och totalt har förbundet utbildat 344. Ambitionen är
att alla förbundets tolkar ska genomgå utbildningen.

2017
2016
2015

Antal personer som
genomgått ämneskurser

Antal personer som utbildat
sig inom SRHR

212
195
224

62
35
76

Genom förbundets utbildningar får tolkarna möjlighet att öka sin kompetens och därmed
höja sin arvodesnivå. Arvodena är indelade i fem nivåer baserade på utbildning och
auktorisationsnivå.
Under året har förbundet bjudit in tolkarna på samtliga kontor till fyra möten. Två
informationsmöten och två möten av mer social karaktär. Såväl informationsträffarna som
exempelvis julfikat har varit uppskattade kommunikationstillfällen för både förbundets
personal som uppdragstagarna. Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter tilldelas dessutom en
mentor, som ger råd och återkoppling.
Kunder
Den 31 december 2017 hade förbundet 4 756 registrerade medlemskunder. Varje månad
förmedlas uppdrag till ca 1900
Övriga medlemsAvtal med medlemskommuner
kunder. 99,9 % av förmedlade
kommuner 4,8%
0,2%
uppdrag köps av medlemskunder.
Största kund är Västra
Götalandsregionen, som står för ca
64% (ca 66 %) av de bokade
uppdragen vilket är en minskning
Göteborg
Stad 25,8%
jämfört med föregående år.
Förklaringen tros ligga i det
minskade antalet asylsökande samt
utplaceringen till kommunerna.
VGR 64,0%
Avtal med
VGR 5,2%
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3. Organisation

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras
i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har
haft fem möten under 2017.
Tolkförmedling Västs direktion utgjordes 2017-12-31 av:
Göteborgs Stad
Aslan Akbas (S), ordförande
Rustan Hälleby (M), ersättare

Västra Götalandsregionen
Björn Thodenius (M), vice ordförande
Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare

Alingsås kommun
Per- Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Essunga kommun
Daniel Andersson (M), ledamot
Gunilla Hermansson (KD), ersättare

Falköpings kommun
Hans Johansson (C), ledamot
Pia Ragnar (M), ersättare

Grästorps kommun
Tobias Leverin (C), ledamot
Jens Persson (S), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Eric Mellberg (M), ersättare

Götene kommun
Anders Månsson (GF), ledamot
Lars Holmberg (FP), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Bodil Hedin (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot
Kjell Sjölund (C), ersättare

Lerums kommun
Eva Andersson (C), ledamot
Ulf Utgård (M), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Rasmus Möller (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Ingemar Ottosson (S), ledamot
Julia Färjhage (C), ersättare

Mariestads kommun
Björn Fagerlund (M), ledamot
Ida Ekeroth (S), ersättare

Mölndals stad
Shahla Alamshahi (S), ledamot
Merjem Maslo (M), ersättare
9 (22)

Munkedals kommun
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Malin Corner (M), ersättare

Orust kommun
Bertil Olsson (S), ledamot
Ulf Sjölinder (FP), ersättare

Skara kommun
Michael Karlsson (S), ledamot
Markus Hagberg (M), ersättare

Skövde kommun
Birgitta Johansson (C), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Tibro kommun
Rasmus Hägg (S), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Michael Meijer (M), ersättare

Töreboda kommun
Mikael Faleke (M), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Stefan Skoglund (S), ledamot
Elving Andersson (C), ersättare

Ulricehamns kommun
Inga-Kersti Skarland (S), ledamot
Per Johansson (M), ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Agneta Edvardsson (M), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Personal
På uppdrag av direktionen leds verksamheten av förbundschef. Tjänstemannaorganisationen
består i övrigt av ett kansli vilket leds av förbundschef. I Göteborg, Borås, Mariestad,
Trollhättan och Uddevalla finns lokalkontor vilka leds av verksamhetschefer.
Verksamhetschefen för Fyrbodal har under hösten tagit över ansvaret för
översättningsförmedlingen vilken tidigare låg under förbundschefen. Administrativa
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads kommun.
Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.
I september utökades bemanningen på kansliet med en verksamhetscontroller. Tjänsten
bemannades med förbundets tidigare controller som varit föräldraledig. Vikarierande
controller erhöll då tillsvidareanställning på tjänsten som controller.
Den geografiskt utspridda utbildning- och rekryteringsverksamheten sågs över under 2016.
Rollerna renodlades, arbetet har samordnats och placeringen av medarbetarna har
centraliserats till Göteborg. En ny utbildningssamordnare tillträdde i slutet av mars och
processen med att utveckla och kvalitetssäkra arbetet har under året intensifierats.
Under slutet av 2016 förändrades Göteborgskontorets arbetsmodell. Efter utvärdering av
den nya modellen har de tre uppdragen med samordningsansvar avvecklats och istället har
en koordinator rekryterats och tillträtt i slutet av året.
Den översyn som gjordes av receptionen under 2016 har resulterat i att den renodlade
receptionisttjänsten avvecklats under 2017. För effektivare användning av resurser bemannas
receptionen sedan början av november av förmedlingspersonal vilka kombinerar såväl
receptionsarbete som förmedlingsarbete.
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Förbundet har i syfte att minska timanställda, och därmed kvalitetssäkra förmedlingsarbetet,
tillsatt två resursförmedlare vilka är geografiskt placerade på Mariestadskontoret.
Resursförmedlarna har i uppdrag att täcka för korttidsfrånvaro på samtliga kontor.
Under året har en introduktion för nya medarbetar tagits fram. Samtlig personal har under
året tagit del av introduktionen i syfte att skapa större förståelse för förbundets helhet.
I december hade hela förbundet en gemensam utvecklingsdag med inbjuden föreläsare.
Temat för dagen var bemötande och syftet var att bygga vi-känsla, ge medarbetarna
möjlighet att träffa kollegor från andra kontor samt ge alla en gemensam
kompetensutveckling och därmed kvalitetshöja verksamheten.
Tillsvidare- och visstidsanställda
Under 2017 har en översyn gjorts av förbundets bemanning vilket resulterat i att det per den
31 december var 57,2 tillsvidareanställda årsarbetare (åa) jämfört med 50 tillsvidareanställda
åa 2016. Förbundet har tidigare bemannats i stor utsträckning med visstidsanställd personal
och som ett resultat av översynen har framförallt timanställda minskats till förmån för
tillsvidareanställda. En tjänst som resursförmedlare har inrättats vars uppdrag är att bemanna
upp förmedlingsarbetet inom hela förbundet vid kortare frånvaro. Översynen har resulterat i
1,0 färre åa jämfört med föregående år.
År
2017
2016

Tillsvidare (åa)
57,2
50

Visstid (åa)
7,6
8,8

Timanställda (åa)
2,6
9,6

Totalt (åa)
67,4
68,4

Av de tillsvidareanställda är 47 kvinnor och 12 män. Av de visstidsanställda är fyra kvinnor
och två män. Den största personalgruppen är förmedlare. Förbundet har tre studielediga och
två föräldralediga medarbetare per den 31 december 2017.
Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97%.
89% av kvinnorna respektive 92% av männen arbetar heltid inom förbundet.
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har under 2017 sjunkit i
förbundet till 7,0%, vilket jämfört med
föregående år är en minskning med drygt
fyra procentenheter. Minskningen
bedöms vara ett resultat av ett intensivt
arbetsmiljöarbete under året på såväl
grupp som individnivå. Sjukfrånvaron
förväntas kunna sänkas ytterligare och
arbetsmiljöarbetet inklusive såväl
bemanning som värdegrund fortlöper.

Sjukfrånvaro %, 2017
TOTAL TFV

TOTAL TFV KORT

11 (22)

Pensioner
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en
pensionslösning via KPA. I samband med årsbokslut har förbundet inhämtat prognos från
KPA för att säkerställa att kostnadsförda premier inte avviker väsentligt från prognos.

4. Händelser av väsentlig betydelse
Ny ordförande
Till årets första direktionsmöte i februari tillträde förbundets nya ordförande Aslan Akbas.
Nya verksamhetschefer
I januari tillträdde två nya verksamhetschefer, en för kontoret i Mariestad och en för
kontoret i Borås. I slutet av maj, knappt fem månader efter tillträdet slutade
verksamhetschefen för Boråskontoret sin anställning på egen begäran. Den dåvarande
verksamhetschefen för Göteborgskontoret har under perioden maj-augusti varit tf
verksamhetschef för Boråskontoret. Då denne önskade fortsätta som chef på Boråskontoret
rekryterades istället en ny verksamhetschef till Göteborgskontoret. Den nya
verksamhetschefen tillträdde sitt uppdrag i slutet av augusti.
Upphandlingar
I början av februari utdelades tilldelningsbeslut enligt Direktionens beslut avseende
upphandling av nytt verksamhetssystem. Upphandlingen överklagades och
Förvaltningsrätten dömde i november till förbundets fördel. Beslutet överklagades dock till
Kammarrätten och i december gavs prövningstillstånd. Förbundet har svarat och beslut
väntas i början av 2018.
Medlemskap i Tolkservicerådet
I mars återinträdde förbundet som medlemmar i branschorganisationen Tolkservicerådet,
TSR. Förbundet har efter årsmötet två representanter i styrelsen för TSR och verkar nu
aktivt för branschens utveckling. Förbundet är även del i en remissinstans till
Kammarkollegiets rådgivande nämnd genom sitt engagemang i TSR.
Ledord för förbundet
Under hösten som ett led i arbetet med FR2000 har tre ledord för förbundet tagits fram.
Professionalitet, Tillgänglighet och Trygghet. I framtagandet av ledorden har samtliga
medarbetare inom förbundet involverats.
Nya medlemmar
Direktionen har under 2017 öppnat upp för nya medlemmar. Flera av de kommuner inom
Västra Götalands län som idag inte är medlemmar har visat intresse för medlemskap.
Förbundet kommer med sannolikhet utökas med fler medlemmar från och med 2019. Sista
ansökan om medlemskap är slutet av februari 2018.

5. Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi
Efterfrågan av förbundets tjänster har minskat jämfört med föregående år. Under 2017
levererades 20 000 färre uppdrag än 2016. Efterfrågan närmaste året bedöms sjunka
ytterligare för att sedan nå en mer stabil nivå. Förbundet beräknas få ett antal nya
medlemmar till 2019 vilket tros skapa förutsättningar för förbundet att behålla nuvarande
volym.
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Under hösten gjordes en ny avstämning med förbundets kunder avseende tolkleverans.
Resultatet visade på att flera av medlemmarna fortfarande vänder sig till andra leverantörer
av språktolktjänster. Medlemmarna har uppmärksammats på detta och förväntas därmed
fortsättningsvis nyttja förbundets tjänster i högre utsträckning.
För att kvalitetssäkra förbundets leverans av språktolk- och översättningstjänster pågår
ständigt rekrytering av nya uppdragstagare samt vidareutbildning av befintliga.
Beslut från Kammarrätten avseende upphandling av nytt verksamhetssystem förväntas
komma i början av 2018. Förbundets förhoppning är att kunna påbörja införandet av nytt
verksamhetssystem under våren 2018. Det nya verksamhetssystemet kommer med stor
sannolikhet att såväl minska administrationen som förenkla och förändra rådande
arbetsprocesser och roller inom förbundet.
Under året har arbetet med förbundets organisation och bemanning fortgått vilket resulterat
i att en tjänst som verksamhetscontroller inrättats. Syftet med denna utökning är säkerställa
att förbundets kvalitets- och utvecklingsarbete drivs framåt. Det har också blivit tydligt att
förbundet behöver en kommunikatör. Genom omfördelning av befintliga resurser kommer
en kommunikatörstjänst att tillsättas i början av 2018.
Verksamhetschefen för Boråskontoret kommer att gå i pension under våren 2018.
Rekrytering av ersättare har pågått under hösten och ny verksamhetschef tillträder i början
av februari 2018.
Uppstart med kvalitetsledningssystemet FR2000 skedde under 2017 och arbetet beräknas
pågå under hela 2018 för att en kvalitetscertifiering ska kunna ske tidigast i slutet av 2018. De
ledord (professionalitet, tillgänglighet och trygghet)som tagits fram under föregående år
kommer under 2018 att implementeras i verksamheten.
Förbundet har under hösten kunnat erbjuda några av sina medlemskunder tolkning via
Skype. Utveckling av denna produkt kommer fortgå under 2018 för att fler medlemskunder
ska få ta del av tjänsten.
Förbundet firar under 2018 femårsjubileum. Detta kommer att uppmärksammas under året.

6. Förbundets investeringsverksamhet
2017 fanns en investeringsbudget på 3,5 mkr gällande nytt verksamhetssystem vilken inte
nyttjats på grund av överklagande av upphandlingen. Tidigare gjorda investeringar 2013 på
inventarier skrivs av på fem år. Avskrivningen baseras på anskaffnings-värdet.

7. Upplysningar om hur förbundet definierats/avgränsats, vilka
juridiska personer den består av
Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till
sina medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling
från sina medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett
yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten.
Tolkförmedling Västs medlemmar är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås,
Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum,
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Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro,
Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem
har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger
medlemmens andel i kommunalförbundet.

8. Ekonomi
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av
årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara
kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster.
Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala
kostnaden för arvoden och totala intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs.
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt
självkostnadsprincipen.
Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i
enlighet med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning
och kontroll av verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av
direktionen fastställda målen.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr.
Likviditetsprognos
Förbundet har haft en god likviditet under hela 2017 och den checkkredit som finns på 10
mkr har inte utnyttjats.
Mål för god ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kortoch i ett långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande
intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är
positivt.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:
• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat.
• Checkkrediten ska ej nyttjas
Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket
innebär att checkkrediten inte nyttjats.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt
självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital
vilket gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans
med medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har
fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 25 mkr innan eventuell återbetalning av
överskjutande belopp till medlemmarna blir aktuell, samt att de årligen ska fatta beslut om
återbetalning av eget kapital. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar. Inga
investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har
inget behov av lån uppstått.
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Det överskott som genererats under de tre senaste verksamhetsåren gör att den ekonomiska
ställningen är god.
Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget
Budget för 2017 är lagd utifrån antalet beställda uppdrag under våren 2016 samt efterfrågade
antal uppdrag 2015. Budgeten är lagd utifrån att medlemmarnas behov av tolktjänster är
380 000 och att förbundet ska ha ett nollresultat vid årets slut.
Utfall
Efterfrågan av tolktjänster blev betydligt lägre än lagd budget för 2017 och utfallet blev drygt
336 000 uppdrag vilket är ca 44 000 färre uppdrag än budgeterat. Resultatet blev 79 tkr att
jämföra med budgeterat nollresultat. Förmedlingsintäkter och kostnader för uppdragstagare
är de utfall som skiljer sig mest mot budget och de är direkt kopplade till det minskade
antalet uppdrag under året. Kostnaderna för tolkutbildning ligger ca 800 tkr under budget
och är en besparing för året för att nå ett nollresultat. Utfallet i grupperna som rör ITkostnader ligger ca 1,2 mkr under budget och beror främst på uteblivet verksamhetssystem
och kostnader i samband med implementering av detsamma.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga Intäkter
Summering
KOSTNADER
Personalkostnader inkl direktion
Arvoden och ersättningar tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT

Utfall 2017

Budget 2017

186 579
322
186 901

205 580
0
205 580

28 201
148 092
1 418
2 826
2 488
455
3 058
284
186 822

28 208
164 464
2 200
3 000
3 260
690
3 448
310
205 580

79

0

Balanskrav utifrån årsresultat
2017 fanns inget balanskrav att återställa.
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Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte
täcks ska finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna procentuellt i relation
till värdet av nyttjade tjänster under året.
Resultaträkning
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Not

1
2

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar

3

Resultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Redovisat resultat

4
5

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

186 901
-186 538

193 198
-190 564

363

2 634

-248

-248

115

2 386

3
-39

4
-46

79

2 344
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Balanskravsavstämning
Belopp i tkr

2017

2016

2015

79

2 344

5 227

minus samtliga realisationsvinster/förluster
plus sänkning av diskonteringsränta

0
0

0
0

0
0

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse
med god ekonomisk hushållning
plus orealiserade förluster i värdepapper
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0
0
0

0
0
0

0
0
0

79

2 344

5 227

0
0

0
0

0
0

79
0

2 344
0

5 227
0

186 538
28 070
148 229
0
12 565

190 564
28 102
150 378
0
11 768

171 404
26 914
133 583
0
11 070

79
24 081

2 344
21 737

5 227
16 510

176%
43%

171%
42%

165%
40%

Årets resultat enligt resultaträkningen

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

Budgetomslutning (tkr)
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader egen personal
A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet)
Nettoinvesteringar
Likvida medel 31/12 respektive år
Resultat
Årets resultat
Ingående Eget kapital
Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet
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Balansräkning
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

Not

2017-12-31

2016-12-31

6

104
104

352
352

7
8

42 967
12 565
55 532

45 251
11 768
57 019

55 636

57 371

Summa tillgångar
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital

9
9
9

21 302
2 779
79
24 160

18 958
2 779
2 344
24 081

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

10

31 476
31 476

33 290
33 290

55 636

57 371

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

79
248

2 344
248

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

327

2 592

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

2 284

-2 888

Ökning/minskning kortfristiga skulder

-1814

994

797

698

Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0
0

0
0

797

698

11 768
12 565

11 070
11 768

Not

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

11

Noter
Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen
har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och
skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den
period som tolkuppdragen har utförts. Eftersom fakturering sker i efterskott uppskattas
upplupna intäkter för att hänföras till rätt period. Intäkter har upptagits till verkligt värde av
vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas
inflyta. Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank. Intjänande av pensioner
inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på
fem år.
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Noter
Belopp i tkr

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summa

186 579
322
186 901

192 643
555
193 198

2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnader
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa

580
194
20 789
6 638
120 962
27 130
1 418
2 826
2 488
455
3 058
186 538

565
179
20 956
6 402
122 525
27 853
2 279
2 781
2 414
824
3 786
190 564

248
248

248
248

3
3

4
4

0
39
39

13
33
46

Noter

3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen
resultatet i den period de hör hemma.
6 Anläggningstillgångar
Inventarier
Anskaffningsvärde

1 241

1 241
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Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

-889

-641

-248
104

-248
352

7 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

22 537
21
20 409
42 967

24 673
0
20 578
45 251

8 Kassa och bank
Bank
Summa

12 565
12 565

11 768
11 768

9 Allmänt eget kapital
Balanserat resultat
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa

21 302
2 779
79
24 160

18 958
2 779
2 344
24 081

1 708
7 317
3 132
0
873
12 495
5 951
31 476

2 483
7 253
3 178
2
1 158
12 253
6 963
33 290

10 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2017.
11 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
0
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare
Under 2015 tillkom 22 nya medlemskommuner
Summa
0

0

0

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2018-04-27
Aslan Akbas
Ordförande

Björn Thodenius
Vice ordförande
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Tolkförmedling Väst
Dnr 18/0027-3 bilaga

REDOVISNING
2018-04-27
Dnr 18/0026-1
Direktionsmöte 2018-04-27

Redovisning intern kontroll
Rutin/process: 5. Internkontrollrapport
Kontrollmoment: Sammanfattande redovisning av årets internkontrollarbete.
Ansvarig, enhet: Åsa Fröding, förbundsdirektör
Metod: Gå igenom och redovisa redovisningar och uppföljningar intern kontroll.
Kontrollperiod: Kontroller utförda inom ramen för internkontrollplan 2017
Datum slutförd kontroll: 2018-03-15
Datum rapporterat: 2018-04-27
Tillvägagångssätt: Genomgång av 2017 års redovisade internkontroller i relation till interkontrollplanen för
samma år.
Resultat
1. Administration; Kontrollen är utförd och noterade att samtliga granskade dokument utom ett,
dokumenthanteringsplanen, var aktuella. Arbete med att ta fram en uppdaterad dokumenthanteringsplan
är pågående och planerat att vara klart under första delen av 2018.
2. Personuppgifter, sekretess; Vid kontroll framkom att personuppgiftsbiträdesavtal saknades med ett
flertal leverantörer och rutiner för hur och när personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas behöver tas fram,
likaså uppmärksammade kontrollen att gallring av dokument inte sker enligt en plan då
dokumenthanteringsplanen varit inaktuell. Rutiner förväntas tas fram under 2018 i samband med översyn
av alla styrande dokument, och arbetet med dokumenthanteringsplanen är också pågående (se punkt 1
ovan).
3. Politiska beslut; Samtliga beslut fattade av direktionen har följts, inga avvikelser finns noterade.
4. Klagomål och synpunkter; Mängd och typ av avvikelser är identifierade enligt kontrollpunkten.
Stickprov på punkten har visat på spretighet i hanteringen inom förbundet. Under 2017 har rutinen för
hantering av avvikelser setts över samt att förbundet inlett ett större arbete med kvalitetsutveckling för att
bättre ta tillvara på information som framkommer via avvikelser.
5. Årlig internkontrollrapport; Utfördes i enlighet med kontrollpunkten, ingen avvikelse noterades.
6. Delegation, anmälan och rapportering; Rapportering av delegationsbeslut har gjorts återkommande vid
varje Direktionsmöte under 2017, ingen avvikelse noterades.
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7. Förmedlingsuppföljning; Uppföljningen av förmedling till icke medlemskund visar att förbundet för
2017 levererar 99.9% till medlemskund.
8. Prioriteringslista; Inga avvikelser har noterats vid kontroll.
9. Arbetstillfredsställelse; Kartläggning genomfördes under 2016 och då intervallet är satt till vartannat år
gjordes ingen motsvarighet under 2017.
10. Medarbetarsamtal; Samtliga medarbetare har erbjudits medarbetarsamtal. Inga avvikelser noterades.
11. Sjukfrånvaro; Utvecklingen av korttids- och långtidssjukfrånvaron har följts enligt kontrollplanen.
Förbundets totala sjukfrånvaro är fortfarande över vad som anses som en normal sjukfrånvaro, vilket bl a
är en effekt av flera långtidssjuka medarbetare, men även en relativt hög korttidsfrånvaro. Samtliga chefer
inom förbundet arbetar systematiskt med såväl lång som korttidsfrånvaron, vilket resulterat i att siffrorna
sjunker. Sjukfrånvaron för 2017 är 7,0%
12. Handlingsplan rehabilitering; Samtliga långtidssjukskrivna medarbetare har vid kontrolldatum
handlingsplaner för arbetslivsinriktad rehabilitering. Inga avvikelser noterade.
13. Löneutbetalningar; Inga avvikelser har noterats vid kontroll.
14. IT- och telefonipolicy; Vid kontroll noterades vissa avvikelser i användandet av den grafiska profilen
och relaterat till kommunikationspolicy och rutiner kring kontroller före filkörning i verksamhetssystemet.
Information avseende det uppmärksammade har diskuterats på APT med berörda medarbetargrupper.
Förbundet har inlett ett övergripande arbete med att se över utformning av samtliga styrande dokument
och dess tillämpning.
15. Rutin för bisyssla; Samtliga bisysslors utförande kontrollerade. Inga avvikelser noterade.
16. Arvodesutbetalningar politiker; Avvikelser noterades i ett fall. Avvikelsen bestod i att ett kvitto för
utbetald reseersättning saknades. Efter vidare granskning uppmärksammas att beloppet låg precis på
gränsen för när kvitto är ett krav. Löneavdelningen har uppmärksammats på felet och rutinen har
utvecklats.
17. Avtal gällande ekonomi, personal, löner och IT; Uppföljning med ansvariga är genomförd. Inga
ändringar är gjorda i avtalet.
18. Utbetalning av arvode; Uppföljning av underlag enligt kontrollplanen. Vissa avvikelser noteras då
själva arvodesmodellen lämnar mycket till den enskilda prissättarens bedömning. Gemensamma
prissättningsmöten har införts för att minska diskrepans i prissättning inom förbundet. En ny
prissättningsmodell är också framtagen. Implementeringen kan dock ske först i samband med införande
av nytt verksamhetssystem.
19. Rätt arvodesnivå; Båda kontroller är gjorda, och tre avvikelser noterade. Avvikelserna bedöms inte ha
haft någon påverkan på utbetalda arvoden. En tolk låg på fel arvodesnivå men har aldrig tagit något
tolkuppdrag och arvodesnivån har nu justerats. En annan avvikelse bestod i att en kurs fanns registrerad i
tolkakten men ej lagts in digitalt i verksamhetssystemet. Tolken låg dock hela tiden på rätt arvodesnivå och
kursen är nu registrerad i verksamhetssystemet. Ett sista fall rörde en tolk på mycket udda språk som
ligger på tolknivå 1B trots att inte alla kurser för nivån genomgåtts. Tolken fördes över från tidigare
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register till den aktuella nivån vid bildandet av förbundet i enlighet med beslut av tidigare förbundschef.
Dokumentation om beslutet fanns ej i tolkakten men har nu lagts till för att förtydliga vid granskning.
20. Uppdragstagarregister; information om uppdragstagare kontrollerad. Inga avvikelser noterade.

Utförd av:

Rapporterad till:

__________________________
Åsa Fröding
Förbundsdirektör

_________________________
Aslan Akbas
Ordförande
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Enhet

Datum

Dnr

Kommunledning

2018-05-17

Handläggare

Mottagare

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Ansökan om borgen för Kooperativa Hyresrättsföreningen
Äldrehem i Hjo, Ekonomisk Förening
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ingå borgen för Kooperativa
Hyresrättsföringen Äldrehem i Hjo, Ekonomisk Förening med maximalt 62 000 tkr för om- och
tillbyggnad av Sigghusbergs äldreboende.
Tillsammans med tidigare ingångna borgensåtagande för KHF Äldrehem om 54 000 tkr uppgår det
totala åtagandet därefter till 116 000 tkr.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2015 att:
-

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag och därefter upphandla
en byggentreprenad utifrån behovet av om- och tillbyggnation av Sigghusbergs äldreboende.

-

ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med KHF Äldrehem i Hjo avseende dels
överlåtelse av byggnadsentreprenadskontraktet efter avslutad upphandlingsprocess, dels
blockförhyrning av fastigheten inklusive de till- och ombyggda delarna, samt

-

ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta övriga nödvändiga beslut gällande utbyggnaden av
Sigghusbergs äldreboende

En första anbudsförfrågan gick ut under våren 2017. Trycket på byggmarknaden var då extremt
högt, varför kommunen endast fick in ett anbud och där kostnaden var alltför hög. Detta
tillsammans med det faktum att efterfrågan på särskilt boende för personer med demens inte ökade
i den takt som tidigare prognostiserades, gjorde att kommunen avbröt upphandlingen, såg över och
reviderade förfrågningsunderlaget samt sköt projektet ett år framåt i tiden. En ny anbudsförfrågan

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se
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genomfördes sedan under vintern 2017-2018
Då nu upphandlingen genomförts och en kostnadsberäkning för om- och tillbyggnaden har varit
möjlig att göra är nästa steg att teckna avtal med entreprenören samt att förbereda finansieringen
av till- och ombyggnaden.
Som ett led i förberedelsen för finansieringen ansöker därför föreningen om kommunal borgen

Beslutsunderlag
Beräkning av underlag för borgensåtagande.

Skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Verksamhetschef Vård och omsorg

Lisbeth Göthberg
Kommunchef

Sidan

Stab

Bilaga

Enhet

Datum

Dnr

Kommunledning

2018-05-17

Handläggare

Mottagare

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Till‐ och ombyggnad av Sigghusberg ‐ Beräkning av underlag
för borgensåtagande
(tkr)
Kontraktssumma till byggentreprenör
Utrymme för ändrings och tilläggsarbeten

51 000
3 000

Byggherrekostnader mm

730

Besiktning och kvalitet mm

850

Byggadministration mm

1 550

Förprojektering

1 800

Ränte‐ och kreditivkostnader

300

Delsumma

59 230

Moms 25%

14 733

Delsumma

73 963

Avgår lyftbar moms på lokaler (71% av momsen)

‐10 460

Delsumma

63 502

Beräknat investeringsbidrag

‐1 620

Delsumma

61 882

Avrundning

118

Summa underlag för borgen

62 000

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se

Sidan

Kommunledningskontoret
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Enhet

Datum

Dnr

Ekonomi

2018-05-23

2018-xxx

Handläggare

Mottagare

Lennart Andersson

Kommunfullmäktige

Vårbudget 2019 – 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa vårbudget 2019 – 2021 för Hjo
kommun.

Sammanfattning
Enligt Hjo kommuns plan för budget och budgetuppföljning ska kommunfullmäktige under juni
månad fastställa vårbudget för budgetarbetet.
Vårbudgeten ska innehålla:
- övergripande finansiella mål,
- den totala investeringsramen,
- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå, samt
- avgörande inriktningar.

Beslutsunderlag
Vårbudget 2019-2021 för Hjo kommun

Skickas till
Ekonomienheten

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se

Vårbudget
2019

Innehållsförteckning
1.
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2.
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5.1 Hjo kommuns vision..................................................................................................................................................... 8
5.2 Hjo kommuns målmodell ......................................................................................................................................... 10
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1. Sammanfattning av kommunstyrelsens beslut 2018-06-05
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:



angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för vårbudgeten för 2019.



ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2019 fastställs enligt föreliggande förslag i
vårbudget



investeringsbudgeten 2019 samt investeringsplan för perioden 2020-2023 fastställs enligt föreliggande
förslag till vårbudget 2019 på sid 32



Skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 21:57 per skattekrona.
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2. Organisation
2.1 Politisk organisation
Kommunfullmäktige fastställer budgetramar på politikområden
I Hjo kommuns organisation är all verksamhet samlad under kommunstyrelsen. Budgeten fördelas på politiskt
intressanta områden s.k. politikområden oberoende av hur förvaltningen är organiserad. Politikområdena är;
Demokrati, Kommunledningskontoret, Plan och bygg, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst, Vård och
omsorg, Kultur, turism och fritid, Teknisk service och Finansförvaltning. (separat avsnitt om Vatten och
avlopp, VA samt avfallshantering, AÖS).
På denna nivå beslutar kommunfullmäktige i juni (Vårbudget) om bl.a.;




övergripande finansiella mål,
justeringar i rullande investeringsplan på 5-år,
ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå
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2.2 Förvaltningsorganisation
Hjo kommun har koncentrerat det politiska ansvaret under kommunfullmäktige till en nämnd –
kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden är jävsnämnd och hanterar bygglov och enklare detaljplanefrågor.
Under kommunstyrelsen finns fem utskott (se politisk organisation föregående sida). Alla ärenden som
medför budgetpåverkan bereds i förvaltningen, informeras i verksamhetsutskottet och samverkas om behov
föreligger i central samverkansgrupp. Ärendet går därefter via kommunstyrelsens allmänna utskott till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Hjo kommuns organisation består av en förvaltning – kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen leds av
kommundirektören. Förvaltningen består i sin tur av fem olika verksamhetsområden: samhällsbyggnad; vård
och omsorg; barn och utbildning; arbete och socialtjänst samt kultur, turism och fritid. Förvaltningen har
även av en stab som fungerar som stöd och service för verksamheterna. I staben ingår ekonomi, personal,
kansli, IT och kommunikation.
Det ekonomiska ansvaret fördelas på flera chefer i den samlade förvaltningsorganisationen. Denna
decentralisering är ändamålsenlig, samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer, bra
kommunikationsvägar och en ekonomisk medvetenhet. Kommunchefen leder kommunens ledningsgrupp där
stabs- och verksamhetsdrivande chefer ingår. Utöver kommundirektörens ledningsgrupp finns
ledningsgrupper inom Vård och omsorg, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst samt Samhällsbyggnad. I
Kommunledningskontoret ingår politikområdena ”Demokrati” och ”Kommunledningskontoret”. I Vård och
omsorg och Kultur/Turism/Fritid ingår politikområden med samma namn. I Samhällsbyggnad ingår
politikområdena ”Plan och Bygg” och ”Teknisk service”.

5(61)

3. Planeringsprocessen
I budgetprocessen samlas merparten av de förändringsarbeten som kräver politiska beslut. Skälen till detta är
många, bland annat är det ett effektivt sätt då samordningen ger tidsvinster. Metoden skapar också
delaktighet och helhetssyn. Vidare är förändringsbeslut ofta förknippat med prioriteringar som i många fall
behöver värderas av olika aktörer utifrån olika perspektiv och inte minst helhetens sammantagna utmaningar.
Denna samordnade budgetprocess samlar helhetens utmaningar och väger dessa mot varandra utifrån de
ekonomiska resurser som finns tillgängliga. Tydliga spelregler och tidiga planeringsförutsättningar ger stabilitet
och är en central framgångsfaktor i god ekonomisk hushållning.
En av Hjo kommuns framgångsfaktorer för att nå målet om god ekonomisk hushållning är en successiv
utveckling av planeringsprocessen (budgetarbetet). Processen är uppdelad i vår och höst. Där vårprocessen
syftar till att klargöra så mycket planeringsförutsättningar som möjligt för förvaltningen. Processen handlar i
praktiken om att lyssna och kommunicera olika parters/verksamheters utmaningar inför kommande år och
samtidigt skapa förståelse och ett gemensamt ansvar för helheten. Förutom att dialogerna i sig är viktiga, är
det också viktigt att sända tydliga styrsignaler tidigt i processen.
I vårprocessen får kommunstyrelsen möjlighet att ge signaler om hur de ser på prioriteringar för olika
politikområden och förvaltningen får möjlighet att skicka signaler om de långsiktiga behoven av resurser och
verksamhetsprioriteringar.
Höstens process är sedan inriktad på verksamhetsplaneringen och eventuella förändringar som kan
uppkomma i samband med regeringens budgetproposition och den skatteprognos som Sveriges kommuner
och Landsting (SKL) gör i oktober.

3.1 Plan för budget och budgetuppföljning
Budgeten är integrerad med kommunens ekonomi- och verksamhetsplan. Kommunens budget är ett
ekonomiskt handlingsprogram där olika mål och krav ställs mot varandra.
Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning
och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god
ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer,
resultat och effekter.
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Planerings- och uppföljningsprocessen under året
Månad

Aktivitet

Innehåll

Februari

Preliminärt bokslut i KS.

Preliminärt bokslut för föregående år redovisas.

Redovisning bokslut i KS.

Övergripande redovisning i KS i mars

Budgetuppföljning nr 1 till KS.

Budgetuppföljning nr 1 med helårsprognos baseras på utfall t.o.m.
mars.

Boksluts- och budgetkonferens

Redovisning av bokslut för föregående år, uppföljning 1 och
framtidsspaning

Budgetdialog

Fördjupad dialog mellan budgetberedning och respektive
verksamhetschef

Budgetberedningar

2-3 budgetberedningssammanträde under apr-maj

Årsredovisning till KF

Fullständig årsredovisning föredras och fastställs av KF

Budgetberedningar

2-3 Budgetberedningsmöten under april-maj

Vårbudget bereds i Ks

Ekonomiska ramar, verksamhetsmål och finansiella mål samt 5årsplan över investeringar bereds i Ks

Mars
April

Maj

Juni

September

Budgetuppföljning nr 2 till Ks
Vårbudget fastställs i KF

Ekonomiska ramar, verksamhetsmål och finansiella mål samt 5årsplan över investeringar fastställs.

Budgetkonferens

Uppdatering av förutsättningar efter att vårbudgeten antogs.
Budgetuppföljning 2, Skatteprognos från augusti redovisas.

Budgetdialog

Budgetberedningar
Oktober

Delårsbokslut 31/8 samt
budgetuppföljning nr 3 i KS och KF.
Budget och verksamhetsplan i KS

November

Budgetuppföljning med helårsprognos baseras på utfall t.o.m. maj

Budgetuppföljning nr 4 till Ks
Budget och verksamhetsplan i KF

Budgetberedningen följer upp informationen från
budgetkonferensen genom fördjupad dialog med respektive
verksamhetschef
2-3 budgetberedningssammanträde under sep-okt
Delårsbokslut inklusive budget- och måluppföljning. Redovisas
inom ramen för ordinarie mötesplanering.
Förslag till budget bereds i KS.
Budgetuppföljning med helårsprognos baseras på utfall t.o.m. okt
Budget och verksamhetsplan beslutas i KF.
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4. God ekonomisk hushållning och Balanskrav
Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för
verksamheten som är av betydelse för detta krav.
För Hjo kommun innebär det att visionens utvecklingsområden med tillhörande prioriterade mål är styrande.
I budgeten ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa förutsättningar anger takten i vår strävan mot att
uppfylla visionen.
För att våra verksamheter utifrån tillgängliga resurser ska utvecklas i riktning mot att uppfylla de prioriterade
målen i visionen är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen. Decentraliseringen
är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler
dimensioner än kärnverksamhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma
mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar. Processen ska ge utrymme för
dialog, delaktighet och ansvarstagande.
För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i
kommunallagen i form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste vara
positivt vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte ett
nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten. Bland annat måste det finnas ett resultat för att kunna
finansiera investeringar och värdesäkra eget kapital.
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5. Hjo kommuns vision och mål
5.1 Hjo kommuns vision
Kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten genom den vision och tillhörande
utvecklingsområden som finns antagna sedan 2013.
Orden i vår visionsformulering "Tillsammans skapar vi framtidens Hjo" är utvalda eftersom budskapet i dem
är centrala. Bakom varje ord finns en tanke:
Tillsammans - Vi kan bara göra detta tillsammans.” Hjo and me”. Vår metod är att samarbeta. Det betyder
inte att vi är överens om allt. Bara att vi är överens om att vi har ett gemensamt ansvar för den plats vi bor
på. Goda möten och ett välkomnande förhållningssätt är nyckeln till framgång.
skapar vi - Vi skapar framtidens Hjo genom att utveckla den unika potential som finns i Hjo. För att lyckas
behöver vi vara öppna för nya möjligheter. Verkligheten är inte färdig en gång för alla, framtidens Hjo skapar
vi varje dag. Och alla bidrar med sitt. För vi är inte bara
kommunen. Eller näringslivet. Eller föreningarna. Vi är alla.
Tillsammans är vi ett starkt lag som med både planering
och kreativitet skapar ett bättre Hjo.
framtidens Hjo - I framtidens Hjo samarbetar vi över gränserna
för att bättre ta till vara vår potential. Hjo är en välkomnande och
levande stad med ett rikt utbud av meningsfulla aktiviteter för alla
åldrar. Hjoborna lever på ett hållbart sätt och tar till vara den lilla stadens fördelar. Kommunikationerna är
goda och det är nära mellan både människor och platser. Attraktiva boenden och idylliska miljöer drar till sig
nya invånare och besökare. Tack vare att vi blir fler kan vi möta framtidens utmaningar och hålla hög kvalitet i
skola, barnomsorg och äldreomsorg. Det är enkelt, vackert och roligt i framtidens Hjo.
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5.2 Hjo kommuns målmodell
Utifrån visionen finns en målmodell som syftar till att omsätta visionen i praktisk handling i alla verksamheter.
Enligt målmodellen nedan ska kommunfullmäktige, med visionen och utvecklingsområdena som grund, besluta
om ett antal prioriterade mål. De prioriterade målen är ett begränsat antal övergripande och långsiktiga mål
som är nyckelfaktorer i arbetet med att uppnå visionen. Dessa prioriterade mål finns med i detta
budgetdokument. Till de flesta mål är en indikator knuten. Indikatorerna är vägvisare för kommunfullmäktige
för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Sammantaget ska man utifrån uppföljningen
av de prioriterade målen kunna utläsa om kommunen har en god ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktiges prioriterade mål hittar du på kommande sidor.
Det finns också möjlighet för kommunstyrelsen respektive Byggnadsnämnden att utöver de prioriterade
målen komplettera med egna mål för att styra sin verksamhet. Dessa mål fastslås för respektive
politikområde. Detta för att förtydliga och nå en högre detaljeringsgrad i styrningen. Dessa mål redovisas inte
i budgetdokumentet.
De 19 verksamhetsmålen, liksom bolagens 3 finansiella mål är i vårbudgeten för 2019 desamma som i 2018
års budget. Med anledning av att prognosen visar låg intäktsökning från skatter och generella statsbidrag,
samt betydligt lägre bidrag resp högre avgift i kostnads- och LSS-utjämningssystemen har resultatmålet dock
sänkts jämfört med det riktvärde om 2 % av skatter och generella statsbidrag som tidigare använts. Översyn
av målen kommer att ske i höstens budgetprocess
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5.3 Utvecklingsområden och prioriterade mål

Utvecklingsområde: Boende - Lätt och gott att leva
Utvecklingsområdet har nio stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 1-9

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.

Mål 1:

Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt
Indikator: SCB:s Befolkningsstatistik

Mål 2:

I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna
Indikator: SCB:s Befolkningsstatistik

Mål 3:

Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning
Indikator: SoS nationella brukarundersökning

Mål 4:

Hjo kommun skall verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategi för Sverige
Indikator: Post och telestyrelsen

Mål 5:

Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen och fullfölja sina gymnasiestudier
Indikator: Skolverkets årliga uppföljning (Siris)/SKL öppna jämförelser

Mål 6:

Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo kommun
Indikator: Kommunens kvalitet i korthet

Mål 7:

I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga
Indikator: Lokal brukarundersökning

Mål 8:

Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020
Indikator: SKLs öppna jämförelser
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Utvecklingsområde: Tillsammans - Goda möten förverkligar visionen
Utvecklingsområdet har tre stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 10-12

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.

Mål 9:

I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat
Indikator: Svenskt Näringslivs kommunranking

Mål 10:

I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen
Indikator: SCB:s medborgarundersökning

Mål 11:

I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen
Indikator: SCB:s medborgarundersökning

Mål 12:

Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet
Indikator: Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete
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Utvecklingsområde: Levande Hjo - Händelser året runt
Utvecklingsområdet har tre stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 13-15

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

Mål 13:

I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet
Indikator: SCB:s medborgarundersökning

Mål 14:

I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet
Indikator: SCB:s medborgarundersökning

Mål 15:

Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling
Indikator: Handeln i Sverige

Utvecklingsområde: Hållbarhet och natur - Resurssnålt med hög
livskvalitet
Utvecklingsområdet har två stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 16-17.

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.

Mål 16:

I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt
Indikator: SCB:s medborgarundersökning

Mål 17:

Hjo kommun ska vara fossil oberoende år 2030
Indikator: RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen
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Utvecklingsområde: Besökare - Gäster som längtar tillbaka
Utvecklingsområdet har ett prioriterat, kommunövergripande mål, mål 18.

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.

Mål 18:

Hjo ska få fler besökare
Indikator: TUI-undersökning

Utvecklingsområde: Vättern – Liv vid vatten
Utvecklingsområdet har ett prioriterat, kommunövergripande mål, mål 19.

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.

Mål 19:

Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar
Indikator: Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete
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Finansiella mål
Hjo kommun har tre prioriterade kommunövergripande finansiella, mål 20-22.

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

Mål 20:

Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr
Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar

Ett överskott i verksamheterna skapar handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta
satsningar och nyinvesteringar. Som riktvärde används i detta sammanhang 2 procent av värdet
av skatter och bidrag vilket för Hjo kommun innebär drygt 10 mnkr. Med anledning av de
kraftiga minskningarna i kostnadsutjämnings- och LSS utjämningssystemen inför 2019 har dock
resultatmålet i vårens budget satts till 8 mnkr

Mål 21:

Investeringarna ska finansieras med egna medel under mandatperioden 2015-2018
Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar

Måluppfyllelsen uttrycks i procent, där målet är 100 %. Med anledning av de relativt stora
investeringarna under hela mandatperioden kommer investeringsmålet med hög sannolikhet
inte uppnås. . I en kommun av Hjos storlek är det svårt att uppfylla självfinansieringsmålet på
kort sikt när utbyggnadsbehov föreligger inom t e x vård, skola och omsorg. Mål 1 som handlar
om ökat invånarantal anses dock överordnat. Målet för mandatperioden 2019-2022 sätts under
höstprocessen
Mål 22:

Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska bibehållas eller förbättras
Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar

En ökad soliditet innebär bl.a. en minskad lånefinansiering och på sikt lägre finansiella kostnader.
En hög soliditet innebär att både handlingsfriheten och förmågan att hantera svängningar i
resultatutvecklingen ökar.

Bolagens mål
Mål 23:

Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1 % på år från och med år 2015
och senast år 2025 uppgå till minst 25 %
Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar

Mål 24:

Soliditeten i AB Hjo Småindustrier ska uppgå till minst 30 %
Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar

Mål 25:

Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo Energi AB bör ligga under regiongenomsnittet
Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar
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6. Arbetsgivarpolitik
För att Hjo kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i förutsätts ett förhållningssätt och en
organisation som främjar dess utveckling med tydligt fokus på medborgarna. Arbetsgivarpolitik och
personalfrågor är en stor och omfattande del av det kommunala uppdraget.
Medarbetarskap

Under 2017 har ett visst fokus legat på att utbilda kommuners chefer i salutogent ledarskap. Syftet med detta
har varit att ge substans till kommunens värdegrund Det goda mötet och omsätta ord till handling till
konkreta handlingar.
Under 2018 bör fokus ligga på de mer hårda aspekterna av chefernas uppdrag. Kraven på kommunens chefer,
med avseende på arbetsmiljö, rehabilitering och lagstiftning i övrigt ökar. Av det skälet bör en regelbunden
genomgång av de regler som styr kommunens verksamhet ske, utan att för den skull tappa bort frågan om
ledarskap och ge cheferna de verktyg de behöver även i dessa frågor.

Kompetensförsörjning
I framtiden kommer frågan om kommunens arbetsgivarvarumärke än mer aktuell. Hjo kommun konkurrerar
redan idag med, framför allt, grannkommunerna om kvalificerade medarbetare. Det är nödvändigt att
kommunen på ett tydligt och lockande sätt kan profilera sig som en bra och attraktiv arbetsgivare i denna
konkurrens. I detta utgör vår värdegrund själva kärnan i arbetsgivarvarumärket och kan bli vår starkaste
fördel. För att möta de framtida kraven på kompetensförsörjning ska kommunen arbeta systematiskt utifrån
en uttalad strategi.
Personalcheferna i Skaraborg har fått i uppdrag av kommuncheferna att tillsammans arbeta med en
gemensam kompetensförsörjningsstrategi:
• Identifiering och analys av kommande pensionsavgångar och personalomsättning
• Identifiering av bristyrken
• Rapport av nuläge och framtida behov
• Förslag till gemensamma åtgärder och gemensam handlingsplan
• Identifiering av befintliga och möjliga utbildningsanordnare
• Förslag till finansieringsmöjligheter
Arbetet är påbörjat och en handlingsplan ska återkopplas hösten 2018.
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Praktikplatser - Extratjänster
Hjo kommun ska även vara en förebild när det gäller att anordna praktikplatser för dem som har svårt att ta
sig in på det som kallas den ordinarie arbetsmarknaden, oavsett om det beror på att man varit
långtidsarbetslös, att man är nyanländ eller att det finns andra orsaker. Kommunen har påbörjat ett försök
inom Vård och omsorg med så kallade Extratjänster och under 2018 kommer ytterligare verksamheter,
främst inom Barn och utbildning, att ha ett antal praktikplatser, då främst inom förskolorna.
Arbetsmiljö och hälsa
Hjo kommun ska utifrån individ-, grupp- och verksamhetsperspektiv verka för att vara en hälsofrämjande
kommun som stöder chefer och medarbetare i att skapa den hälsofrämjande arbetsplatsen.
Trenden med minskad sjukfrånvaro har fortsatt under 2017. Kommunen arbetssätt med så kallad ”Tidig
rehab”, som innebär att medarbetare med tre sjukfrånvarotillfällen under den senaste sexmånadersperioden
erbjuds samtal med företagshälsovården, har under hösten 2017 gjorts ett försök inom Hemvården med att
komplettera Tidig rehab med individuella samtal i ett tidigt skede. Försöket har fallit väl ut och har under
våren 2018 även införts inom Personlig assistens.
Kommunens friskvårdsutbud och sätt att arbeta med hälsofrågor är under revidering och under hösten 2018
kommer presenteras hur organisationen fortsättningsvis vill arbeta med detta. I revideringen ingår även en
genomlysning av de friskvårdssatsningar som kommunen köper av externa leverantörer.
En revidering av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete har skett som ett resultat av de inspektioner
som Arbetsmiljöverket genomfört i några av kommunens verksamheter. Revideringen har främst inneburit
framtagande samt uppdatering av rutiner. Arbetet kommer att fortsätta under 2018. Även kommunens
arbetsmiljöpolicy från 2001 har reviderats för att bättre stämma överens med aktuell lagstiftning.

Lönebildning
En aktiv lönepolitik och medvetna satsningar på utvalda yrkeskategorier är en del av arbetet för att Hjo
kommun ska uppnå verksamhetsmålen i enlighet med politiska beslut. Lönesättningen ska bidra till att målen
för verksamheten uppnås, att verksamheten bedrivs effektivt och utvecklas inom ramen för befintliga
resurser. Lön och förmåner är en värdering av såväl arbetsuppgifterna som medarbetarnas sätt att fullgöra
uppgifter och ta ansvar. Lönen ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetsglädje.
Kommunen ska arbeta med arbetsvärdering kopplat till jämställda löner. Lönepolitiken ska vara känd bland
medarbetarna och tydliga lönekriterier som främjar en individuell och differentierad lönesättning finns.
Precis som andra arbetsgivare innehåller framtiden många utmaningar när det gäller kompetensförsörjning.
Redan idag är det en utmaning att få omvårdnadspersonal till de lediga tjänster kommunen har. Det samma
gäller skolans område där bland annat förskollärare och fritidspedagoger är bristyrken. Att konkurrera med
lön är svårt och i ett längre perspektiv ett ohållbart sätt att hantera frågan. Lösningen måste finnas i andra
aspekter av anställningen. De mjuka värdena, förekomsten av en förankrad och levande värdegrund, bra
arbetsmiljö, möjligheten till kompetensutveckling, men framför allt inom vården, frågan om möjligheten till
heltid.
Jämställdhet och mångfald
Alla medarbetare ska behandlas likvärdigt. Mångfalds- och jämställdhetsfrågorna integreras i alla områden och
genomsyrar kommunens verksamhet. Genom ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete förbättras
kommunens möjlighet att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla god kompetens. Under 2018 kommer
Heltid som norm att utgöra en central del av kommunens jämställdhetsarbete.
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Ekonomiska beslut i vårbudget 2019 kopplat till arbetsgivarpolitiken
Kommunstyrelsen har i politikområdenas ekonomiska ramar gjort en generell tilldelning om ca 9,3 mnkr
baserat på personalkostnaderna i 2018 års budget, vilket i princip utgör hela reformutrymmet i 2019 års
vårbudget
Under 2019 avsätts vidare 600 tkr i investeringsbudgeten riktat mot arbetsmiljöhöjande insatser som
uppkommer i samband med kommunens årliga skyddsronder. Beslut om ianspråktagande av resursen tas av
kommundirektör efter beredning i kommunledningsgruppen.
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7. Vi och vår omvärld
Omvärldsanalysen belyser hur faktorer i omvärlden påverkar Hjo kommun på kort och lång sikt och är
samtidigt ett rullande inslag i arbetet med att förbättra planeringen i kommunen.
Bevakningen skapar en gemensam lägesbild i hela organisationen och syftar till att minska inslagen av
överraskningar i planeringsarbetet.

7.1 Svensk ekonomi
Konjunkturen i Sverige är stark och de goda ekonomiska resultaten i Sveriges kommuner de senaste åren
gör att Sveriges kommuner generellt sett har en stark position även om skillnaderna mellan kommunerna är
stora. SKL räknar nu med att skatteintäkterna i kommunerna kommer att öka betydligt långsammare de
kommande åren än vad de gjort de gångna åren. Detta tillsammans med demografiska utmaningar gör att det
kommer att krävas både resurstillskott och betydande effektiviseringar i kommunsektorn
Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, % (BNP, Inflation m fl.)
2017

2018

2019

2020

2021

Bruttonationalprodukt, BNP

2,7

2,9

2,1

1,4

1,6

Sysselsättning

2,0

2,1

0,1

-0,4

0,1

Arbetslöshet

6,7

6,2

6,3

6,5

6,6

Timlön*

2,7

2,9

3,1

3,4

3,5

KPI

1,8

1,7

2,1

2,8

2,8

Skatteunderlag (SKL apr)

4,5

3,8

3,2

3,1

3,7

Realt skatteunderlag

1,3

1,4

0,5

0,0

0,6

*Enligt nationalräkenskaperna
Källa: SCB, Medlingsinstitutet, Riksbanken och konjunkturinstitutet

7.2 Det kommunala skatteunderlaget
Om ovanstående data uttrycks i diagramform framkommer nedanstående bild. Den betydligt lägre prognosen
för tillväxt i sysselsättning från och med 2019 gör att också tillväxten i skatteunderlaget minskar nominellt
sett. Realt sett blir denna effekt ännu större då timlönerna bedöms öka snabbare från 2019 och framåt.
Källa: Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 18:18 och Ekonomirapporten april 2018

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
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20(61)
Till detta ska läggas att kommunsektorn förväntas få stora utmaningar framöver i form av demografiska
förändringar. Ökad genomsnittlig livslängd gör att andelen äldre blir allt större, vilket leder till ökade
kostnader.

7.3 Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen är viktig för en kommun. Det kanske inte finns ett självändamål med att vara stor
men en kontrollerad tillväxt underlättar finansiering och fördelning av medel.
Nedanstående diagram visar befolkningsutvecklingen för riket och för Hjo kommun under 2000-talet. Hjo
utgör grovt avrundat en promille av Sverige och skalan visar tusentals invånare för riket och ental för Hjo
kommun.
Under 2017 ökade Sveriges befolkning med ca 124 000 personer för att vid årets slut uppgå till 10 120 000
personer. Ökningen under 2017, som för tredje året i rad är den högsta uppmätta består av ett
födelseöverskott om ca 24 000 personer samt ett invandringsöverskott på 100 000.
Hjo kommuns invånarantal har i stort sett legat still under större delen av 2000-talet. De fyra senaste åren
har vi dock uppvisat en ökning i nivå med riket och 1 april 2018 var invånarantalet 9 100 och i maj 2018
översteg invånarantalet för första gången under 2000-talet 9 130.
2017 års ökning uppgick till 45 invånare och bestod av ett födelseunderskott med 20, inrikes nettoinflyttning
om 20, samt ett invandringsöverskott om 42 personer. Liksom tidigare kompenseras det låga antalet
nyfödda med inflyttning av barnfamiljer. Årskullarna som är mellan 1 och 7 år som bor i Hjo per den 31
december 2017 är i genomsnitt 18 procent större än antalet födda i kommunen respektive år.

Befolkningsutveckling 2000 - 2017
10 500
10 000
9 500
9 000
8 500
8 000
2003

2005

2007

2009
Hjo, ental

2011
Riket, tusental

2013

2015

2017
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Prognoser är vanskliga att göra, i synnerhet med tanke på flyktingsituationen. Länsstyrelsen i Västra
Götalands län tog under 2016 fram en prognos som underlag för behov av bostadsbyggande i respektive
kommun. Denna visade på en befolkningsökning för Hjos del med ca 50 invånare per år under de närmaste
10 åren.
I mars 2018 lät Hjo kommun dessutom SCB ta fram en långtidsprognos fram till 2038, d v s om 20 år.
Prognosen som visas nedan indikerar en ökning med ca 600 personer under dessa år, d v s en ökningstakt
med i genomsnitt ca 30 invånare per år.
Dessa prognoser utgör viktiga delar i kommunens planeringsarbete.

Antal
invånare

SCBs befolkningsprognos fram till 2038
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7.4 Skatteintäkter och generella statsbidrag
Beräkning av ekonomiskt utrymme 2019-2021
I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2019-2021 har följande antaganden gjorts:






Antalet invånare under 2019 uppgår till 9 127.
Utdebiteringen av kommunalskatt är oförändrad, 21:57.
Intäkten från den mellankommunala utjämningen av LSS-kostnader är oförändrad hela planperioden.
Intäkt och kostnad inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet med SKLs
prognoser.
Fastighetsavgiften beräknas i enlighet med SCBs prognoser.

Not: Vårbudget 2019 och prognos 2020-2021 baseras på SKL cirkulär 18:18, 2018-04-27.

Skatteintäkter
Skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos (cirkulär 18:18) över
skatteunderlagets utveckling. De beräknade skatteintäkterna för 2019 uppgår till 529,3 mnkr och är 9,3 mnkr
mer än i budget 2018 och 9,4 mnkr mer än prognosen för år 2018.
Skatteintäktsprognosen är justerad för egen prognos över invånarantalet 2019 (se ovan antagande om
invånarantal).
Inkomstutjämningen
Inkomstutjämningen garanterar kommunerna ett utjämningsbidrag motsvarande 115 % av medelskattekraften
i riket. Kommuner vars beskattningsbara inkomster överstiger denna nivå ska betala en avgift till staten. Hjo
kommun har en medelskattekraft som understiger nivån och erhåller därför ett bidrag från utjämningen.
Inkomstutjämningsbidraget budgeterades till 98 mnkr för 2018 och den senaste skatteprognosen visar på att
bidraget kommer att uppgå till 97 mnkr. Bidraget beräknas öka med 2,6 mnkr till år 2019 och ytterligare med
0,8 mnkr till år 2020 för att sedan öka med 0,5 mnkr till år 2021.
Kostnadsutjämningen
I kostnadsutjämningen fastställs en så kallad standardkostnad för olika verksamheter, såsom barnomsorg,
skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Standardkostnaden är enkelt uttryckt, den kostnad
kommunen bör ha med hänsyn till demografisk (befolkningsmässig) och geografisk struktur.
Har en kommun högre standardkostnader än riket i genomsnitt erhålls ett bidrag. Ligger standardkostnaden
under betalas en avgift.
Eftersom utfallet för den enskilda kommunen är beroende av utvecklingen i riket, är det svårt att göra
detaljerade prognoser för den enskilda kommunen. Här antas i enlighet med SKLs prognos att för Hjo får en
kostnad på -3,7 mnkr under hela planperioden. I jämförelse med prognosen för 2018 innebär detta en
försämring på -5,0 mnkr då i budgeten för 2018 beräknades bli ett bidrag om 1,3 mnkr. Förändringen från ett
bidrag till en avgift är en prognos SKL har gjort på att Hjo kommuns standardkostnader för bl.a.
äldreomsorgen minskar i relation till landets övriga kommuner.
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Regleringsbidrag/-avgift
Staten har behov av att kunna påverka kommunsektorns samhällsekonomiska utrymme och statsfinanserna.
Även förändringar i ansvaret mellan kommunsektorn och staten måste kunna regleras på något sätt. Därför
finns en regleringspost i utjämningssystemet.
Regleringsposten i utjämningssystemet fungerar så att om summan av samtliga bidrag minus de inbetalda
avgifterna blir lägre än det belopp staten beslutat tillföra kommunerna, får alla kommuner ett regleringsbidrag
som motsvarar mellanskillnaden. Regleringsbidraget beräknas som ett enhetligt belopp per invånare. Om
summan av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna i stället blir högre än det belopp staten beslutat
tillföra, ska mellanskillnaden tas ut i form av en regleringsavgift från kommunerna. Enligt prognosen beräknas
Hjo kommun få betala ett bidrag för åren 2019-2021 om 16,3 mnkr.
Lss-utjämning
Lss-utjämningssystemet tillkom som ett led i att försöka utjämna de stora kostnadsskillnaderna avseende LSSverksamheten som finns mellan kommunerna. Alla kommuner ska ha en likvärdig ekonomisk förutsättning för
att kunna bedriva denna verksamhet. Systemet är skilt från det ordinarie kostnadsutjämningssystemet för
kommunerna. Skälet är att underlagen inte på samma sätt som i det ordinarie systemet kan anses uppfylla
kriteriet att vara opåverkbara för den enskilda kommunen. Precis som i det ordinarie kostnadsutjämningssystemet beräknas en standardkostnad för varje kommun.
Denna standardkostnad är baserad på antalet verkställda beslut för tio olika LSS-insatser som viktas med en
riksgenomsnittlig kostnad per insats. Dessutom beaktas skillnader i vårdtyngd och stordriftsfördelar i
verksamheten. Beroende på hur kommunens beräknade standardkostnad avviker från den genomsnittliga
standardkostnaden i landet får kommunen antingen ett bidrag eller betala en avgift.
För budgetperioden 2019-2021 är avgiften för Hjo kommun beräknat till ca -1,1 mnkr årligen. I och med att
prognoserna är beroende av i vilken utsträckning kostnaderna i Hjo förändras i förhållande till genomsnittet i
riket är det svårt att med säkerhet bedöma i framtidsberäkningarna. Avgiften om 1,1 mnkr för 2019 ska
jämföras med 2018 då Hjo kommun istället fick ett bidrag med 2,1 mnkr, således en skillnad med -3,2 mnkr.
Fastighetsavgift
Avgiften utgör i statsrättslig mening en skatt, där riksdagen beslutar om underlag och storlek av
fastighetsavgiften. Avgiften tillfaller dock kommunerna. Från och med 2009 anlitar SKL Statistiska
centralbyrån (SCB) för prognoser av avgiften till landets kommuner. För Hjo kommun har avgiften beräknats
till 19,9 mnkr per år under planperioden.
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Extra bidrag flyktingmottagning
För år 2017-2021 har ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting beslutats om ca 10 miljarder kronor
årligen. Bidraget fördelas dels efter invånarantal och dels efter en fördelningsnyckel som tar hänsyn till
asylsökande och nyanlända. För 2019 utgår 50 procent av bidraget utifrån antalet asylsökande och nyanlända,
och 50 procent utifrån antal invånare. För Hjo kommuns del innebär detta ett preliminärt bidrag om totalt ca
5,0 mnkr, varav delen som utgår i förhållande till invånarantalet uppgår till 1,9 mnkr (ingår i regleringsposten i
SKLs skatteunderlagsprognos) och 3,1 mnkr baserat på antalet asylsökande och nyanlända. Under 2020 fasas
delen som baseras på flyktingvariabler ut för att 2021 helt ersatts av delen som baseras på invånarantalet.

Specificering av vissa statsbidrag åren 2016-2020
De statsbidrag som utgår till kommunerna har olika konstruktion. Vissa specifika statsbidrag ingår i anslaget
för kommunalekonomisk utjämning och ligger i de generella statsbidragen, medan andra är riktade och kan
sökas i särskild ordning. Dessa sökbara statsbidrag är ofta kopplade till att kommunen ska påvisa att
kommunen haft en kostnad eller utfört en prestation. Information om statens motiv och intentioner med
dessa statsbidrag presenteras oftast i samband med budgetpropositionen. Sveriges kommuner och landsting
informerar också löpande om dessa bidrag i sina cirkulär.
De bidrag som är generella är ofta angivna i kronor per invånare för att underlätta beräkningen av hur stor
andel av det totala statsbidraget som tillfaller respektive kommun. I budgetprocessen i Hjo kommun är
principen för fördelningen av dessa bidrag att de ingår i det totala utrymme som finns att fördela och att
förvaltningen äskar medel för specifika ändamål som antas medföra ökat åtagande.
Listan över specifika statsbidrag som har haft och eventuellt kommer att få betydelse för Hjo kommuns
intäkter under 2018 – 2020 är omfattande och informationen om belopp och vilka villkor som ställs för att få
dessa bidrag är i skrivande stund knapphändig. Av denna anledning redovisas inte dessa i detta dokument.
Informationen finns att läsa på SKLs hemsida:
https://skl.se/download/18.49f0902a162d5414b698ad8f/1524491552271/Specificering-vissa-statsbidrag-K-180423.xlsx
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8. Ställningstaganden och prioriteringar
Den vårbudget som nu presenteras är som vanligt byggd på en rad prognoser inför kommande år. Det
faktum att det är valår gör att osäkerheten inför vad som kommer att gälla 2019 är större än normalt.
Intäktsökningen för 2019 ser dessutom betydligt lägre ut än vad vi vant oss vid de senaste åren, med andra
ord står vi inför en utmaning. Vår ambition med Vårbudgeten är att få till en så balanserad framfart som
möjligt därför har vi sänkt resultatkravet från 12 miljoner kronor till 8 miljoner kronor. En åtgärd som ej är
önskvärd men varit nödvändig för att undvika ryck i driften, men om det visar sig under höstprocessen att
våra inkomster ökar kommer vår prioritering att bli ett höjt resultat. Glädjande nog ser vi att
befolkningstillväxten fortsätter och budgeten är beräknad på 9127 Hjobor vilket också ger ett behövligt
tillskott på intäktssidan.
Vi har prioriterat avsättningar för det som kan ses som en grund för att verksamheten ska kunna löpa på
utan större störningar på grund av ekonomin nämligen, löneökningar, kapitaltjänstkostnader och övriga
indexregleringar därtill har ett effektiviseringsbeting om 0,5% ålagts förvaltningen. Därutöver har Barn och
utbildning fått kompensation för ökat antal barn inom grund- och gymnasieskola samt för de insatser som
den nationella IT-strategin kräver. I årets budgetarbete har även antalet köpta boendeplatser enligt
Socialtjänstlagen diskuterats. Antalet placeringar har ökat vilket är oroande. Här har Vård och omsorg till viss
del kompenserats men inte fullt ut och det gäller att följa utvecklingen noga framöver.
Att växa som kommun innebär också att investeringsbehoven ökar. Den ganska tuffa femåriga
investeringsplan kommunen arbetar efter ligger fast. Några små justeringar är dock gjorda vad gäller medel
till ombyggnaden av centralköket samt tillgänglighetsanpassning av lekparken i Stadsparken. De potter för bl.a.
cykelbanor etc. som följer år från år är också påfyllda t.o.m. 2023. Eventuella förändringar i
investeringsplanen kommer att lyftas under höstprocessen.
Till sist har ett antal uppdrag lämnats till förvaltningen. Dessa uppdrag syftar alla till att långsiktigt säkra
kommunens service till Hjoborna, säkerställa kvalitét och trygghet i de uppdrag kommunen har samt värna
vår gemensamma miljö.

Catrin Hulmarker
Kommunstyrelsens ordförande
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Översikt över ramtilldelning
Härledning av driftsbudget 2019 fördelat på politikområde (tkr)
6

7

9

Politiska
prioriteringar

Omför
deln.

Krav
effektivitet

Budget
2019

0

0

0

-30

6 681

249

0

44

0

-188

48 306

97

15

0

0

0

-26

4 363

225 431

3 587

1 352

2 376

2 300

0

-761

234 285

25 241

522

140

0

0

0

-121

25 782

169 685

4 209

302

0

0

0

-901

173 295

Kultur/turism/fritid

25 571

255

114

0

0

0

-45

25 895

Teknisk service

23 985

344

112

1 442

0

0

-240

25 643

528 783

9 317

2 300

3 818

2 344

0

-2 312

544 250

-18 026

0

0

-2 395

0

0

0

-20 421

-3 885

0

0

0

153

0

0

-3 732

506 872

9 317

2 300

1 423

2 497

0

-2 312

520 097

Politikområde
Demokrati
Kommunledning
Plan och bygg
Barn och utbildning
Arbete o socialtjänst
Vård och omsorg

Summa
Finansförvaltning internränta

1

2

3

4

Budget
2018

Generell
ram
tilldelning

Pris
uppräkn
.

Kapital
tjänst

6 575

120

16

48 018

183

4 277

5

Finansförvaltning Budgeterat ö-skott från
högt PO-pålägg*)

Verksamhetens
nettokostnad

*) Finansförvaltningen debiterar f.n. 43,3 procent PO-pålägg. För 2018 beräknas detta generera en ”intäkt” med ca 4,3 mnkr mer än vad de faktiska
lönebikostnaderna uppgår till. Av dessa 4,3 mnkr har dock ca 3,9 mnkr ”delats ut”, varvid en reserv om ca 0,4 mnkr föreligger. Förutsättningarna inför
2019 ses över i höstprocessen

Kolumn 1 – Budget 2018
Planeringen utgår från politikområdenas budgetramar under innevarande år (2018) och förutsätter en budget
i balans.
Kolumn 2 - Generell ramtilldelning
I kolumn 2 ”Generell ramtilldelning” tilldelas respektive politikområde ett belopp som motsvarar 2,4 % av
politikområdets budgeterade personalkostnader. Denna tilldelning ska inte sammanväxlas med
löneavtalsrörelsen.
Kolumn 3 – Prisuppräkning
I kolumn 3 tilldelas respektive politikområde en kompensation för prishöjningar som motsvarar 1,0 % av
övriga kostnader utöver den generella ramtilldelningen. Vad gäller intern prissättning kompenseras köpande
verksamhet med ovanstående nivåer (2,4 % resp. 1,0 %) gentemot säljaren. Förändringar i efterfrågan av
interna tjänster hanteras dock inte i kommunstyrelsens fördelningspolitik, men ingår i budgetarbetet och kan
bli föremål för översyn under höstens budgetarbete/verksamhetsplanering. Exempel; Om en skola vill köpa
mer städtimmar sker den finansieringen inom beslutad ram. Om skolan istället vill köpa färre städtimmar
måste säljande enhet anpassa sin organisation för detta.
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Kolumn 4 – Kapitaltjänstkostnader
I samband med att större investeringar tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av
politikområdets ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter
investeringsåret. Vid större investeringar och då en investering tas i bruk under året sker dock ibland
tilldelning för del av år. I kapitaltjänstkostnader ingår en intern ränta på 5 % förutom för den
avgiftsfinansierade verksamheten såsom Vatten och Avlopp där internräntan beräknas till 1 %. Denna
räntenivå omräknas sedan till delårsbokslutet respektive årsbokslutet till kommunens verkliga genomsnittliga
räntesats för året.
Nedan följer en sammanställning över de investeringar som föranlett ramjustering i 2019 års vårbudget.
Politikområde

PFÖ 2019

Kommentar

Teknisk service

70

Hamnen Södra Piren (tilläggsanslag 1 mnkr)

Teknisk service

91

Hamnen Pirhuvud

Teknisk service

643

Hamnen Muddring

Teknisk service

60

Förhöjt kors Skolgatan

Teknisk service

32

Stadsparken Scen o WC

Teknisk service

28

Bro Blikstorp

Teknisk service

64

Gästhamnsservice Hamnen

Teknisk service

454

S:a Teknisk service

Potter; Gatuarb, Asfaltering, GC-vägar mm

1 442

Barn och utbildning

129

Barn och utbildning

2 247

S:a Barn och utbildning

2 376

S:a kapitaltjänst PFÖ 2019

3 818

Orrelyckan (tilläggsanslag) halvårskompensation
Guldkroksskolan
Tkr
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Kolumn 5 – Politiska prioriteringar
Nedan följer en sammanställning över ramtilldelning på grund av politiska prioriteringar. För en mer
detaljerad information om vad tilldelningen innebär se vidare politikområdenas beskrivningar på
sidorna 37-62. Utöver dessa har politikområdena också kompenserats för uppräkning av personalkostnader,
allmän inflation samt förändringar i kostnaderna för kapitaltjänst (ränta och avskrivning).
Politikområde / Prioritering (tkr)
Demokrati

Tilldelning
0

Kommunledningskontoret
RÖS
Återföring av medel för energi- och klimatstrategi
Återföring (del av) för medel för Miljödialog
Delsumma

Plan och bygg

244
-150
-50
44
0

Barn och utbildning
Utökat elevantal grundskola
Utökat elevantal Gymnasium
Nationell IT-strategi
Delsumma

600
1 300
400
2 300

Arbete och socialtjänst

0

Vård och Omsorg
Externa boenden
Förändring Personlig Assistans
Delsumma

610
-610
0

Kultur, Turism och Fritid

0

Teknisk Service

0

Finansförvaltningen
Förstärkning av PO-reserv för oförutsedda händelser
Totalsumma

153

2 497
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Kolumn 6 – Omfördelning
I kolumn 6 – Omfördelning redovisas kostnader för vilka ramtilldelning skett i tidigare budgetar men där t.ex.
medel av organisatoriska skäl flyttas mellan politikområden.
Inga omfördelningar föreligger i Vårbudgeten.

Kolumn 7 - Effektivitetsbeting
I 2019 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,3 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa.
Sammandrag över ramförändring per politikområde
Ramförändring budgetram per politikområde (tkr)
Politikområde

Budget 2018

Förändring

Vårbudget
2019

Demokrati

6 575

106

6 681

KS förvaltning

48 018

288

48 306

Plan och bygg

4 277

86

4 363

225 431

8 854

234 285

Barn och utbildning
Arbete och socialtjänst

25 241

541

25 782

169 685

3 610

173 295

Kultur, turism, fritid

25 571

324

25 895

Teknisk service

23 985

1 658

25 643

-18 026

-2 395

-20 421

-3 885

153

-3 732

506 872

13 225

520 097

Vård och omsorg

Finansförvaltning (Internränta)
Finansförvaltningen (Budgeterat ö-skott från högt PO-pålägg)
Verksamheternas budgetramar
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Särskilda uppdrag:
Nedan följer ett antal uppdrag som är särskilt angelägna i 2019 års vårbudget (se även beskrivning under respektive
politikområde längre fram i detta dokument)
Förskolan - Minskning av barngruppernas storlek mm
Som nämns under avsnittet Barn och utbildning tog Skolverket fram riktvärden för barngruppernas storlek
2016 och statsbidrag utgår för insatser som medverkar till att barngrupperna minskar. Samtidigt är trenden
att närvarograden ökar år från år. Barnen kommer tidigare på morgonen och stannar längre på
eftermiddagen. Kommunstyrelsen ger med anledning av detta förvaltningen i uppdrag att ta fram en
organisatorisk, ekonomisk och tidsmässig plan över hur vi kan minska barngrupperna i Hjo. Planen bör finnas
tillgänglig inför höstens budgetarbete.
Kommunstyrelsen ger dessutom förvaltningen i uppdrag att ta bort den avgift som förskolepersonalen betalar
när man äter tillsammans med barnen och uppfyller kriterierna för ”pedagogisk måltid”. Avgiften uppgår för
närvarande till 400 kr för hel månad eller 30 kr vid tillfälle. Samtidigt uppdras också att se över debiteringen
av pedagogiska måltider för övriga yrkesgrupper.
Kommunstyrelsen uppdrar dessutom till förvaltningen att inför höstens budgetarbete utreda möjligheten att
förse förskolepersonalen med arbetskläder samt utökning av utrymme för planeringstid.
Vuxenutbildning
Liksom inom många områden inom de kommunala verksamhetsområdena ökar förväntningar och krav även
inom vuxenutbildningen. Utmaningarna blir extra stora för en liten kommun med få elever men möjligheter
och resurser är begränsade. Av denna anledning ger kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att se över
verksamheten, såväl organisatoriskt, lokaliseringsmässigt som vilket utbud som kommunen ska tillhandahålla
samt vilka ekonomiska konsekvenser eventuella förändringar skulle medföra. Översynen bör finnas tillhands
till höstprocessen för budget 2019
Fritidshem
Som framgår i avsnittet Barn och utbildning har det inte funnits utrymme i vårbudgeten att hålla fast vid
tidigare använd resursfördelningsmodell till denna verksamhet och detta får därför lyftas igen i
höstprocessen. Förvaltningen får i uppdrag att utreda ett eventuellt samarbete med Kultur, Turism och fritid
om möjligheten att införa en s.k. fritidsklubb
Hållbarhet och miljö
Under budgetprocessen har arbetet med såväl laddstolpar till elbilar som solceller lyfts. Förvaltningen
uppdras att fortsätta det arbete som påbörjats i dessa frågor och att göra det tillsammans med Hjo Energi
AB.
Förvaltningen har dessutom fått i uppdrag att arbeta med kartläggning, kompetenshöjning och planering för
hur vi bäst arbetar med att minimera och ta bort skadliga ämnen och material i kommunens
verksamhetsmiljöer.
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Övriga uppdrag
Sedan tidigare har också kommunstyrelsen gett förvaltningen nedanstående uppdrag som är av mer ”stående”
karaktär
Ekonomi – resultatenheter
Att öka kunskapen om kommunens ekonomi hos samtliga medarbetare. Målet är att uppdrag, ansvar och
befogenheter vad gäller de ekonomiska medlen ska kunna förläggas närmare verksamheten och därmed
också bidra till ökad delaktighet och ökat intresse för problemlösning, utveckling och förnyelse i våra
verksamheter.
Brukarstyrda arbetstider
Att, inom samtliga verksamheter, fortsätta arbetet med att anpassa arbetstider och arbetsscheman efter
brukarnas och invånarnas behov och önskemål.
Sjuktal
Att fortsätta arbetet med friskvård, tidig rehab och att organisera arbetet på ett sätt som skapar god
psykosocial arbetsmiljö i syfte att minska sjuktalen.
Socioekonomi
Att utveckla och fördjupa samarbete och utbyte mellan politikområden och andra aktörer såsom
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m fl, enligt socioekonomiska principer, där det bästa för helheten går
före enskilda verksamhetsmål
Lokaler
Kontinuerlig bevakning av dispositionen av lokaler med syfte att maximera nyttjandegraden och minimera
externt hyrda lokaler.
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9. Investeringsbudget och 5-årsplan 2018-2023
Investeringsbudgeten i Hjo kommun fastställs enligt nedanstående tabell. På kommande sidor redovisas
sedan, med högre detaljgrad, hur anslagen beräknats samt verksamhetsplanen för investeringarna i budgeten.
Prognos
Rubricering

KF-anslag

ombudg

2018 från 2017

Budget

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

2018

till 2018
Tekniskt övergripande

1 200

0

1 200

600

600

600

600

600

Fastigheter övergripande

5 000

8 650

13 650

4 300

2 000

2 000

2 000

2 000

29 100

0

29 100

9 100

22 200

52 200

200

200

1 800

4 200

6 000

16 000

0

0

0

0

0

0

0

250

250

250

250

250

Gator, vägar, infrastruktur

9 000

1 625

10 625

11 750

4 150

4 150

4 450

4 450

Exploateringsfastigheter

4 000

0

4 000

1 000

0

0

0

0

Skolfastigheter
Barnomsorgsfastigheter
Kultur och fritidsfastigheter

Hamnen

800

0

800

0

0

0

0

0

Markinköp/nya händelser:

0

575

575

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

KS förvaltning inventarier:

1 800

1 205

3 005

3 800

1 800

1 800

1 800

1 800

52 700

16 255

68 955

47 800

32 000

62 000

10 300

10 300

Skattefinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
Summa investeringar

2 000

1 565

3 565

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

54 700

17 820

72 520

49 800

34 000

64 000

12 300

12 300

I 2019 års vårbudget har endast ett fåtal ändringar skett jämfört med den femårsplan som fastställdes i 2018
och budget:

-

Anslag till potter för fastigheter, gator och vägar mm har förlängts till 2023
Anslaget till ombyggnation av centralköket på Guldkroksskolan har ökats med 1,5 mnkr
Avsättning har skett för utveckling av lekparker med 0,5 mnkr

Finansiering av investeringar
Hjo kommun är inne i en period med relativt höga investeringsnivåer. Under 2017 uppgick
nettoinvesteringarna till 53 mkr och prognosen för 2018 lyder på ca 70 mkr (brutto) eller 65 mnkr (netto).
Samtidigt uppgår ”egenfinansieringen till ca 30 32 mnkr årligen) Investeringarna under dessa två år utgörs i
huvudsak av renovering av Pedagogien, Skatepark o friidrottsbanor på Guldkroksområdet, muddring samt
pirhuvud i hamnen, tillbyggnad Orrelyckans förskola, ombyggnad av Guldkroksskolan, Lars i Knäpplans väg,
ombyggnad av reningsverket i Gate, investeringar i fastighetsbeståndet samt inköp av mark.
Kommunfullmäktige har som ett långsiktigt mål uttalat att finansieringen av investeringarna ska ske med egna
medel. Ovan nämnda investeringar är av sådan storlek och karaktär att de inte ryms inom det egna
finansieringsutrymmet och målet kommer inte att nås under mandatperioden 2015-2018. Dessa investeringar
är dock viktiga för att behålla och öka Hjo kommuns attraktionskraft, såväl som boendeort som besöksmål.
Ovanstående investeringsplan indikerar att investeringarna avtar i slutet av planperioden, då inga större
investeringar planeras vilket är viktigt för att hålla belåningen på en godtagbar nivå.
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Verksamhetsplan för skattefinansierade investeringar 2018-2023
Prognos
Rubricering

Maskiner, transportmedel o inventarier

KF-anslag
2018

ombudget
från 2017
till 2018

Budget

Plan 2019

2018

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

1 000

0

1 000

400

400

400

400

400

200

0

200

200

200

200

200

200

1 200

0

1 200

600

600

600

600

600

0

1 150

1 150

0

0

0

0

0

Energibesparande åtgärder

1 000

2 500

3 500

800

0

0

0

0

Reinvestering fastighetsbestånd

2 000

0

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000
0

Inventarier i kök för kostverksamh
Tekniskt övergripande totalt:
Ökad tillgänglighet

Ombyggnad Centralkök

0

2 500

2 500

1 500

0

0

0

2 000

2 500

4 500

0

0

0

0

5 000

8 650

13 650

4 300

2 000

2 000

2 000

2 000

100

0

100

100

200

200

200

200

1 000

0

1 000

9 000

22 000

52 000

0

0

Guldkroksskolan Etapp 4

28 000

0

28 000

0

0

0

0

0

Skolfastigheter totalt:

29 100

0

29 100

9 100

22 200

52 200

200

200

1 800

4 200

6 000

0

0

0

0

0

Lokalanpassning stadshuset
Fastigheter övergripande totalt:
Lekutrustning
Ny F-6 skola
- inventarier
- exploatering vägar/anslutn mm

Ytterligare barnomsorgsplatser
Förskola i Korsberga
Barnomsorgsfastigheter totalt:

0

0

0

16 000

0

0

0

0

1 800

4 200

6 000

16 000

0

0

0

0

Guldkroksbadet

0

0

0

250

250

250

250

250

Kultur och fritidsfastigheter totalt:

0

0

0

250

250

250

250

250

Asfaltering

800

0

800

800

800

800

1 000

1 000

Gatuarbeten

400

0

400

400

400

400

500

500

Belysningsnät

1 500

225

1 725

1 500

0

0

0

0

Ledningsnät dagvatten exkl. fastigheter

400

0

400

400

400

400

400

400

Trafiksäkerhetsåtgärder

250

0

250

250

250

250

250

250

GC-väg/cykelstigar

500

0

500

500

500

500

500

500

Simon Gates Väg

2 000

0

2 000

5 000

0

0

0

0

Förhöjt kors Skolgatan/Idrottsgatan

750

0

750

0

0

0

0

0

Brorenoveringar Pott

400

0

400

400

0

0

0

0

Stadsparken – Scen tillgängl o VA

200

0

200

200

0

0

0

0

0

1 400

1 400

0

0

0

0

Stadsparken - tillgänglighanp lekplats
Parkeringsplatser Guldkrokshallen
Reinvestering gator och vägar
Gator, vägar, infrastruktur totalt

500
0

1 800

0

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

9 000

1 625

10 625

11 750

4 150

4 150

4 450

4 450

4 000

1 000

0

0

0

0

0

4 000

1 000

0

0

0

0

Exploatering Knäpplan

4 000

Exploatering totalt:

4 000

Hamnen Gästhamnservice o WC

800

0

800

0

0

0

0

0

Hamnen totalt:

800

0

800

0

0

0

0

0

0

575

575

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 800

1 205

3 005

3 800

1 800

1 800

1 800

1 800

52 700

16 255

68 955

47 800

32 000

62 000

10 300

10 300

Markinköp/nya händelser:
KS förvaltning inventarier:
Skattefinansierade verksamheter
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Nedan följer en sammanfattning av de mest väsentliga investeringsprojekten i budgeten för
2018 samt i planen för 2019-2023:
Ombyggnad Centralköket Tidigare avsatta och ombudgeterade medel om 2,5 mnkr för bl a kontor,
personalutrymmen o ombyggnad av kök, kompletteras 2019 med 1,5 mnkr för att även inrymma installation
av frysrum.
Under åren 2018-2019 avsätts totalt 4,5 mkr för ombyggnationer i Stadshuset. Behov finns att förbättra
ventilationen i 30- och 50-talsdelarna, vilket kommer att genomföras under 2018 och 2019.
Ny F-6 skola Under åren 2019-2021 finns totalt 84 mnkr avsatta för en nybyggnad. I takt med växande
invånarantal ökar också behovet av lokaler för skoländamål. Utredning kring placering pågår och beslut om
placering av ny skola fattas av kommunfullmäktige under 2018.
Guldkroksskolan ombyggnad B-huset 2018 finns 28 mnkr avsatta för renovering och ombyggnad av Bhuset. Lokalerna är i behov av upprustning och ombyggnad enligt dagens behov och krav. Statsbidrag har
beviljats från Boverket för vissa delar av renoveringen.
Förskola i Korsberga 2019 finns 16 mnkr planerade för nybyggnad av en förskola i Korsberga.
Förskoleverksamheten är idag inrymd i skolans lokaler tills vidare men behovet ökar även inom skolan och
en nybyggnad är nödvändig för att skapa bra lokaler för både förskole- som skolelever.
Ytterligare barnomsorgsplatser Tillbyggnad av Orrelyckans förskola kommer att ske under 2018/19,
totalt finns 4,2 mnkr avsatta för detta. Tilläggsanslag om 1,8 mnkr har beviljats 2018.
Parkeringsplatser Guldkrokshallen Verksamheterna vid Guldkroksområdet har genom åren utvecklats
och blivit fler. Behovet av parkeringsplatser har ökat. I dag har besökare till Guldkrokshallen, tennishallen och
konstgräsplanen svårt att hitta parkeringsplatser. Den nya placeringen av Skateparken förstärker detta behov.
I samband med gatuprojekteringen av Knäpplanområdet och Lars i Knäpplans väg lät förvaltningen ta fram en
projektering över nybyggnation av parkeringsplatser vid Guldkrokshallen förlagda på gräsytan i anslutning till
Idrottsgatan. I investeringsbudget 2016 avsattes 1,4 mnkr för detta. Dessa ombudgeteras till 2018.
”Simon Gates Väg” Under åren 2018-2019 ligger det sammanlagt 7 mnkr avsatta för byggnation av Simon
Gates Väg som ska knyta det nya exploateringsområdet Knäpplan med villatomter och förskola med
Sigghusbergsområdet och Falköpingsvägen.
Tillgänglighetsanpassning av lekplatsen i Stadsparken En inventering av samtliga lekplatser har utförts
under 2017. Resultatet från denna inventering har lett till slutsatsen att antalet lekplatser bör reduceras och
att satsningar framåt bör göras på lekplatserna i Stadsparken och Strömparterren. För 2019 anslås 500 tkr
för lekplatsen i Stadsparken.

Reinvestering gator och vägar. Under 2014 genomfördes en underhållsutredning av gator och vägar
som visar på ett underhållsbehov under perioden 2016-2020 som överstiger nuvarande budget med 1,8
mnkr. I 2015 års budget avsattes 800 tkr årligen under en femårsperiod för underhållsasfaltering. Detta årliga
belopp ökades med 1,8 mnkr och uppgår under perioden 2016-2021 till 2,6 mnkr samt till 2,8 mnkr under
2022 och 2023.
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Utöver ovan nämnda projekt finns i investeringsbudgeten också inlagt ett antal reinvesteringar med fasta
belopp per år. Exempel på sådana är reinvestering i fastighetsbeståndet, gatuarbeten, GC-vägar, investeringar
inom VA-området samt inventarier. Dessa medel är viktiga för att upprätthålla funktion och värde på våra
tillgångar. Då akuta investeringsbehov uppstår är det viktigt att beslut snabbt kan fattas om investering.

Investeringar avgiftsfinansierad verksamhet/-plan i detalj 2018-2023

Rubricering
Gate reningsverk

KF-

Ombudg

anslag

et från

2018

2017

Budget

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

1 400

1 400

0

0

0

0

0

Avlopps- och vattenledningar

2 000

165

2 165

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Avgiftsfinansierad verksamhet

2 000

1 565

3 565

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

För den taxefinansierade VA-verksamheten avsätts löpande 2,0 mnkr som en ”pott” för reinvesteringar
vatten-, avloppsledningar och utbyte av serviser mm.
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10. Politikområden
10.1 Demokrati
Området omfattar kommunens politiska verksamhet, dvs. kommunfullmäktige, revision, valnämnd, miljö- och
bygglovsnämnd samt kommunstyrelsen med utskott. Inom politikområdet ingår förutom arvoden m.m. till politiker
även kostnader för sakkunniga biträden till revisionen, partistöd och överförmyndarverksamhet. Under
kommunfullmäktige finns en beredning för utvecklingsfrågor.
Mål för Demokrati 2019
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo –
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med
fastställandet av budgetdokumentet i november.
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet
på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och
verksamhetsplan i november 2018.
Härledning av Vårbudget 2019
Härledning
Budget 2018
Generell ramtilldelning 2,4 %
Indexuppräkning 1,0 %

Belopp (tkr)
6 575
120
16

Politiska prioriteringar

0

Krav effektivitet 2019
Vårbudget 2019

– 30
6 681

Ramtilldelning
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till vartdera politikområde med ett generellt
påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2018 med 2,4 %, en indexuppräkning av
övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.

Prioriteringar i vårbudgeten
Inga politiska prioriteringar föreligger i vårbudgeten.
Effektivitetsbeting
I 2019 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,3 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Demokratis del innebär
detta 30 tkr.
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Områden som hänskjuts till höstprocessen
Arvoden politiker
2018-02-22 beslutade Kommunfullmäktige om revidering av arvodesreglemente för Hjo kommuns
förtroendevalda. Revideringen innebär att Kommunstyrelsens ordförande erhåller som årsarvode 100 % av
gällande riksdagsmannaarvode (tidigare 80 %) och Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 50 % av gällande
riksdagsmannaarvode. Ändringarna träder i kraft 2019-01-01. Det innebär en kostnadsökning med 340-380
tkr fr.o.m. 2019.
Utbildning av nya politiker
2019 innebär en ny mandatperiod med ett flertal nya politiker. Utbildningsinsatser för de nytillkomna
politikerna kommer att behövas.
För att möta ovanstående utmaningar kring högre arvoden och utbildningsinsatser så kommer politikområdet
se över hur medel kan fördelas internt på politikområdet. Demokrati återkommer till höstprocessen om
åtgärdsförslag och eventuella behov.
Val 2018
När det var val 2014 (supervalår med två val) förstärktes politikområdet med 200 tkr. Att genomföra ett val
är ett ganska stort arbete. Under förutsättning att vi lyckas hålla nere antalet möten även under 2018, och
därmed hålla nere kostnaderna för politikområde Demokrati, kan kostnaden för valet 2018 hanteras inom
befintlig ram.
Överförmyndare
Under 2017 kommer Migrationsverket förändra hanteringen av bidragen som innebär att Hjo kommun inte
längre kan återsöka faktiska kostnader för gode män för ensamkommande barn. Istället kommer en
schablonersättning att betalas ut som ska täcka ett flertal olika kostnader för mottagandet, bl.a. kostnader för
utredning, tolk och god man. Det är än så länge oklart hur mycket det handlar om, samt hur stor del av
schablonen som ska avse god man. Vidare har även ÖIS (Överförmyndare i samverkan) flaggat för högre
kostnader. Politikområdet avvaktar utvecklingen och återkommer med mer information i höstprocessen.

Verksamhetsmått och nyckeltal
Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Antal sammanträden

10

9

9

Antal inlämnade motioner

25

4

5

Antal inlämnade interpellationer

2

0

2

Antal inlämnade frågor

3

0

1

Antal inlämnade frågor vid allmänhetens

2

3

2

242

207

278

12

12

9

Antal invånare per förtroendevald i Hjo

122

123

101

Nettokostnad per invånare

441

408

407

Kommunfullmäktige

frågestund
Nettokostnad per invånare
Kommunstyrelsen
Antal sammanträden
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10.2 Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret svarar för ledning, styrning, uppföljning och kontroll av den samlade verksamheten i Hjo
kommun. Kommunledningen inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politiken och förvaltningen,
samt säkerställer att fattade beslut genomförs. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal och
kommunikation. Utöver detta finns även projekt för utveckling, internationella frågor, säkerhetsarbete samt näringsliv
och handel.
Mål för Kommunledningskontoret 2019
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo –
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med
fastställandet av budgetdokumentet i november.
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet
på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och
verksamhetsplan i november 2018.
Verksamhetsanalys och ekonomi
Av Kommunledningskontorets budgetram på 48 018 tkr 2018 utgörs cirka 50 % av staben med funktionerna
för ekonomi, IT, personal, kansli och kommunikation. 23 % består av KS Samverkan med bland annat
Miljösamverkan Östra Skaraborg (drygt 1 mnkr) och Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). RÖS är den
största verksamheten (drygt 6,7 mnkr). Därutöver finns medlemsavgifter till bland annat Sveriges kommuner
och Landsting (drygt 0,2 mnkr) och Skaraborgs kommunalförbund (cirka 0,4 mnkr) inkl. medfinansiering till
Skaraborgs tillväxtprogram (drygt 0,3 mnkr). EU-relaterade medlemsavgifter är bland annat medfinansiering
Leader Östra Skaraborg (0,2 mnkr). Här återfinns också funktionen säkerhetssamordning som i sin helhet
finansieras av statliga bidrag samt kollektivtrafiknämnden (1,5 mnkr). Kommunledningen står för 24 % av
ramen och näringslivsverksamheten 3 %. Personalkostnadernas andel av den totala ramen är 51 %.
Härledning av Vårbudget 2019
Härledning
Budget 2018
Generell ramtilldelning 2,4 %
Indexuppräkning 1,0 %
Politiska prioriteringar:
RÖS
Återföring av medel Energi- och klimatstrategi
Återföring av medel (del av) Miljödialog

Krav effektivitet 2019
Vårbudget 2019

Belopp (tkr)
48 018
183
249

244
-150
-50

– 188
48 306

Ramtilldelning
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till vartdera politikområde med ett generellt
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påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2017 med 2,4 %, en indexuppräkning av
övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.

Prioriteringar i vårbudgeten
RÖS
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) räknar i nuläget med en ramökning på 4,63 % inför 2019. Utöver
uppräkning med 1,0 % (67 tkr) utifrån 2018 års budget tillkommer en kostnadsökning med 244 tkr 2019, från
nuvarande nivå på 6 725 tkr till 7 036 tkr. Kommunledningskontoret tilldelas 244 tkr 2019 för höjd
medlemsavgift.
Återläggning 150 tkr energikartläggning avs. Energi- och klimatstrategi
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi. Den gällande energiplanen för Hjo kommun antogs av
kommunfullmäktige 2007 och gällde fram till och med 2015. En energi- och klimatstrategi ersätter denna
plan. Det är idag vanligt att kommuner slår ihop energiplanen med klimatstrategin då dessa båda dokument
har många gemensamma nämnare. Det är viktigt att ha en helhetssyn på energiplaneringen och ta hänsyn till
miljöeffekterna i såväl lokalt, regionalt som globalt perspektiv. I strategin görs en analys av hur miljön, hälsan
och hushållningen kommer att påverkas av olika åtgärder eller energisystem. Det är av stor betydelse att
arbetet sker i nära samverkan med andra aktörer i samhället.
I 2017 års budget tilldelades 150 tkr för att göra en nulägesanalys och kartläggning av energitillförseln i Hjo.
Dessa medel ombudgeterades i driftsbudgeten till 2018. Denna kartläggning är ett nödvändigt första steg i att
ta fram en aktuell Energi- och klimatstrategi för kommunen. Energikartläggningen kommer att genomföras
under 2018 varför dessa medel kan återläggas i budget 2019.
I början av 2018 fick kommunen 950 tkr i vindkraftspremie då regeringen har gett Energimyndigheten i
uppgift att årligen fördela 70 Mnkr i en ny vindkraftpremie till kommuner som framgångsrikt arbetar för ny
vindkraft. Premien ska baseras på hur mycket vindkraft som togs i drift i kommunen under föregående år.
Kommunerna kan använda pengarna där de bedömer att de gör mest nytta, säger samordnings- och
energiminister Ibrahim Baylan. Syftet med premien är att stötta omställningen till ett helt förnybart
energisystem.
Vindkraftpremien möjliggör för oss att inte bara genomföra den redan beslutade energikartläggningen utan
att också gå vidare med hela den Energiplan ”Energi- och klimatstrategi” som varje kommun enligt lag är
skyldig att ha (och som vi idag saknar). Syftet med vindkraftspremien är att stötta omställningen till ett helt
förnybart energisystem och kommunens Energi- och klimatstrategi är grunden för detta.
Bedömningen är att ytterligare 150 tkr av vindkraftspremien tillsammans med tilldelade 150 tkr kan finansiera
arbetet med Energi- och klimatstrategin under 2018.

Miljödialog
Alla verksamheter påverkar miljön på något sätt. Det är angeläget att genom ett aktivt miljöarbete reducera
och minimera påverkan på miljön från den egna verksamheten. En förutsättning för att lyckas är att involvera
alla verksamheter och engagera personalen. Tillsammans kan vi göra skillnad. Miljödialogen är en enkel och
snabb metod för det systematiska miljöarbetet. Miljöhandlingsplaner tas fram, personalen utbildas och rutiner
införs. För att arbetet ska bli långsiktigt är det nödvändigt att miljöarbetet integreras i vardagen och görs till
en självklar del i den ordinarie verksamheten.
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Det är ett förändringsarbete som en del i kommunens vision för ett resurssnålt Hjo med hög livskvalitet. I
nuläget är 19 miljöinspiratörer från kommunens verksamheter engagerade i arbetet. Av de 100 tkr som är
tilldelade Kommunledningskontoret återläggs 50 tkr 2019 och 50 tkr kvarstår för att fortsätta arbetet med
ett aktivt miljöarbete.
Effektivitetsbeting
I 2019 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,3 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För
Kommunledningskontorets del innebär detta 188 tkr.

Områden som hänskjuts till höstprocessen
Heltid som norm
Under 2018 förstärktes personalenhetens budget med 250 tkr för en projektanställning på deltid för att
förbereda för övergång till ”Heltid som norm”. Förstärkningen skedde genom en kombination av bidrag från
verksamheterna och medel ur kompetensutvecklingspotten. Förvaltningen föreslår att en avstämning av
projektet sker inför höstens budgetarbete, då också ett eventuellt äskande om medel för förlängning lämnas.
Verksamhetsmått och nyckeltal
Förändring i antal invånare sen föregående år, andel (%)
Andel (%) synpunkter (via synpunktshanteraren) som

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

1,1
76

0,7
70

0,5
61

besvaras inom 10 arbetsdagar
Totalt antal tillsvidareanställda

721

769

748

Andel deltidsanställda, (%)

46

46

44

Personalkostnader som andel av verksamhetens kostnader,

61

63

-

andel (%)
Andel (%) utrikesfödda
Andel (%) invånare med eftergymnasial utbildning (25-64 år)
Mediannettoinkomst (kr/inv. 20+)

7,7

8,1

8,3

31,6

32,0

31,6

208 512

214 700

-
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10.3 Plan och bygg
Plan och Bygg ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning enligt Plan- och Bygglagen samt för tillsyn av strandskydd.
Området omfattar också kart- och mätverksamhet, fysisk planering och strategiskt miljöarbete. Plan och Byggenheten
arbetar gentemot Byggnadsnämnden och i vissa frågor mot KS (strategiskt miljöarbete).
Mål för Plan och Bygg 2019
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo –
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med
fastställandet av budgetdokumentet i november.
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2019 presenteras i inledningen av
dokumentet på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av
Budget- och verksamhetsplan i november 2018.
Verksamhetsanalys och ekonomi
För 2018 uppgår politikområdets ram till 4 277 tkr fördelat på 1 396 tkr för Bygglovshandläggning, 1 753 tkr
på Fysisk planering och Strategiskt miljöarbete och 1 127 tkr för gemensam administration för hela
politikområdet. Inom Plan och Byggs verksamheter finns ca 6 heltidstjänster. I budget 2018 har 986 tkr
överförts till kommunledningskontoret avseende Hållbar utveckling och strategiskt miljöarbete.
Härledning av Vårbudget 2019
Härledning
Budget 2018
Generell ramtilldelning 2,4 %
Indexuppräkning 1,0 %
Politiska prioriteringar
350 tkr kvarstår planarbetet
Krav effektivitet 2019
Vårbudget 2019

Belopp (tkr)
4 277
97
15

0
-26
4 363

Ramtilldelning
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till vardera politikområde med ett generellt påslag
baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2018 med 2,4 %, en indexuppräkning av övriga
kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.

Prioriteringar i vårbudgeten
Inga politiska prioriteringar inom politikområdet
Effektivitetsbeting
I 2019 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,3 mnkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Plan och byggs del
innebär detta 26 tkr.
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Områden som hänskjuts till höstprocessen
Kart- GIS- (Geografiskt Informationssystem) och mätkompetens är en funktion som är viktig för
såväl samhällsbyggnad som andra verksamheter. Vi, liksom våra grannkommuner, står inför ett
generationsskifte. Samverkan är en möjlig väg att lösa våra gemensamma behov. För att lyckas bör våra kart
och GIS program vara så likvärdiga att de möjliggör samverkan. Inom en snar framtid är det också troligt att
Hjo kommun behöver byta kart och GIS program. När vår nuvarande mätingenjör går i pension är det
nödvändigt att efterträdaren rekryteras i god och att hen kan arbeta parallellt under en tid. Processen tar
troligen 3 år och skulle behöva starta 2019. Ytterligare medel om 200 tkr under 2019 samt 400 tkr per år
under 2020 och 2021 skulle kunna möjliggöra denna förändring. I framtiden bör denna tjänst finansieras av
både Plan- och bygg, teknisk service och VA-verksamheten.
Eventuellt samarbete och samordning med närliggande kommuner undersöks just nu men något färdigt
förslag kring samverkan finns inte i dagsläget
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10.4 Barn och utbildning
Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande
kostnader för verksamheten så som ledningsorganisation och facklig verksamhet. Barnomsorg omfattar förskoledagbarnvårdar- samt fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grundsärskola,
elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive SFI – svenska för
invandrare.

Mål för Barn och utbildning 2019
Hjo kommun har i februari 2014 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo –
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med
fastställandet av budget dokumentet i november.
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet
på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och
verksamhetsplan i november 2018.

Verksamhetsanalys och ekonomi
Totalramen 2018 för barn och utbildning är 225 mnkr. Utav dessa avser drygt hälften kostnader för personal,
30 % avser köp av verksamhet t.ex. kostnader för interkommunal grund- resp. särskola samt kostnader för
våra gymnasieelever. Övriga kostnader är köp av pedagogiskt material samt interna kostnader som hyra, mat
och städ.

Härledning av Vårbudget 2019
Härledning
Budget 2018
Generell ramtilldelning 2,4 %
Index uppräkning 1,0 %
Uppräkning Gymnasieskola

Belopp (tkr)
225 431
3 587
524
828

Politiska prioriteringar:

Nationell IT-strategi

600
1 300
400

Kapitaltjänstkostnad:

2 376

Elevförändring Grundskolan 0,9 tjänst enligt resursfördelningsmodell
Elevförändring Gymnasieskolan

Krav effektivitet 2019
Vårbudget 2019

-761
234 285

Ramtilldelning
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till respektive politikområde med ett generellt
påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2018 med 2,4 %, en indexuppräkning av
övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.
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Prioriteringar i vårbudgeten
Elevförändring Grundskolan
Barn och utbildning har idag 996 elever i förskoleklass till årskurs 9. Till våren så slutar 104 elever 9:an och
109 elever börjar förskoleklass. Detta innebär en elevökning om 5 elever. Under året har verksamheten haft
en inflyttning av 8 elever. Sammantaget innebär detta en elevökning om 13 elever. Dagens
resursfördelningssystem utgår från att varje elev genererar 0,069 lärarresurs i grundersättning, sen
tillkommer ytterligare resurs beroende på årskurs, detta innebär en ökning av tjänsteunderlaget enligt
beslutad resursfördelningsmodellen om 0,069*13=0,90 tjänst = 0,6 mnkr (då har ingen hänsyn tagit till
in/utflyttning, uppgiften är baserad på idag kända uppgifter). För detta tilldelas Barn och utbildning 600 tkr i
budget för 2019.
Elevförändring gymnasieskolan
Idag har vi sammanlagt 104 elever som slutar 9:an och 91 elever tar studenten vt -18. Detta innebär att
elevantalet till hösten är 13 gymnasieelever fler än dagens. Detta medför ökade kostnader om ca 1,3 mnkr,
vilket tilldelas Barn och utbildning inför budgetåret 2019.
Nationella IT-strategier och digitalisering
Under 2016 presenterade Skolverket en nationell strategi för skolans digitalisering som ska gälla under 20172022. Strategin är uppdelad i två delar, en för skola och förskola och en för gymnasieskola och
vuxenutbildning. Strategin innebär konsekvenser för verksamheten då den innehåller mål om tillgång till
digitala verktyg. Bland annat är målet att alla elever i grundskolans årskurser 1-9 har tillgång till ett personligt
digitalt verktyg inom tre år (2020) och barn/elever i förskolan och förskoleklass har minst ett verktyg på fem
barn/elever inom fyra år (2021) samt att huvudman ska säkerställa att eleverna i vuxenutbildning har tillgång
till digitala verktyg i lämplig omfattning inom fyra år. Förutom inköp av digitala verktyg ställer det ökade krav
på IT-infrastrukturen i våra byggnader vilket medför ökande kostnader.
De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar
individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster,
samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om
stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala
verktyg.
Regeringen har beslutat om en nationell strategi för digitalisering. Skälen till det är:




Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.
För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs en digital kompetens och vi behöver då förbereda
elever för fortsatta studier och arbetsliv.
För att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar.

Regeringen har också beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokumenten, bl.a. i läroplaner för
grundskola och gymnasieskolan, för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.
Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen och
börjar gälla från 1 juli 2018.
Sammanfattningsvis avser ändringarna:
 Att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt teknikoch matematikämnena,
 Att stärka elevernas källkritiska förmåga,
 Att eleverna ska kunna läsa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning
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av digital teknik,
Att arbeta med digitala texter, medier och verktyg,
Att använda och förstå digitala system och tjänster,
Att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle.

Investeringar som behöver göras för att kunna utföra skolans uppdrag när det gäller programmering finns
inte med i budgeten, ex micro:bit, datorer. Chromebooks fungerar i nuläget inte fullt ut med det som
används vid programmering på 7-9 nu, till den behövs PC eller Mac.
Förutom de nationella IT-strategierna har skrivelser kring betydelsen av digital kompetens förstärkts i
läroplaner, kursplaner och ämnesplaner vilket kommer ställa krav på kompetensutveckling hos vår personal
för att klara av att möta de ökade kraven inom bl.a. programmering.
Barn och utbildning har idag 943 tkr avsatt för IT medel. För att kunna uppfylla regeringens förslag på
nationell strategi för skolans digitalisering förstärks Barn och utbildning inför 2019 med ytterligare 400 tkr.
Inventarier till följd av ombyggnation av Guldkroksskolan
Ombyggnationen av Guldkroksskolan beräknas vara färdig januari 2019 och utbyggnaden innebär ytterligare
kvm yta om 92 kvm. Sammantaget tillkommer 4 grupprum samt 1 personalutrymme. Kostnaden för
inventarier beräknas kosta ca 200 tkr, exklusive kostnader för accesspunkter då dessa beräknas ingå i
kostnaden för byggnationen. Barn och utbildning kommer för ovanstående inköp kompenseras av
kommunens centrala investeringspott.

Kapitaltjänst
Beräkningarna av justering för förändrade kapitaltjänstkostnader fördelas på ”fastighet” och ”övrigt.
Anledningen till denna uppdelning är att kompensation för nya kostnader avseende kapitaltjänst på
investeringar som löper på fastigheter ligger inom ramen för internhyressystemet. Detta innebär att det
politikområde där den betalande verksamheten- hyresgästen hör hemma får kompensationen i form av
ramtilldelning.
Barn och utbildning får tillkommande hyreskostnad motsvarande tillkommande kapitaltjänst avseende
permanentandet av Paviljongen vid Orrelyckans förskola samt ombyggnation av Guldkroksskolan B-huset.
För detta kompenseras Barn och utbildning med motsvarande kapitaltjänstkostnader om 2 376 tkr.

Investeringsprojekt Fastighet

Projektbudget

Tillbyggnad av Orrelyckans förskola
Ombyggnad Guldkroksskolan
Total S:a Fastighet

3,2 mnkr

Årlig

Årlig

avskrivning

ränta (5 %)

48 tkr

80 tkr

S:a kap.tj
128 tkr

28 mnkr

848 tkr

1 400 tkr

2 248 tkr

31,2 mnkr

896 tkr

1 480 tkr

2 376 tkr

Effektivitetsbeting
I 2019 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,3 mnkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Barn och Utbildnings
del innebär detta 761 tkr.
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Områden som hänskjuts till höstprocessen

Nya riktmärken - mindre barngrupper i förskolan
Skolverket publicerade 2016-02-12 rapporten Barngruppers storlek i förskolan – en kartläggning av aktuell
pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk forskning och i samband med publikationen av
rapporten presenterade Skolverket nya riktmärken för barngruppernas storlek. Riktmärkena för barngrupper
i förskolan har tagits fram på uppdrag av regeringen. För barn mellan ett och tre år är riktmärket för
barngruppernas storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till femton barn.
Riktmärkena är inte tvingande utan ska ses som ett stöd i arbetet med skapa lagom stora barngrupper. Hjo
kommun beräknar i dagsläget 20 barn per avdelning. Att minska storleken på barngrupperna i enlighet med
de nya riktmärkena skulle innebär att vi skulle behöva fler förskoleavdelningar.
Arbetsmiljöverket gjorde i januari 2017 tillsyn på Knäpplans- och Skogshyddans förskola, då visade
verksamheterna brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt att det på förskolorna var en hög
arbetsbelastning där personalen upplever hög stressnivå. Barn och utbildning inväntar svar från
Arbetsmiljöverket ang. förläggande senast den 31 maj 2018.
Barn och utbildning har ansökt om statsbidraget för minskade barngrupper i förskolan 2018/2019.
Bidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan.
Huvudmännen ska prioritera de yngsta barnen som är högst två år den 31 december 2018. Skolverket
beräknar den genomsnittliga storleken på barngrupperna på varje förskole enhet före och efter insatserna.
Bidraget är 30 000 kronor för varje plats som barngruppen minskar med. Barn och utbildning har ansökt om
en minskning av barngruppernas storlek, vilket motsvarar 2,5 mnkr. Beviljas ansökan skulle detta räcka till ca
5 tjänster. Hur och vart denna verksamhet iså fall utformas är ännu oklart. Troligtvis kommer besked
angående beslut från Skolverket i juli. Viktigt om verksamheten beviljas medel är att detta gäller hösten -18
och våren -19, därefter får man ansöka igen, men det finns ingen garanti att vi beviljas medel.
Barn och utbildning får i uppdrag att utreda hur en eventuell minskning av barngruppernas storlek från 20
barn/avdelning till 18 barn/avdelning och vart den i så fall skulle placeras.
Fritidshem
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då
de fyller 13 år. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling,
utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även
träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och
skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och
skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv. Generellt ser vi att barnen vistas längre tider och fler är även
på morgonfritids. Då barnkullarna de närmsta åren fortsatt är stora kommer trycket på fritidshemmen vara
stort de kommande åren.
Barn och utbildning har en fördelningsmodell som innebär att 280 volymtimmar genererar en tjänst. I dag har
verksamheten en tilldelning till fritids om totalt 23,75 tjänst (280*23,75=6.650). Vid avstämningen i april -17
är volymtimmarna 6 991 timmar vilket är en ökning jmf budget -18 med 341 timmar. För att nå volymtimme
snittet om 280 volymtimmar =1 tjänst skulle en förstärkning om 1,2 tjänst göras = ca 530 tkr. Utifrån denna
ökning har Barn och utbildning tillsammans med Kultur, turism och fritid fått i uppdrag att utreda ett
eventuellt samarbete av fritidsklubb, varpå ovan äskande lyfts i höstens budgetprocess.
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Avgiftsfri Kulturskola
Kulturskolan i Hjo erbjuder idag undervisning i grupp/enskilt på ett 20-tal instrument, sång, dans, teater samt
bild & form. Avgiften är idag 575 kr/termin och ämne. Hjo Kulturskola tillämpar syskonrabatt, vilket innebär
att kostnaden 3:e barnet (syskonet) uteblir. Att få uttrycka sig genom musik, dans, bild och drama är viktigt
för barns utveckling, självkänsla och grupptillhörighet. Därtill är kulturen en viktig satsning för att som
överbrygga den sociala, etniska och kulturella segregationen bland barn och unga. Antalet kommuner som tar
bort avgifterna i kulturskolan har ökat de senaste åren, detta utifrån att det ska vara rättvist och att
kulturskolan ska vara likvärdig för alla och inte bero på familjens ekonomiska situation. Att ta bort avgifterna
för kulturskolan skulle kosta kommunen ungefär 300 tkr/år i förlorande intäkter. Beaktas i höstens
budgetprocess.
Verksamhetsmått och nyckeltal
Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

474
80

477
80

465
75

945
349

967
373

982
419

326
6
5

323
6
5

310
14
4

54
51
8
46
73
70
95
90,4
68,8

50
53
9
42
62
70
84
90,7
68,7

88/73*
75/66*
6/6*
52/35*
65/67*

Antal inskrivna barn 1-5 år (alla verksamheter)
Varav antal inskrivna barn i enskilda
verksamheter
Antal elever F-9
Antal inskrivna barn i fritidshem,
(alla verksamheter)
Antal elever i gymnasieskola
Antal elever i grundsärskolan
Antal elever i gymnasiesärskolan
Antal elever på komvux
-egna platser
-Köpta platser (NTI)
Antal elever på Särvux
Antal elever på IM-program
Antal elever på SFI
Resultat nationella proven i åk 3
Resultat nationella proven i åk 6
Andel behöriga elever till gymnasiet
Gymnasieelever med examen inom 4 år

89,5
81,4

Nyckeltal kostnad/år

Utfall 2015

Riket 2015

Utfall 2016

Riket 2016

Kostnad för ett inskrivet barn i

128 000 kr

134 300 kr

143 600 kr

140 700 kr

40 600 kr

39 700 kr

39 900 kr

40 200 kr

Kostnad för en elev i förskoleklass

76 000 kr

71 000 kr

67 000 kr

73 000 kr

Kostnad för en elev i grundskola

112 000 kr

111 500 kr

111 500 kr

122 200 kr

Kostnad för en elev i

127 000 kr

122 000 kr

111 500 kr

122 200 kr

115 500 kr

45 000 kr

135 000 kr

57 600 kr

-Förskola

72 %

47 %

62 %

47 %

-Förskoleklass och grundskola

95 %

85 %

88 %

89 %

-Fritidshem

66 %

42 %

70 %

70 %

förskolan
Kostnad för ett inskrivet barn på
fritidshem

gymnasieskolan, jmf riket
Kostnad för helårsstuderande
komvux
Andel årsarbetare med pedagogisk
högskoleexamen (%)
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10.5 Arbete och socialtjänst
Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integration och
flyktingmottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och
Socialtjänstförordningen. Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för samordning av de
arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. AME utför bl.a. arbetslivsinriktade
rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen. Vidare
ansvaras för tjänster som utförs i samverkan med andra kommuner t ex alkoholhandläggning och tillsyn,
familjerådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och social jour.
Mål för Arbete och socialtjänst 2019
Hjo kommun har i februari 2014 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo –
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med
fastställandet av budget dokumentet i november.
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet
på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och
verksamhetsplan i november 2018.

Verksamhetsanalys och ekonomi
Socialtjänstens verksamhet styrs i stor omfattning av gällande konjunktursvängningar och hur samhället mår.
Det finns dock en eftersläpning i när behoven blir tydliga inom socialtjänstens verksamhet, vilket kräver
förmåga att planera och se förväntade resultat av förändringar. Budget är därför inte alltid i paritet med
behovet
Verksamheten har för 2018 en totalram på 25,2 mkr fördelat för Individ och familjeomsorg,
arbetsmarknadsenheten och integration. Verksamheten är oförutsägbar och i många delar svår att påverka
varför behovet kan variera över tid.

Härledning av Vårbudget 2019
Härledning
Budget 2018
Generell ramtilldelning 2,4 %
Index uppräkning 1,0 %
krav effektivitet 2019
Vårbudget 2019

Belopp (tkr)
25 241
522
140
-121
25 782

Ramtilldelning
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till respektive politikområde med ett generellt
påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2018 med 2,4 %, en indexuppräkning av
övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar
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Prioriteringar i vårbudgeten
Utbildningskrav socialsekreterare
Utbildningskravet från socialstyrelsen, för socialsekreterare som arbetar med specifika myndighetsfrågor
kring barn och unga, gäller fr o m våren 2019. De socialsekreterare som inte har en socionomexamen måste
komplettera sin utbildning med de högskolekurser som saknas. Det handlar om förvaltningsrätt, socialrätt,
socialt arbete och barnpsykologi. Utbildningskravet gäller även de chefer som ska fatta beslut i ärenden
gällande barn och unga. I Hjo har vi i dagsläget 4 personer som är aktuella för utbildning enligt regelverket.
Eventuella övergångsregler för ikraftträdande kan komma att förlängas. Information om detta kommer i
september. Förvaltningen har planerat för att påbörja utbildning 2018/2019 och kostnad för detta 60 tkr
kommer kompenseras via kommunens centrala kompetensutvecklingsanslag.
Effektivitetsbeting
I 2019 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent mkr av den totala
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,3 mnkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Arbete och socialtjänst
del innebär detta 121 tkr.

Områden som hänskjuts till höstprocessen
Arbetsmarknadsenhetens framtida organisation
Det pågår en omfattande kartläggning för att utreda hur arbetsmarknadsenheten, AME, ska användas på bästa
sätt. Kartläggningen ska visa vilka behov som finns, vad vi ska erbjuda våra medborgare samt vilka arbetssätt
och metoder vi ska använda. Det kan mycket väl innebära att organisationen behöver byggas om för att
bättre matcha arbetsmarknadens behov och krav. En mycket tydligare koppling till Försörjningsstödsenheten,
Integrationsenheten och näringslivet är nödvändig sett ur både kvalitet och ekonomisk synpunkt.
I dagsläget finansieras ett flertal tjänst på AME av externa projektmedel (via samordningsförbundet) och dessa
medel upphör fr o m 2019. Fram till 2018 har också flera handledartjänster (offentligt skyddade anställningar)
finansierats till stor del genom bidrag från Försäkringskassan men bidragen har minskat kraftigt vilket medfört
att kommunala medel har fått tillskjutas. Projekt ”Unga Arena” och ”En väg in” finansieras med totalt 650 tkr,
vilket omfattar mer än en heltidstjänst i budget. Detta leder till att en av de större frågorna just nu är hur
verksamheten ska kunna implementera ”Ung arena” samt ”En väg in” i ordinarie verksamhet samtidigt som
nya områden ska inrymmas inom AME:s arena. Statliga åtgärdsprogram och aktiviteter samt
kommungemensamma projekt, i form av extratjänster, och DUA/DUNA ska rymmas inom AME:s tjänster.
Utöver detta behöver även ett ”nytt spår” inom AME, ”Hjo-löftet” inrymmas. Detta spår är till för de som
står allra längst bort från arbetsmarknaden och idag passivt uppbär försörjningsstöd.
Verksamheten lägger idag stora resurser på Rödingen och Lindra, vilka också kommer ingå i kartläggningen av
AME:s framtida organisation. Inom ramen för översynen kommer även bidragsanställningarna ses över så att
verksamheten kan optimera att så många som möjligt kan få del av AME:s insatser.
Ärendet hanteras i höstens budgetprocess i avvaktan på genomförd kartläggning.
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Verksamhetsvolymer och nyckeltal
Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Antal inskrivna AME

83

70

55

Andel (%) av befolkningen som uppbär

3,6

4,0

3,6

7 130 tkr

5 855 tkr

7 069 tkr

Antal hushåll

220

210

216

Anmälningar Barn och unga

försörjningsstöd
Utbetalt ek. bistånd, kr

100

248

277

Anmälningar Vuxna

68

67

104

Utredningar Barn och unga

60

95

110

Utredningar Vuxna

37

37

32

Anmälningar BoU

100

248

277

Mottagna ensamkommande barn

54

6

1

Mottagna flyktingar

10

25

22
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10.6 Vård och omsorg
Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser,
omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt boende.
Äldreomsorgen omfattar hemvård i ordinärt boende, korttidsvård, dagverksamhet, särskilt boende, kommunal hälsooch sjukvård. Hemvård kan bland annat vara städning, inköp, tvätt, klädvård, tillsyn, personlig omvårdnad,
matdistribution och trygghetslarm. Verksamheten till funktionshindrade handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen:
personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med
särskild service.
Mål för Vård och omsorg 2019
Hjo kommun har i februari 2014 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo –
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med
fastställandet av budgetdokumentet i november.
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet
på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och
verksamhetsplan i november 2018.
Verksamhetsanalys och ekonomi
Förvaltningen har under 2018 tilldelats 169 685 tkr i budgetram för politikområdet Vård och omsorg.
Verksamheten är mycket personalintensiv, 81 % av budgeterade kostnader är personalkostnader.
Personaleffektivitet är därför nyckeln till ekonomisk balans för Vård och omsorg.
Härledning av Vårbudget 2019
Härledning
Budget 2018
Generell uppräkning ramtilldelning 2,4%
Indexuppräkning 1%
Politiska prioriteringar:
Externa boendeplatser
Återföring av medel förändringar personlig assistans
Krav effektivitet 2019
Vårbudget 2019

Belopp (tkr)
169 685
4 209
302

610
-610
-901
173 295

Ramtilldelning
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till vardera politikområde med ett generellt påslag
baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2018 med 2,4 %, en indexuppräkning av övriga
kostnader med 1% samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.
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Prioriteringar i vårbudgeten
Externa boendeplatser
Hjo kommun köper idag tre externa boendeplatser eftersom behovet inte kan tillgodoses i kommunens regi.
För en av platserna har tidigare tilldelats medel för ett halvt år men förvaltningen bedömer att platsen
kommer att behövas under hela 2019. Nettokostnaden för resterande halva av året beräknas till 460 tkr.
För de övriga två platserna har inga medel tilldelats tidigare och även dessa bedöms behövas under hela 2019.
Nettokostnaden för dessa beräknas till 1 180 tkr respektive 260 tkr.
Förvaltningen tilldelas 610 tkr för att täcka del av denna kostnad.
Förändringar personlig assistans
Förändringar av brukare inom personlig assistans innebär att köp från extern utförare har upphört under
2017. Budget för detta uppgick till 295 tkr under 2017 och förvaltningens beräknade minskning av kostnader
för 2019 är 300 tkr.
Ytterligare förändringar innebär att antalet brukare där kommunen betalar ersättning för de första 20
timmarna till Försäkringskassan har minskat med en. Kostnaden beräknas till 310 tkr under 2019.
Förvaltningens budget minskas därför med 610 tkr för 2019.
Effektivitetsbeting
I 2019 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,3 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Vård och omsorgs del
innebär detta 901 tkr.

Områden som hänskjuts till höstprocessen
Statsbidrag utökad bemanning upphör

Under perioden 2015-2018 har det funnits statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen att
söka. För Hjo kommun var bidraget 2 379 tkr för 2017 och för 2018 är det 2 307 tkr.
Stimulansbidraget är tidsbegränsat och det finns i dagsläget inga uppgifter om förlängning vilket
innebär att förvaltningen inte får detta tillskott för att täcka kostnader för bemanning under 2019.
Ökad kvalitet nattetid med hjälp av fjärrtillsyn
Hjo kommun har antagit SKLs rekommendation ”Kvalitet i särskilt boende – rekommendation för arbete
med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre” och Vård och omsorg har utarbetat en handlingsplan
som förtydligar vad rekommendationen innebär för Hjo kommun.
Syftet med SKLs rekommendation är att stärka utveckling och kvalitet nattetid på särskilda boenden.
Bakgrunden till rekommendationen är att regeringen våren 2016 avslog ett förslag till bemanningsföreskrifter
för särskilt boende för äldre som skulle garantera att det på särskilda boenden för äldre finns personal dygnet
runt som utan dröjsmål kan hjälpa de äldre. Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att
förtydliga Socialtjänstförordningen. Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att
personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.
För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende har SKL tagit fram
en rekommendation där fyra områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och
förbättringsarbetet:
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1.
2.
3.
4.

Koll på läget
Ledarskap
Planera utifrån individens behov
Ta fram en strategi for att utveckla digitaliseringens möjligheter

De faktorer som IVO lyfter fram i sina inspektioner är att det ska finnas tillräckligt med personal för
planerade och oplanerade insatser. IVO bedömer att personalbehovet även påverkas av lokalernas
utformning, individens behov, låsta dörrar och tekniska lösningar.
Vård och omsorg har bakgrund av rekommendationen och IVOs bedömningskriterier tagit fram en
handlingsplan för dessa områden där man bl a beskriver att en strategi för att utveckla digitaliseringens
möjligheter ska tas fram.
I särskilt boende så kan en kamera placerad i allmänna utrymmen underlätta för nattpersonal som tillfälligt
befinner sig på annan avdelning att ha uppsikt och kunna bedöma om hjälpbehovet på en annan avdelning är
akut eller kan vänta. Genom att använda kamera på boendeavdelningarna så är den enskilde garanterad tillsyn
hela natten och kan snabbt få hjälp om det behövs.
Om nattkameror ska införas under 2019 uppskattar Vård och Omsorg behovet till 12 kameror vilket innebär
en beräknad kostnad om 220 tkr. Kostnaderna för telefoner/plattor/datorer kan tillkomma.
Demensvård - Sigghusberg
En utbyggnad av Sigghusbergs äldreboende beräknades tidigare vara färdig för inflyttning januari 2019.
Utbyggnaden kommer att inrymma en korttidsavdelning och en boendeavdelning för personer med
demenssjukdom. Tanken är också att samla demensomsorgens olika delar på Sigghusberg och skapa ett
demenscentrum dit personer med demenssjukdom och deras anhöriga kan komma för att delta i
dagverksamhet, korttidsvård eller i generella informationsträffar och samlingar. Sigghusberg ska också utgöra
utgångspunkt för demensomsorg i ordinärt boende. På detta sätt kan man skapa en personkoncentrerad
demensomsorg där samma personer möter patienten/brukaren oavsett om den befinner sig på korttiden,
dagvården eller i hemvården, vilket är en kvalitetshöjning för personer med demenssjukdom.
Denna utökning av verksamheten innebar att ytterligare en chef behövde tillsättas. Chefen för Sigghusberg
hade ca 65 medarbetare och för att kunna bygga upp verksamheten ansåg förvaltningen att denna tillsättning
behöver ske redan 2018. I budget 2018 tilldelades medel för att täcka halva kostnaden. Förvaltningen flyttade
då en chef från Hemvården till Sigghusberg och tillsatte istället en verksamhetsresurs på Hemvården som
stöd till enhetschefen. Detta har inneburit att chefen för Hemvården har chefsansvar för ca 54 medarbetare
och detta har arbetsmiljöverket ansett vara för många och utgöra en risk för ohälsa.
Av Socialstyrelsens nationella riktlinjer ”Vård och omsorg vid demenssjukdom” från 2017 framgår att ett
multiprofessionellt och teambaserat arbetssätt som innehåller professioner från hälso- och sjukvården och
omsorgen bidrar tillsammans till ett helhetsperspektiv i den vård och omsorg som erbjuds. Socialstyrelsen
rekommenderar därför att hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuder vård och omsorg utifrån ett
multiprofessionellt teambaserat arbetssätt till personer med demenssjukdom. Det kan till exempel ske
genom regelbundna gemensamma träffar där representanter för både vården och omsorgen deltar.
Centralt för olika stödinsatser inom vården och omsorgen vid demenssjukdom är att de ges utifrån ett
personcentrerat förhållningssätt samt att de erbjuds i en god psykosocial miljö med fokus på individen.
Stödet behöver utgå från personens egna önskemål och kvarvarande förmågor och utförs oftast i hemmet.
Socialstyrelsen rekommenderar olika typer av stödinsatser för att täcka olika behov, bland annat i form av
hemtjänst, särskilt boende eller dagverksamhet.
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Utbyggnaden av Sigghusberg har flyttats fram och beräknas nu istället vara färdig i januari 2020. Den del av
verksamheten som har planerats starta tidigare är demensteam som ska arbeta med omsorg i ordinärt
boende. Behov av personal för demensteamet beräknas till 6,45 årsarbetare till en kostnad om ca 3 700 tkr
för 2019. Utöver detta kan det tillkomma kostnad för transportmedel m.m.
I hur stor omfattning en uppstart av demensteam kommer att påverka hemvårdens arbetsbelastning är inte
klart i dagsläget och utredning pågår. Även hemvårdschefens arbetsbelastning påverkas av en eventuell
uppstart. Förvaltningen återkommer med uppgift om detta och hur det påverkar kostnaden under
budgetprocessen.
Nya lokaler Kortebo
Kortebos verksamhet bedrivs idag i hyrda lokaler på Hammarsjorden. På grund av utökat behov av platser är
lokalerna inte tillräckliga. I dag är Kortebo öppet varannan helg och under denna används alla
övernattningsrum. Detta innebär att om ytterligare ett beslut tillkommer så krävs större lokaler med fler
övernattningsrum alternativt att ha öppet varje helg vilket skulle innebära att personalen behöver utökas med
ytterligare 1,5 åa. Förvaltningen planerar därför att flytta verksamheten under 2018 till större lokaler på
Vallgården som idag används av Integrationsenheten. Hyran för dessa nya lokaler uppgår under 2018 till 132
tkr. Hyresavtalet för de nuvarande lokalerna löper t o m 2020-03-31och hyran är 88 tkr under 2018. Under
2019 innebär detta en ökad kostnad om 132 tkr men förvaltningen undersöker möjligheten att de nuvarande
lokalerna kan användas till annan verksamhet under uppsägningstiden.
Verksamhetsvolymer och nyckeltal
Utfall
2015
LOV-ersättning, antal timmar/månad,

Hemtjänst antal beställda timmar/månad,

genomsnitt1

Antal vårddygn på korttiden2
Antal möjliga dygn på korttiden vid ordinarie beläggning på korttidsavdelningen
Antal personer med beslut om personlig assistans (inkl. privata utförare)3
Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS
Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS
Antal personer med beslut om kontaktperson/ledsagare enligt LSS

Utfall
2017

243

238

243

3 262
4 687
3 833
3 650
40
26
5
28

3 215
4 219
3 822
3 660
39
35
7
34

3 091
4 435
3 424
3 650
35
37
8
35

Antal personer med insats från hemvården
genomsnitt1

Utfall
2016

Viktiga nyckeltal
Nedanstående nyckeltal är centrala för att följa upp verksamheten och dess kvalitet:
Nyckeltal
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg

2014
(%)4

Kostnad äldreomsorg per invånare 80+
(alla kommuner, ovägt medelvärde kr)
Antal gynnande beslut som ej verkställts inom 3 mån
Kontinuitet i hemtjänst (antal vårdare under 14 dagar, mått

-2,0
219 003
(223 333)
6
24

2015

2016

-2,9
-3,6
225 386
227 884
(230 647) (234 468)
17
9
20
20

10)

1

Inklusive extern utförare

2

Inklusive 377 dygn verkställda på andra avdelningar inom kommunen

3

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

4 Nettokostnadsavvikelse jämför nettokostnad med referenskostnaden (”statistiskt förväntad” kostnad). Resultat över 0 indikerar högre kostnadsläge

och resultat under 0 istället lägre kostnadsläge.
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10.7 Kultur, turism och fritid
Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, kulturarrangemang, kulturturism/turism, kulturskola,
biograf, utställningsverksamhet samt övrig kulturverksamhet i kommunen, fritidsgård, fritidsanläggningar,
föreningssamverkan och föreningsbidrag, simskola, utomhusbad, uthyrning av lokaler m.m.
Mål för Kultur, turism och fritid 2019
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo –
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med
fastställandet av budgetdokumentet i november.
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet
på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och
verksamhetsplan i november 2018.
Verksamhetsanalys och ekonomi
År 2018 uppgår politikområdets budgetram till 25 571 tkr. 56 % av budgetramen är fritidsverksamhet med
fritidslokaler, bad, träningsplaner, bidrag till organisationer samt fritidsgård. Cirka 25 % av ramen är
kulturverksamhet med bl.a. bibliotek, kulturkvarter, utställningar, kulturnät och evenemang. Turismens del
utgör drygt 9 % av den totala ramen och resterande del är gemensam administration (cirka 10 %). 62 % av de
budgeterade kostnaderna består av interna kostnader för lokalhyra och köp av tjänster samt kapitaltjänst.
Cirka 31 % av budgeten är personalkostnader.
Härledning av Vårbudget 2019
Härledning
Budget 2018
Generell ramtilldelning 2,4 %
Indexuppräkning 1,0 %

Belopp (tkr)
25 571
255
114

Politiska beslut och prioriteringar:

0

Omfördelningar:

0

Krav effektivitet 2019
Vårbudget 2019

– 45
25 895

Ramtilldelning
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till vartdera politikområdet med ett generellt
påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2018 med 2,4 %, en indexuppräkning av
övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.

Prioriteringar i vårbudgeten
Inga politiska prioriteringar inom politikområdet
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Effektivitetsbeting
I 2019 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,3 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Kultur, turism och
fritids del innebär detta 45 tkr.

Områden som hänskjuts till höstprocessen
Bemanning efter behov på Kulturkvarteret
I samband med att Park invigdes hösten 2017 stod hela Kulturkvarteret färdigt att användas. Detta medförde
behov av att se över hur Kultur, turism och fritid skulle möta de nya förutsättningarna med målsättningen att
erbjuda en hög kvalitet på service och att kunna bemanna efter de behov som uppstår. Det är en utmaning
för Kultur, turism och fritid att inom befintlig budget bemanna efter de nya behov som uppstått och den nya
tekniken på Park kräver mer i form av genomgångar med bokare, service m.m. Personaltätheten sett till alla
olika delar i verksamheten är relativt sett låg och arbete pågår därför genom att detaljbudgeten ses över och
målsättningen är att den ska anpassas efter de nya förutsättningarna. Politikområdet återkommer till
höstprocessen med åtgärdsförslag och eventuella behov.
Organisationsöversyn
Verksamhetschefen för Kultur, turism och fritid slutade våren 2018 och någon nyrekrytering av tjänsten är
inte påbörjad. Kultur, turism och fritid arbetar med att se över organisationen i stort för att den ska vara
utformad och anpassad för att möta både dagens och framtidens behov. Nuvarande organisation behöver
förtydligas och rollerna stärkas Detta arbete är precis påbörjat och det är därför för tidigt att säga något om
hur det kommer att bli och om det kommer att medföra några eventuella kostnader. Politikområdet
återkommer till höstprocessen med åtgärdsförslag och eventuella behov.
Fritidsgård med fritidsbank
I budgetprocessen har ett förslag om att flytta av fritidsgårdsverksamheten från Bangatan till
Guldkroksområdet lyfts, och att i samband med detta införa en s.k. ”fritidsbank” där invånare kan låna
utrustning för olika idrotter. Förvaltningen ombeds att, inför höstens budgetprocess, inhämta mer kunskap
om ungdomarnas åsikter om detta.
Verksamhetsmått och nyckeltal
Turism – antal följare Facebook
Turism – antal följare Instagram (fr.o.m.
april 2016)
Turism – antal besökare webbplats
Biblioteket antal utlåningar
Biblioteket antal besök
Kulturskolan antal elever (kö)
Fritidsgården besökare/månad
Simskolan antal deltagare
Besökare Guldkroksbadet
Antal besökare Parkbiografen
Entré Kulturkvarteret
Entré Utställningar
Antal konserter/föreställningar/
utställningar Kulturskolan

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

-

2 187

2 651

-

760

1 216

104 390

103 907

130 824

48 449

46 176

41 216

62 406

66 257

52 409

266 (12)

287 (23)

333 (46)*

543

566

608

295

298

310

83 590

78 500

81 917

2 454

Stängt p.g.a.

1 443 (endast

renovering

hösten 2017)

89 262

89 377

84 287

31 315

33 102

36 043

77

61

60
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Antal föreställningar anordnade av
kulturnät (skola och allmänhet)

121

125

43

*Fr.o.m. 2018 tillhör Kulturskolan politikområdet Barn och Utbildning

10.8 Teknisk service
Teknisk Service omfattar fastighetsförvaltning, kostenhet och Gata/Hamn/Park. Fastighet & Lokalvård omfattar
förvaltning, administration, drift, tillsyn vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens samtliga fastigheter, egna
som hyrda. Kostenheten tillhandahåller mat till äldreomsorgen, barnomsorgen och grundskolan, samt ansvarar för
leverans av mat till matserveringen på Rödingen. Gata/Hamn/Park omfattar drift och underhåll av gator vägar, gångoch cykelvägar, hamn, VA-nät, parker och grönytor. I uppdraget ingår även skötsel och förvaltning av kommunens
skog samt naturreservatet Hjoåns dalgång.
Mål för Teknisk service 2019
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo –
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med
fastställandet av budgetdokumentet i november
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2019 presenteras i inledningen av
dokumentet på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av
Budget- och verksamhetsplan i november 2018.
Verksamhetsanalys och ekonomi
Teknisk service tilldelade ram år 2018 uppgår till 23 985 tkr. Merparten av detta ramanslag, 22 760 tkr ligger
på verksamheten Gata/ Park och Hamn. Övriga verksamheter finansieras huvudsakligen via intern försäljning
av tjänster och intern hyra avseende verksamhetslokaler. Fastighetsverksamheten har ett anslag om 100 tkr
för förvaltning av kulturfastigheter och fastigheter som inte är fullt intäktsfinansierade. Den gemensamma
administrationen, inkl. mark och exploatering, har 917 tkr vilka avser personalkostnader,
kapitaltjänstkostnader och administration för ledningsfunktionen inom politikområdet. Kostenheten har en
ram om 208 tkr för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. Inom Teknisk service finns ca
70 heltidstjänster fördelade på ca 80 personer vilket gör Teknisk service till det tredje mest personalintensiva
politikområdet efter Vård och Omsorg och Barn och Utbildning.
Härledning av Vårbudget 2019
Härledning
Budget 2018
Generell ramtilldelning 2,4 %
Indexuppräkning 1,0 %
Politiska prioriteringar
Kapitaltjänstkostnad
Krav effektivitet 2019
Vårbudget 2019

Belopp (tkr)
23 985
344
112
0
1 442
-240
25 643
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Ramtilldelning
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till varje politikområde med ett generellt påslag
baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2018 med 2,4 %, en indexuppräkning av övriga
kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.

Prioriteringar i vårbudgeten
Inga politiska prioriteringar inom politikområdet
Kapitaltjänstkostnad
Beräkningarna av justering för förändrade kapitaltjänstkostnader fördelas på ”fastighet” och ”övrigt.
Anledningen till denna uppdelning är att kompensation för nya kostnader avseende kapitaltjänst på
investeringar i fastigheter ligger inom ramen för internhyressystemet. Detta innebär att det politikområde
där den betalande verksamheten- hyresgästen hör hemma får kompensationen i form av ramtilldelning.
Teknisk service tilldelas medel för tillkommande kapitaltjänstkostnader för arbeten inom hamnen, förhöjd
kors Skolgatan/Idrottsgatan, åtgärder Stadsparken scen och WC, Bro i Blikstorp och Gästhamnsservice i
hamnen. Vidare tilldelas politikområdet kompensation för avsatta medel för löpande utbyggnad av GCvägnätet. För reinvesteringar i gator och vägar, asfaltering, trafikbelysning och trafiksäkerhet finns 5,6 mnkr
avsatt årligen och politikområdet kompenseras för kapitaltjänst för detta. Kapitaltjänstkostnader för
planerade investeringar 2019 beräknas utifrån beslut investeringar i budget och verksamhetsplan 2018.
Ombudgeteringar till 2018 som redan tillförts medel i föregående års budgetprocess är inte med.
Tilläggsbudgeteringar av extraordinär karaktär som inte beaktats prövas från fall till fall.
Investeringsprojekt

Projekt-

Årlig

Årlig ränta

S:a

budget

avskrivning

(5 %)

kap.tjänst

Hamnen Södra Piren (tilläggsanslag)

1 000

20

50

70

Hamnen pirhuvud

1 300

26

65

91

Hamnen Muddring

8 000

242

400

642

Förhöjt kors Skolgatan – Idrottsgatan

750

23

37

60

Stadsparken Scen o WC

400

12

20

32

Bro Blikstorp

400

8

20

28

Gästhamnsservice Hamnen
Potter; Gatuarb, Asfaltering, GC-vägar mm

Total S:a

800

24

40

64

5 650

171

283

454

18 300

526

915

1 442

Effektivitetsbeting
I 2019 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 2,3 mnkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För teknisk service del
innebär detta 240 tkr.

Områden som hänskjuts till höstprocessen
Samhällsbyggnadsverksamheten berörs av en rad lagar, förordningar och föreskrifter. Kraven på utredningar
drivs allt mer av försiktighetsprincipen. Detta får till följd att vi lägger allt mer resurser, såväl ekonomiska
som personella, på att uppfylla krav på olika typer av utredningar i samband med projektering, byggnation och
i den löpande verksamheten.
Ett aktuellt exempel är krav kring lokalvård där MÖS och Skövde kommun är i en rättslig process kring
städfrekvenser. MÖS driver att folkhälsoinstitutets allmänna råd gäller och Skövde kommun ser råden som
just råd och menar att städning bör ske efter behov. För Skövdes del är det fråga om ytterligare
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städkostnader på ca 15 miljoner kronor om MÖS linje gäller (för Hjo kommun uppskattat 2-3 miljoner).
Frågan har passerat Länsstyrelsen och är nu uppe i Mark- och miljödomstolen. SKL följer frågan och har nu i
april en konferens där denna fråga är en punkterna på dagordningen.
Sanna friluftsområde
Utredningar kring de föroreningar som hittats på området pågår. I nuläget finansieras kostnaderna med de 5
mnkr för återställning av gamla deponier som finns avsatta under eget kapital. När den pågående
undersökningen är klar kan ett förslag till vidare åtgärder och kostnadsberäkning för återställandet
presenteras.
Arbetsmiljöfrågorna är viktiga och förvaltningen arbetar kontinuerligt med frågan. Inspektioner från
Arbetsmiljöverket sker löpande i våra olika verksamheter. Det ställs krav både organisationsmässigt och på
våra verksamhetslokaler. Hjo kommun har föredömligt avsatt centrala medel för denna typ av frågor men om
möjligt skulle förvaltningen behöva mer medel för dessa frågor.
Kart, Gis och mätkompetens är en funktion som är viktig för såväl samhällsbyggnad som andra
verksamheter. Vi, liksom våra grannkommuner, står inför ett generationsskifte. Samverkan är en möjlig väg
att lösa våra gemensamma behov. För att lyckas bör våra kart och GIS program vara så likvärdiga att de
möjliggör samverkan. Inom en snar framtid är det också troligt att Hjo kommun behöver byta kart och GIS
program. När vår nuvarande mätingenjör går i pension är det nödvändigt att efterträdaren rekryteras i god
och att hen kan arbeta parallellt under en tid. Processen tar troligen 3 år och skulle behöva starta 2019.
Ytterligare medel om 200 tkr under 2019 samt 400 tkr per år under 2020 och 2021 skulle kunna möjliggöra
denna förändring. I framtiden bör denna tjänst finansieras av både Plan- och bygg, teknisk service och VAverksamheten.
Eventuellt samarbete och samordning med närliggande kommuner undersöks just nu men något färdigt
förslag kring samverkan finns inte i dagsläget
Framförhållning, och planering Samhällsbyggande är en relativ långsam process. Dock bör idéer och
förslag studeras, förädlas och utredas kontinuerligt. Det kan gälla trafikmiljöer, naturprojekt,
markundersökningar, bygg- och ombyggnadsprojekt mm.
För förbättrad framförhållning och planering vore det positivt om det årligen fanns en central pott om 300
tkr årlig för detta.

Nyckeltal
Antal ljuspunkter gatubelysning
Förbrukning/belysningspunkt kWh

Utfall 2015

Utfall 2016

2017

2 785

2 810

2 835

274

271

259

197 869

204 536

207 552

Dagportioner Vård & Omsorg

42 620

42 344

41 972

Hemtjänstportioner

18 172

17 640

17 244

53 141 / 13 124

52 773/16 460

52 336/17 006

Skolportioner

Fastighetsyta m² eget bestånd/ hyrt bestånd

60(61)

10.9 Taxefinanserade verksamheter
Vatten och avlopp
VA-verksamheten ansvarar för dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten samt distribution av dricksvatten i
ledningsnätet inom Hjo, Korsberga, Blikstorp och Fågelås. Verksamheten är i sin helhet taxefinansierad vilket betyder
att de hushåll som är anslutna finansierar verksamheter genom avgifter för vatten och avlopp. Vid utgången år 2014
hade verksamheten ca 2 410 abonnenter.
Mål för Vatten och avlopp 2019
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo –
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med
fastställandet av budgetdokumentet i november.
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2019 presenteras i inledningen av
dokumentet på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av
Budget- och verksamhetsplan i november 2018.
Härledning Vårbudget 2019
Verksamheten har inget kommunbidrag, varför ingen härledningstabell presenteras.
Utmaningar i den nära framtiden
Ett arbete med att ta fram en VA-plan och en underhållsplan för vatten- och avloppsledningsnätet pågår.
Intäktsförändringar
Ett eventuellt behov av att höja taxan inför 2019 kommer att hanteras i särskild ordning och beslutas av
kommunfullmäktige.
Nyckeltal
Levererad vattenmängd m3
Mottagen Avloppsmängd m3
Kostnad kr per lev m3 vatten
Va-Taxa

2015

2016

2017

531 132
909 498
29,01
23,50

560 975
806 926
26,15
24,40

568 577
804 796
28,70
24,40
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Avfallshantering Östra Skaraborg
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, Skara, Falköping, Mariestad samt Gullspång..
Hjo kommun får årligen ett bidrag från AÖS på 30 kr per invånare 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 anläggningen.
Mål för Avfallshantering 2019
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo –
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med
fastställandet av budgetdokumentet i november
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2018 presenteras i inledningen av
dokumentet på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av
Budget- och verksamhetsplan i november 2018.
Härledning Vårbudget 2019
Verksamheten har inget kommunbidrag, varför ingen härledningstabell presenteras

Områden som hänskjuts till höstprocessen
Sanna friluftsområde
Utredningar kring de föroreningar som hittats på området pågår. I nuläget finansieras kostnaderna med de
5 mnkr för återställning av gamla deponier som finns avsatta under eget kapital. När den pågående
undersökningen är klar kan ett förslag till vidare åtgärder och kostnadsberäkning för återställandet
presenteras.

Sidan

Kommunledningskontoret
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Enhet

Datum

Dnr

Barn och utbildning

2018-05-23

2016-174

Samhällsbyggnad
Handläggare

Mottagare

Katarina Levenby

Kommunfullmäktige

Svante Andrén

Placering av ny skola i Hjo kommun- återapportering av utredning
kring utbyggnad av Hammarnskolan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

inte gå vidare med en utbyggnad av Hammarnskolan.
inrikta det fortsatta arbetet mot att en ny skola byggs på markområdet, del av söder 3:43, norr
om Falköpingsvägen.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att:
-

ge förvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan för del av söder 3:43 norr om Falköpingsvägen
som möjliggör byggnation av skola.
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2018 med
information om lokalbehovet för särskolan och framtida skolorganisation.

Sammanfattning
Utredningen kring möjligheterna att bygga ut Hammarnskolan har mynnat ut i två tänkbara förslag.
Inget av förslagen löser de utmaningar som identifierades i förvaltningens förstudie kring utbyggnad
av Hammarnskolan. Det förslag som ger bäst förutsättningar att bevara och utveckla den
pedagogiska verksamhetsidén innebär relativt stora ombyggnationer av befintlig byggnad. Detta
medför att undervisningen måste bedrivas i paviljonger under byggtiden. Inget av förslagen till
utbyggnad gör att tillräcklig friyta för skolgården kan säkerställas. Det ökade elevantalet innebär att
gymnastiksalen behöver byggas ut vilket inte ryms på skoltomten.
Trafiksituationen vid Hammarnskolan upplevs redan i dagsläget som problematisk. Det finns stora
svårigheter att tillskapa en säker och väl fungerande trafiksituation om trafikflödet ökar ytterligare.
Under utredningens gång har behov att nya lokaler för ett tiotal yngre särskoleelever tillkommit.
Det finns svårigheter att lösa lokalbehovet för särskolan i en utbyggnad av Hammarnskolan. Antalet
barn i särskolan ökar. Enligt SCB:s prognos kommer även antalet elever på högstadiet att öka och
då är det inte längre möjligt att ha kvar särskolan i högstadiets lokaler.

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se
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Under våren 2018 har förvaltningen beställt en befolkningsprognos från Statistiska centralbyrån,
SCB. Prognosen visar att det finns risk att skolorganisationen växer ur lokalerna kort efter att
utbyggnaden av Hammarskolan står klar. I ett sådant läge finns ingen möjlighet till ytterligare
utbyggnad av vare sig Hammarnskolan eller Guldkroksskolan. En ytterligare ökning av elevantalet
innebär att skolorganisationen skulle hamna i en situation där tillkommande elever får placeras i
redan fulla klasser och lokaler. Även om prognosen inte med säkerhet speglar den framtida
utvecklingen är den en viktig indikator att ta hänsyn till inför beslutet om att bygga ytterligare en
skola i Hjo kommun. Förvaltningen anser att denna osäkerhet talar för att bygga den nya skolan på
det markområdet vid Falköpingsvägen som tidigare föreslagits som alternativ. Denna placering
möjliggör ytterligare utbyggnad om detta behövs för att klara grundskolans framtida lokalbehov.

Beslutsunderlag
”Placering av ny skola i Hjo- Återrapportering av utredning kring utbyggnad av Hammarnskolan”.
Bilaga 1, Tengbom arkitekter ”Förstudie Hammarnskolan Hjo”.
Bilaga 2, WSP ”PM Hammarnskolan Hjo” Belysning av trafiksituationen vid Hammarnskolan.
Bilaga 3, Kartbild över markområdet, del av söder 3:43, norr om Falköpingsvägen.

Skickas till
Barn- och utbildning, Katarina Levenby
Samhällsbyggnad, Svante Andrén och Charlotte Paulsson

Placering av ny skola i Hjo
Återrapportering av utredning kring
utbyggnad av Hammarnskolan
Dnr 2016-174
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Inledning och beskrivning av uppdraget
Kommunfullmäktige tog 2016-11-24 beslut om att inrikta det fortsatta lokalförsörjningsarbetet
för grundskolan mot att bygga en ny F-6 skola i tätorten med plats för sju klasser. Underlag till
beslutet presenterades i förstudien ”Översyn av lokalsituationen inom grundskolan”, (Dnr 2016174) där förvaltningen förordade byggnationen av en ny skola och där det ges en utförlig
behovsbeskrivning, nuläges- och omvärldsanalys samt översiktlig kostnadsanalys. Elevprognos
och då aktuell skolplacering av elever visade att ytterligare ett spår F-6 i tätorten skulle vara
fullt utbyggt läsåret 2021/2022. Politiken har gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med
förslag på placering av den nya skolan
Förvaltningen arbetade under hösten 2017 med att utreda ett antal tänkbara områden för
placering av ny skola med plats för 7 klasser, sammanlagt ca 175 elever. Arbetet
avrapporterades löpande till planeringskommittén och mynnade ut i två tänkbara placeringar.
Det ena placeringen innebar en utbyggnad av Hammarnskolan och det andra en nybyggnation
på ett kommunägt markområde utmed Falköpingsvägen.
I februari 2018 föreslog förvaltningen att det fortsatta arbetet skulle fokuseras på att utreda en
utbyggnad av Hammarnskolan. Motiven för detta var:





att Hammarnskolan är en mycket väl fungerande skola med tydlig verksamhetsidé och
goda resultat vilket skulle kunna komma fler elever till godo.
att det finns fördelar för eleverna med en något större skola, eftersom möjligheterna
till socialt samspel ökar.
att Hammarnskolans läge är bra sett till upptagningsområdena i Hjo tätort.
att det skulle kunna vara den mest kostnadseffektiva lösningen

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna
att bygga ut Hammarnskolan samt att påbörja planarbetet för att möjliggöra detta. Slutligt beslut
om var den nya skolan ska byggas fattas av kommunfullmäktige på sammanträdet i juni 2018.
Inför detta beslut har förvaltningen i uppdrag att redovisa:






Konsekvenser ur verksamhetens perspektiv. Detta ska genomlysas tillsammans med
elever, föräldrar, personal och närboende. Det är viktigt att den fysiska miljön ger
möjlighet att bevara och utveckla den pedagogiska verksamhetsidén som kännetecknar
skolan.
Placering av den nya byggnaden på Hammarnskolan och behovet av anpassningar i
befintlig byggnad samt lösningar för trafiksituation/ säkra skolvägar, angöring och
parkering. Planarbetet är påbörjat men förutsättningarna kommer tydliggöras under det
fortsatta arbetet.
Kostnadsjämförelse mellan utbyggnad Hammarnskolan och nybyggnation vid
Falköpingsvägen.
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Beskrivning av arbetet
Arbetet har bedrivits i samarbete med Tengboms arkitekter. Inom förvaltningen har två
projektgrupper deltagit. Den ena gruppen har bestått av representanter från samhällsbyggnad
och skolledning och den andra gruppen har varit en referensgrupp sammansatt av sex stycken
pedagoger och rektor på Hammarnskolan. Referensgruppen har arbetat tillsammans med
arkitekterna och Hjo kommuns projektingenjör. Ett dialogmöte med föräldrar till elever på
Hammarnskolan och Hammarns förskola genomfördes den 27 februari. Vid detta möte ställdes
det många frågor och många synpunkter lämnades. Dessa finns att läsa på Hjo kommuns
hemsida, via följande länk: https://hjo.se/bostad--miljo/byggprojekt/ny-f-6-skola/mote/
Förvaltningen beställde i mars 2018 en befolkningsprognos från Statistiska centralbyrån, SCB .
Den förväntade utvecklingen av antalet barn har också vägts in i arbetet och redovisas längre
fram i denna rapport.
Under utredningens gång har ett nytt behov i form av plats för cirka 10 särskoleelever i yngre
åldrar tillkommit, vilket gör att ytan på tänkt utbyggnad behöver vara något större. I dagsläget
har särskolan lokaler i Guldkroksskolans F-hus som tidigare inrymde administration och
rektorsexpedition. Dessa har tillfälligt flyttat ut till övre våning på Guldkroksskolans A-hus men
detta är ingen permanent lösning. Befolkningsprognosen framåt visar att även antalet elever på
högstadiet kommer att öka och då är det inte längre möjligt att ha kvar särskolan i högstadiets
lokaler.
I förstudien kring utbyggnad av Hammarnskolan identifierades ett antal utmaningar som den
fortsatta utredningen skulle fokusera på. Dessa var:








Verksamhetsperspektivet. Det är viktigt att den fysiska miljön ger möjlighet att bevara
och utveckla den pedagogiska verksamhetsidén som kännetecknar Hammarnskolan.
Tomtens storlek och möjligheterna att rymma ytterligare en byggnad. Det fanns en
utmaning i att placera byggnaden så att friyta och skolgård blir tillräcklig stor.
Behovet av planändring för att möjliggöra en byggnad i två plan och eventuell
utökning av skolgården.
Trafiksituationen vid skolan upplevs redan i dagsläget som problematisk. En utökning
av elevantal och personal skulle innebära att flödet till skolan ökar. I förstudien gjordes
bedömningen att det inte är möjligt att rymma ytterligare parkeringsplatser och
avlämningsyta på befintlig fastighet.
Byggtrafik under pågående skoltid. Utgångspunkten i förstudien var att verksamheten
på Hammarnskolan skulle kunna pågå under byggtiden.
Byggnaderna. I förstudien var bedömningen att det skulle vara full möjligt att rymma
ytterligare en byggnad med undervisningslokaler. Det fanns dock vissa frågetecken kring
om befintlig matsal, tilllagningskök samt gymnastiksal är tillräcklig stora om elevantalet
skulle öka
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Presentation av förslag på utbyggnad av Hammarnskolan
Tengboms arkitekter har tillsammans med referensgruppen arbetat fram tre förslag på
utbyggnad av Hammarnskolan. WSP har på uppdrag av Tengboms utrett möjliga lösningar av
trafiksituationen och angöring. Tengboms förslag 1 och 3 redovisas översiktligt nedan. Förslag 2
innebär att Hammarns förskola rivs vilket inte ligger inom ramen för uppdraget. Hela Tengboms
förstudie bifogas i bilaga 1. I bilaga 2 finns WSP:s utredning kring trafiksituationen.

Tengboms förslag 1 Separat byggnad

Som första förslag föreslår Tengboms arkitekter en fristående skolbyggnad på nuvarande
skolgård. Detta innebär att en stor del av nuvarande skolgård tas i anspråk vilket leder till att
skolgården behöver kompenseras med ytterligare yta. (Denna yta är streckad med grönt i
skissen.) För att detta ska vara möjligt krävs ändring av detaljplanen och flytt av nuvarande gångoch cykelvägar.
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Tengboms förslag 3 Tillbyggnad av befintlig skolbyggnad

Detta förslag innebär en tillbyggnad av befintlig byggnad. En tvåvåningsbyggnad dockas till med
ett överglasat atrium. Utöver tillbyggnad innehåller förslaget också en utbyggnad av befintligt
kök och logistikutrymmen. Skolan hålls samman i en byggnad. Förslaget medför relativt
omfattande ombyggnad av befintligt byggnad vilket gör att undervisningen måste bedrivas i
paviljonger under byggtiden. Även detta förslag innebär att skolgården behöver utökas på
samma sätt som i förslag 1.
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Projektgruppens bedömning


Verksamhetsperspektivet
Hammarnskolans pedagogiska idé bygger på en stark koppling mellan elever i olika
åldrar. Pedagogerna ser stora vinster med att skolan hålls samman i en byggnad och är
inte positiva till förslag 1 som innebär en utbyggnad av separat huskropp. De förordar
förslag 3 eftersom skolan då hålls samman i en byggnad. En tillbyggnad enligt förslag 3
medför relativt stor ombyggnad av befintlig skolbyggnad. Tillagningsköket kan inte vara
igång under byggtiden. Detta innebär att undervisningen måste bedrivas i paviljonger
under byggtiden. Det finns ingen anledning att placera dessa vid Hammarnskolan
eftersom tillagningsköket inte kan vara igång. En placering på annan plats medför stora
fördelar eftersom verksamheten inte skulle störas av byggtrafiken. En evakuering av
Hammarnskolan under byggtiden medför en fördyring av projektet och kan få negativa
konsekvenser på den trygga och väl fungerande verksamheten på skolan. Den
sammanfattande bedömningen är att det går att bevara och utveckla den pedagogiska
verksamhetsidén men förutsättningarna blir något sämre jämfört med nuläget.



Tomtens storlek, utemiljö och behovet av planändring
Dagens skolgård uppfyller Boverkets rekommendationer om 30 kvm per barn.
Skolgårdens storlek och utformning har stor betydelse för den lugna atmosfären på
skolan. För att klara den nivå som Boverket rekommenderar vid en fördubbling av
antalet barn måste skolgården utökas med ytor som ligger utanför skolfastigheten.
Detta gäller båda förslagen, men förslag 3 innebär mindre ingrepp på nuvarande
skolgård. I inledningen av arbetet skissade arkitekterna på att utöka skolgården mot
naturområdet söder om skolan. Detta är inte möjligt eftersom det gränsar till både
naturreservatet Hjoåns dalgång och till ett Natura 2000 område. Gång- och cykelvägen
som passerar skolan i en förlängning av Kvarngatan och vidare mot Banvallen är infart
till en fastighet vilket gör att den måste vara tillgänglig för allmänheten. Den enda
möjligheten att utöka skolgården är att inlemma grönytor norr och väster om skolan
vilket skulle göra att skolgården kommer närmare befintlig villabebyggelse. Detta
förutsätter en dialog med de närmast boende. En utökning av skolgården kräver
planändring och flytt av befintliga gång- och cykelvägar. I båda förslagen krävs
planändring för att det ska vara möjligt att bygga till i två våningar. Den sammanfattande
bedömningen är att det blir svårt att uppfylla Boverkets rekommendationer gällande
tillräcklig friyta/ skolgård vid en utbyggnad av Hammarnskolan samt att detalplanen
behöver ändras i båda förslagen.



Angöring, parkering och trafikmiljö
Trafiksituationen vid skolan upplevs redan i dagsläget som problematisk. Den
trafikmätning som är gjord visar på två tydliga toppar under dagen, en på morgonen,
mellan klockan 06:30 till 07:30, med cirka 60 fordon och en på eftermiddagen, klockan
16:30 med cirka 30 fordon. Trafiken på morgonen är betydligt mer koncentrerad i tid
medan eftermiddagstrafiken är mer utspridd i tid. Angöring sker via Kvarngatan och
avslutas med en rundkörningsslinga där skolbuss, varutransporter, samt personal och
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föräldrars personbilar samsas med gående och cyklande barn. Varutransporter sker i
dagsläget genom att de kör in på personbilsparkeringen.
Det finns cirka 15 parkeringsplatser på skolans tomt och dessa räcker inte till för både
föräldrar och personal. WSP har, på uppdrag av Tengboms arkitekter, gjort en
trafikutredning för att belysa möjliga åtgärder för att lösa trafiksituationen. WSP
uppskattar behovet av parkeringsplatser till cirka 60 stycken efter en utbyggnad. Ytan
på tomten gör att det är omöjligt att anlägga dessa i anslutning till skolan. En möjlig
lösning är att bygga parkering för personalen på kommunalt ägd mark vid
Hammarsjordens kvartersgård eller på markområde utmed Strömsdalsvägen. Detta
skulle frigöra befintliga parkeringsplatser så att föräldrar som lämnar barn kan parkera
vid skolan.
WSP föreslår att angöringen löses genom att förlängningen av Kvarngatan utmed
förskolans tomt breddas och att parkeringsplatser för personal anläggs på annat sätt
utanför tomten. De gör bedömningen att de ombyggnader som krävs för att lösa
angöringen och trafiksituationen är relativt kostsamma och rekommenderar att detta
ställs mot ett alternativ där kommunen tar ett helhetsgrepp och överväger att flytta
förskolan, vilket skulle ge utrymme för en helt ny trafiklösning. Detta är inte aktuellt i
dagsläget och har inte ingått i uppdraget. Förvaltningens bedömning är att det finns
stora svårigheter att lösa trafiksituationen på ett bra sätt i båda förslagen till utbyggnad.



Behovet av anpassningar i befintliga byggnader
Under utredningen har pedagogerna i referensgruppen betonat att de ser bekymmer
med ett ökat antal gymnastikpass i schemat och lyfter behovet av ytterligare
omklädningsrum om elevantalet fördubblas. I den tidigare förstudien kring utbyggnaden
gjordes bedömningen att det var möjligt att schemamässigt lägga ut de pass som skulle
krävas. I dagsläget bidrar ett luftigare schema till lugnet eftersom elever från olika
klasser och årskurser inte behöver trängas i omklädningsrummen före och efter
lektionens slut. Projektgruppen bedömer att det vore önskvärd med en utbyggnad men
konstaterar också att detta inte är möjligt eftersom yta för detta saknas.
Referensgruppen lyfter också att den nuvarande storleken på matsalen inte räcker till
för ett fördubblat antal elever även om schemaläggning av matrasten ses över.
Måltidspersonalen bedömer att tillagningsköket behöver bli större och anpassas om
antalet elever ökar.
Bedömningen är att det skulle krävas ombyggnad av befintlig matsal, tillagningskök samt
tillbyggnad av ytterligare omklädningsrum om Hammarnskolan byggs ut. Förslag 3 ovan
innebär redan i utgångsläget att matsal och kök byggs om men i alternativ 1 är detta
tillkommande anpassningar utöver byggnation av ytterligare en huskropp.



Byggtrafik
Projektgruppens bedömning är att det svårt att lösa byggtrafiken på ett tillfredställande
och säkert sätt om undervisningen ska bedrivas under pågående byggnation. Detta
hänger samman med att det finns bekymmer med trafiksituationen redan i dagsläget
och att det finns svårigheter att lösa den framåt om utbyggnad av Hammarnskolan
skulle bli aktuell.
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Sammanfattande bedömning av utmaningarna
Båda förslagen till utbyggnad kan lösa behovet av ytterligare åtta klassrum. Det finns svårigheter
att rymma lokaler för särskolan. Det förslag som bäst säkerställer att den pedagogiska
verksamhetsidén bevaras och utvecklas är förslag 3. Detta innebär en större ombyggnad av
befintlig byggnad och medför att undervisningen måste bedrivas i paviljonger under byggtiden.
Inget av förslagen löser utmaningarna fullt ut och de fungerar båda mer eller mindre bra. Det
som visat sig svårast att lösa är angöring/trafiksituation, tillräcklig yta för utemiljön och
utbyggnad av gymnastiksalen.
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Prognoser över framtida elevunderlag
Såväl placering som dimensionering av den nya skolan är beroende av nuvarande och framtida
elevunderlag. Nedan presenteras tre prognoser som legat till grund för projektgruppens
slutsatser kring en eventuell utbyggnad av Hammarskolan. Först presenteras den elevprognos
som låg till grund för beslutet om att bygga en ny skola. Den andra prognosen är en
framskrivning av elevunderlaget läsåret 2017/18. Sist presenteras en ny prognos som
förvaltningen beställt från Statistiska centralbyrån, SCB, i mars 2018.

Prognosen i översynen av lokalsituationen 2016
Elevprognosen i utredningen, ”Översyn av lokalsituationen inom grundskolan” (Dnr 2016-174), som
låg till grund för beslutet att bygga en ny skola, baserades på en framskrivning av det antal barn
och elever som fanns i kommunen läsåret 15/16. I denna prognos togs ingen hänsyn till in- eller
utflytt.
Läsår

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

Förskoleklass

110

90

101

107

92

Årskurs 1

108

110

90

101

107

Årskurs 2

107

108

110

90

101

Årskurs 3

101

107

108

110

90

Årskurs 4

92

101

107

108

110

Årskurs 5

92

92

101

107

108

Årskurs 6

86

92

92

101

107

Totalt antal förskoleklass till årskurs 6

696

700

709

724

715

Årskurs7

100

86

92

92

101

Årskurs 8

95

100

86

92

92

Årskurs 9

96

95

100

86

92

Totalt antal årskurs 7 till årskurs 9

291

281

278

270

285

Totalt antal elever

987

981

987

994

1000

Prognosen (se tabell ovan) visade på en ökning. Det var tydligt att det var i tätorten som antalet
elever skulle öka samtidigt som det var fullt i skollokalerna. Redan år 2016 hade tre paralleller
startats upp Guldkroksskolan. Utvecklingen av elevantalet låg till grund för bedömningen att
ytterligare ett spår från förskoleklass till årskurs sex skulle vara full utbyggt till läsåret 2021/22.
Antalet elever från förskoleklass till årskurs sex beräknades uppgå till 715 stycken läsåret
2021/22. Rekommendationen i utredningen, ”Översyn av lokalsituationen inom grundskolan”, var
att en permanent lösning- ny skola skulle vara färdig läsåret 2022/23.
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Prognos baserad på elevantalet i nuläget
En jämförelse av prognosen i översynen av lokalsituationen med en framskrivning av elevantalet
i nuläget läsåret 2017/18, utan hänsyn till in- eller utflytt, visar att antalet elever från
förskoleklass till årskurs sex kommer att vara betydligt fler; 742 stycken, en ökning med 27
jämfört med prognosen i lokalöversynen 2016. (Se tabell nedan- röd markering)
Läsår

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

Förskoleklass

113

108

101

107

102

Årskurs 1

108

113

108

101

107

Årskurs 2

103

108

113

108

101

Årskurs 3

103

103

108

113

108

Årskurs 4

95

103

103

108

113

Årskurs 5

90

95

103

103

108

Årskurs 6

84

90

95

103

103

Totalt antal förskoleklass till årskurs 6

696

720

731

743

742

Årskurs 7

102

84

90

95

103

Årskurs 8

93

102

84

90

95

Årskurs 9

105

93

102

84

90

Totalt antal årskurs 7 till årskurs 9

300

279

276

269

288

Totalt antal elever

996

999

1007

1012

1030
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Befolkningsprognos SCB mars 2018
I mars månad beställde förvaltningen en befolkningsprognos från Statistiska centralbyrån, SCB.
Prognosen baseras på den historiska utvecklingen av befolkningen och ett antal antaganden
kring fruktsamhet och flyttnetto. Även om prognosen inte med säkerhet speglar den framtida
utvecklingen är den en viktig indikation att ta hänsyn till inför beslutet om att bygga ytterligare
en skola i Hjo kommun. Utvecklingen av antalet elever har betydelse för valet av placering men
också för storlek och möjlighet till utbyggnad.
Läsår

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

Förskoleklass

106

108

105

117

114

97

103

111

112

113

Åk 1

112

108

110

107

118

115

99

105

113

114

Åk 2

106

114

110

112

109

119

117

101

107

114

Åk 3

106

107

115

111

113

110

120

117

102

108

Åk 4

93

107

108

115

111

113

110

120

118

102

Åk 5

94

92

106

107

114

110

112

109

119

116

Åk 6

88

94

93

106

106

113

110

111

109

118

Totalt F-6

705

731

747

774

785

778

771

775

779

785

Åk 7

102

88

94

92

105

106

113

109

111

108

Åk 8

93

103

90

96

94

107

107

114

110

112

Åk 9

100

93

103

90

96

94

106

107

113

109

Totalt 7-9

295

285

287

278

295

306

326

329

334

330

Totalt F-9

1000

1015

1034

1052

1080

1084

1097

1105

1113

1115

Denna prognos, som tar hänsyn till såväl antalet födda barn som nettoinflyttning, pekar mot en
större ökning av elevantalet än i såväl översynen som i en framskrivning av nuvarande
elevantal. Här antas antalet elever åk F-6 uppgå till 785 stycken läsåret 2021/22. De senaste
åren har Hjo kommun haft inflyttning av barnfamiljer och SCB prognosticerar en årlig
nettoinflyttning av drygt 25 barn i åldern 0-12 år under den närmaste 10-årsperioden.
Skillnaden i antal elever årskurs F-6 mellan SCB:s prognos och översynen 2016 uppgår till (785715) 70 stycken.
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Särskolan
Under utredningens gång har behovet av ytterligare lokaler för cirka 10 yngre barn i särskolan
lyfts in. I dagsläget har särskolan lokaler i Guldkroksskolans F-hus som tidigare inrymde
administration och rektorsexpedition. Dessa har tillfälligt flyttat ut till övre våning på
Guldkroksskolans A-hus men detta är ingen permanent lösning. Enligt SCB:s prognos kommer
även antalet elever på högstadiet att öka och då är det inte längre möjligt att ha kvar särskolan i
högstadiets lokaler.
Den tidigare bedömningen var att kommunen behövde ytterligare skollokaler för cirka 175
elever dvs. sju klasser. För att tillgodose behovet av lokaler för särskolan är bedömningen att
behovet är åtta klassrum samt utrymmen för särskolan.

Elevunderlaget nu och framåt
Lokalerna på Guldkroksskolan är dimensionerade för två paralleller F-6. I dagsläget finns det tre
paralleller i årskurs F till 2. Denna förtätning av elever på Guldkroksskolan, i kombination men
ombyggnaden av B-huset, har medfört att förskoleklasserna är utflyttade till Skutan på
Redarvägen. Fram till för några år sedan var läget stabilt med tre paralleller F-6 i tätorten, två
på Guldkroksskolan och en på Hammarnskolan. I dagsläget har vi fyra paralleller i årskurserna
F-2.
Ovanstående förtätning innebär att vi i dagsläget har tre klasser som inte ryms i
Guldkroksskolans lokaler. Dessa tre klasser, 75 elever, kommer att ta tre av de åtta nya
klassrummen i anspråk. Ett flertal klasser på både Hammarnskolan och Guldkroksskolan är
stora vilket gör att det inte är möjligt att placera ytterligare barn i dessa klasser.
I dagsläget finns det 696 elever i årskurserna F-6 i kommunen och dessa förväntas enligt SCB:s
prognos vara 785 stycken läsåret 2021/22. Ökningen om 89 elever motsvarar fyra klasser.
Denna ökning tillsammans med förtätningen på Guldkroksskolan skulle innebära att sju av de åtta
klassrummen på den nya skolan är fyllda redan från start.

Prognosens betydelse för val av placering
En utbyggnad av Hammarnskolan enligt något av de förslag som presenteras ovan kan tillföra
ytterligare åtta klassrum men det finns svårigheter att få plats med lokaler för särskolan. Om
prognosen över framtida elevunderlag stämmer finns det en risk att skolorganisationen växer ur
lokalerna kort efter det att utbyggnaden står klar. I detta läge finns ingen möjlighet till
ytterligare utbyggnad av Hammarnskolan eller Guldkroksskolan.
De senaste åren har Hjo kommun haft inflyttning av barnfamiljer och SCB prognosticerar en
årlig nettoinflyttning av drygt 25 barn i åldern 0-12 år under den närmaste 10-årsperioden. En
ytterligare ökning av elevantalet innebär att skolorganisationen skulle hamna i en situation där
tillkommande elever får placeras i redan fulla klasser och lokaler.
Denna osäkerhet talar för att bygga den nya skolan på det markområdet vid Falköpingsvägen som
tidigare föreslagits som alternativ. Denna placering av ny skola möjliggör ytterligare utbyggnad om detta
behövs för att klara grundskolans framtida lokalbehov.
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Kostnadsjämförelse utbyggnad av Hammarnskolan och
nybyggnation vid Falköpingsvägen
Ett av skälen till att utreda möjligheterna med utbyggnad av Hammarnskolan var att det skulle
kunna vara kostnadseffektivt jämfört med att bygga en ny skola på markområdet utmed
Falköpingsvägen. I detta tidiga skede är kalkylerna osäkra. Det är först när projekteringen är
genomförd som en mer säker kostnadsbedömning kan lämnas. Förvaltningen kommer
kontinuerligt att rapportera kostnadsbilden till kommunstyrelsen under tiden som projektering
pågår. Detta gäller oavsett vilket val av placering som blir aktuellt.
Beräkningen för tillbyggnad av Hammarnskolan är baserade på förslag 3 eftersom det är det
förslag ger bäst förutsättningar ur verksamhetsperspektiv. Båda budgetkalkylerna är baserade på
kostnad om 30 tkr/m2 för ny byggnad. I denna summa ingår kostnader för byggnation, skolgård,
angöringsytor och installationer. Byggherrekostnader och större anpassningar av trafikmiljön eller
ombyggnation av befintlig byggnad vid utbyggnad av Hammarnskolan ingår inte.

Utbyggnad Hammarnskolan förslag 3
Tillbyggnad 1 600 m2 * 30 tkr

48 mnkr

Ombyggnad befintlig byggnad

10 mnkr

Paviljonger, på- och avetablering och hyra

5 mnkr

Utemiljö och trafiklösning

10 mnkr

Byggherrekostnader, oförutsett, logistik

15 mnkr

Budgetkalkyl utbyggnad Hammarnskolan

88 mnkr

I denna kalkyl ingår nödvändig flytt av gång- och cykelvägar samt anpassningar av utemiljön och
angöring samt mindre anpassning av trafikmiljön.
Investeringskostnaden motsvarar en årlig avskrivningskostnad om 2,9 mnkr som ska rymmas i
driftsbudgeten.

Nybyggnad vid Falköpingsvägen
Kalkylen för nybyggnad är baserad på en byggnad om 3 000 kvm inkl mindre gymnastiksal om
400 kvm, vilket inte är en fullstor idrottshall.
Byggnation 3 000 m2 * 30 tkr

90 mnkr

Byggherrekostnader, utemiljö, trafiklösning samtoförutsett

20 mnkr

Budgetkalkyl ny skola Falköpingsvägen

110 mnkr

Ytan vid Falköpingsvägen räcker till för att bygga en fullstor idrottshall. Skillnaden i byggkostnad uppgår
till cirka 10 mnkr mellan liten gymnastikhall och fullstor idrottshall.
Förvaltningen bedömer att investeringskostnaden för nybygget uppgår till 110 mnkr, vilket
innebär 25 % högre investering jämfört utbyggnad av Hammarnskolan. Merkostnaderna består i
huvudsak av gymnastiksal, tillagningskök, matsal, och nyanläggning av utemiljö, parkering samt
angöring.
Investeringskostnaden motsvarar en årlig avskrivningskostnad om 3,7 mnkr som ska rymmas i
driftsbudgeten.
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Sammanfattning
Utredningen har mynnat ut i två tänkbara förslag till utbyggnad av Hammarnskolan. Förslag 1
innebär en fristående byggnad på skoltomten och förslag 2 en tillbyggnad av befintlig
skolbyggnad. Inför utredningen identifierades ett antal utmaningar som arbetet har fokuserat på.
Inget av de två förslagen till utbyggnad av Hammarnskolan löser utmaningarna fullt ut och de
fungerar båda mer eller mindre bra. Det förslag som bäst säkerställer att den pedagogiska
verksamhetsidén bevaras och utvecklas är förlag 3 där en tillbyggnad av befintlig skolbyggnad
föreslås. Om förslag 3 blir aktuellt måste undervisningen bedrivas i paviljonger under byggtiden.
Det som visat sig svårt att lösa, oavsett förslag, är angöring, trafiksituation, byggtrafik, tillräcklig
yta för utemiljön samt utbyggnad av gymnastiksalen.
Det finns svårigheter att lösa lokalbehovet för särskolan vid en utbyggnad av Hammarnskolan.
Antalet barn i särskolan ökar. Enligt SCB:s prognos kommer även antalet elever på högstadiet
att öka och då är det inte längre möjligt att ha kvar särskolan i högstadiets lokaler.
Under utredningens gång har förvaltningen beställt en befolkningsprognos från Statistiska
centralbyrån, SCB. Även om prognosen inte med säkerhet speglar den framtida utvecklingen är den
en viktig indikator att ta hänsyn till inför beslutet om att bygga ytterligare en skola i Hjo kommun.
Utvecklingen av antalet barn och elever har betydelse för valet av placering men också för
storlek och möjlighet till utbyggnad.
Om prognosen över framtida elevunderlag stämmer finns risk att skolorganisationen växer ur
lokalerna kort efter det att utbyggnaden av Hammarskolan står klar. I ett sådant läge finns ingen
möjlighet till ytterligare utbyggnad av vare sig Hammarnskolan eller Guldkroksskolan.
De senaste åren har Hjo kommun haft inflyttning av barnfamiljer och SCB prognosticerar en
årlig nettoinflyttning av drygt 25 barn i åldern 0-12 år under den närmaste 10-årsperioden. En
ytterligare ökning av elevantalet innebär att skolorganisationen skulle hamna i en situation där
tillkommande elever får placeras i redan fulla klasser och lokaler. Denna osäkerhet talar för att
bygga den nya skolan på det markområdet vid Falköpingsvägen som tidigare föreslagits som alternativ.
Denna placering av ny skola möjliggör ytterligare utbyggnad om detta behövs för att klara grundskolans
framtida lokalbehov.
Kostnadsjämförelsen mellan utbyggnad av Hammarnskolan och byggnation av ny skola på
markområdet vid Falköpingsvägen innehåller flera osäkerheter i nuläget. Den kalkyl som gjorts
visar på en skillnad om cirka 22 mnkr i investeringskostnad vilket påverkar den årliga
avskrivningskostnaden i driften med 1 mnkr.
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Slutsats
Projektgruppen rekommenderar inte en utbyggnad av Hammarnskolan. Gruppens förslag är att
det fortsatta arbetet inriktas mot att ny skola i Hjo byggs på markområdet vid Falköpingsvägen.
Motiven för detta är att:


Prognosen över framtida elevunderlag visar att det finns risk för att skolorganisationen
växer ur lokalerna strax efter att utbyggnaden av Hammarnskolan står klar. I detta läge
finns ingen möjlighet till ytterligare utbyggnad av Hammarnskolan eller
Guldkroksskolan.



Det förslag som ger bäst förutsättningar att bevara och utveckla den pedagogiska
verksamhetsidén på Hammarnskolan innebär relativt stora ombyggnationer av befintlig
byggnad. Detta innebär att undervisningen måste bedrivas i paviljonger under byggtiden.



Inget av förslagen till utbyggnad medger att tillräcklig friyta för skolgården kan
säkerställas. Det ökade elevantalet innebär att gymnastiksalen behöver byggas ut vilket
inte ryms på skoltomten.



Trafiksituationen vid Hammarnskolan upplevs redan i dagsläget som problematisk. Det
finns stora svårigheter att tillskapa en säker och väl fungerande trafiksituation om
trafikflödet ökar ytterligare.



Under utredningens gång har behov att nya lokaler för särskolans yngre barn
tillkommit. Det finns svårigheter att lösa lokalbehovet för särskolan i en utbyggnad av
Hammarnskolan. Antalet barn i särskolan ökar. Enligt SCB:s prognos kommer även
antalet elever på högstadiet att öka och då är det inte längre möjligt att ha kvar
särskolan i högstadiets lokaler.
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Fortsatt arbete för projektgruppen
Planarbete
När beslut om placering av ny skola är fattat återstår detaljplanearbete. Detta gäller oavsett val
av placering. Inledande planarbete är påbörjat för Hammarnskolan men omfattningen av
eventuella planändringar är beroende av vilket alternativ för utbyggnad som blir aktuellt.
Om beslut fattas om att utreda möjligheterna till byggnation av ny skola på markområdet vid
Falköpingsvägen behöver förvaltningen ta fram en helt ny detaljplan. I dagsläget finns ingen
detaljplan för området.

Framtida skolorganisation
Under arbetet med utredningen kring placering av ny skola i Hjo har förvaltningen reviderat en
del av de slutsatser som drogs i översynen av lokalsituationen inom grundskolan. Den främsta
anledningen till detta är att antalet barn och elever har ökat i större omfattning än vad som
antogs i denna översyn. Den nya prognosen från SCB: pekar också på en större ökning framåt
än tidigare. Inför byggnation av en ytterligare skola i Hjo finns därför anledning att se över den
framtida skolorganisationen. Detta kan få betydelse för utformningen av den nya skolan.
Förvaltningen har för avsikt att återkomma till politiken med information om eventuella
förändringar av skolorganisationen under hösten 2018.

Utformning av ny skola
Efter beslut om placering av den nya skolan återstår projektering, val av entreprenadform och
utformning av skolbyggnaden. Eventuella förändringar av skolorganisationen har betydelse för
utformningen byggnaden. Upphandling av arkitekt kommer att påbörjas så snart beslut om
placering är fattat. När detaljprojektering är slutförd ska byggentreprenaden upphandlas.
Om beslut fattas om att bygga ny skola vid Falköpingsvägen är storleken på idrottshall en viktig
fråga i det fortsatta arbetet. En mindre idrottshall om 400 kvm fyller skolverksamhetens behov.
Detta bör utredas i särskild ordning.
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Tidplan för fortsatt arbete
Förvaltningen bedömer att en ny skola kan vara färdig till läsåret 2021/22 även om beslutet blir
att bygga ny skola vid Falköpingsvägen. Skulle processen försenas till läsårstarten 2022/23 klarar
skolorganisationen detta under förutsättning att Skutan på Redarvägen, H-huset och Tryggis på
Bygärdsgatan finns kvar och kan användas som undervisningslokaler till dess att ny skola är klar.
Hösten 2018

Detaljplanearbete och förprojektering

Hösten 2018

Översyn av framtida skolorganisation

2019

Projektering av ny skola

Våren 2020

Byggstart

Höst 2021

Ny skola klar

Utredning 2018-04-24

FÖRSTUDIE
HAMMARNSKOLAN HJO
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Detaljplan för området (ej skalenligt)

HAMMARNSKOLAN HJO

Sida 2/8

Denna förstudie är framtagen för att belysa för- och nackdelar vid en
utökning av Hammarnskolans elevantal från 170 till 350 barn.
Utredningen ska påvisa om det är möjligt att uppnå rimlig kvalitet på
såväl invändiga lokaler som utemiljö.

Under det senaste årtiondet har antalet skolelever ökat i Hjo kommun.
Storleken på klasserna har ökat och verksamheten är trångbodd.
Enligt den nyaste befolkningsprognosen kommer denna trend att
fortsätta. Befolkningen förväntas öka och därmed behövs fler platser i
skolor och förskolor.
För att tillgodose detta behov har Hjo kommun gjort en förstudie för nybyggnation av en F-6 skola. Som alternativ till kostsamma nybyggnads
projekt skall nu en tillbyggnation av Hammarnskolan utredas.

INLEDNING
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Angöring och trafik
Skolans huvudangöring sker via Kvarngatan som avslutas med en rundkörningsslinga där skolbuss, varutransporter, personbilar tillhörande personal

Friytor
Dagens skolgård med uppväxt lekmiljö uppfyller gott och väl dagens riktvärde
med 30 kvm per barn.
För att uppnå denna nivå vid tillbyggnad med fördubbling av elevantalet så
krävs åtgärder för att utöka friytor utanför befintlig skolfastighet.
Det angränsande naturreservatet är lätttillgänglig för både närboende och
skolans elever. Här finns utrymme för både lek och naturnära undervisning.

Verksamhet
Skolans pedagogiska koncept bygger på en stark koppling mellan elever i olika
åldrar. Alla klasser möts i samma byggnad och personalen ser stora vinster
med denna naturliga mix. Skolan upplevs idag som behagligt lugn och trygg.

Tomt och byggnader
Den ca. 13300 kvm stora skoltomten rymmer idag en F-6 skola med tillhörande
gymnastikbyggnad. Skolan är byggd på 80-talet och har genomgått en renovering och tillbyggnad under 2006. Lokalerna upplevs som fräscha och ändamålsenliga och fungerar väl.
Gymnastikbyggnaden är mer sliten. Vid fördubbling av elevantalet krävs en
omorganisering eller tillbyggnad av omklädningsrum för att kunna bedriva
verksamhet.

Skolan är belägen i västra Hjo och är omgiven av flera villaområden. Söder
om skoltomten ligger Hjoåns naturreservat som även är klassat som Natura
2000-område.
Tillsammans med Hammarnsförskola som ligger granne med skolan försörjer
skolan de angränsande bostadsområden och gör dessa attraktiva för familjer.

BEFINTLIGT UTSEENDE

HAMMARNSKOLAN HJO

Bollplan

“Ladan”
q-märkt byggnad

Parkering, angöring,
leveranser och
sophämtning

och föräldrar måste samsas. Den angränsande förskolan har sin huvudentré
mot Hammarsvägen.
Söder om skoltomten passerar Västgötaleden, ett regionalt cykelstråk längs
gamla järnvägsbanken som även tjänar som angöring för en privat bostadsfastighet väster om skoltomten. Ytterligare en gc-väg passerar norr om skolan.

Hjoåns naturreservat
NATURA 2000-område

Västgötaleden (GC-väg)

Bef. norra cykelvägen

Hammarsvägen

Närhet till naturreservatet som grön miljö

Angöring är problematisk i dagsläget och behöver utredas

Tydlig entré saknas

+

-

-
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Uppväxt skolgård med stor variation

+

Underlag detaljplan
Skolan upplevs som lugwn och fungerar väl
+
1:2000

2 312 m

Sida 4/8

Trafiksituationen runt skolan upplevs som problematisk och rörig idag. Trafiken
är inte separerad och skolskjuts, personalparkering, leveranser samt sophämtning sker via samma infart och vändplan. Det saknas även parkeringsplatser
för föräldrar som skjutsar barnen till skolan.
7 100 m2
Förutom motoriserade
fordon passerar även gående och cyklande samma
2 900 m2
område och trafiksituationen upplevs som farlig för eleverna.
En enkel trafikutredning är upprättad av WSP Samhällsbyggnad Jönköping på
uppdrag av Hjo kommun för att belysa trafiksituationen runt Hammarnskolan
(se PM från WSP).
2

BEFINTLIGT UTSEENDE forts.

HAMMARNSKOLAN HJO

7057 kvm friyta på skolans tomt (ca 41 kvm friyta per barn)
kompletterande ca 4100 kvm kring fotbollsplanen på andra
sidan Västgötaleden (delvis på Natura 2000-område)

•
•

Hammarns
Förskola

170 barn

gymnastikhall på 490 kvm

•

Hammarnsskolan

•

Skolbyggnad på 2150 kvm

•

Skiss skala 1:4000 (A4)

4 134 m2

7 859 m2

Hammarsvägen

Närhet till naturreservatet som grön miljö

Delad verksamhet när undervisningen sker i 2 olika byggnader

För att få tillräckligt med friyta till 350 barn behöver mark utanför
fastigheten ianspråktas och norra cykelvägen flyttas

Angöring är lika problematisk som i dagsläget och behöver utredas

Befintlig etablerad växtlighet och lekkulle försvinner för nybyggnad

Otydlig entré kvarstår

Flytt av norra cykelvägen kan vara kostsamt

Avsteg från detaljplan: prickmark tas i anspråk och det är svårt att
klara tilllåten byggnadshöjd (5,5m)

+

-

-

-

-

-

-

-
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Befintlig skolbyggnad relativ ostörd under byggnation

+
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Enda alternativet att utöka skolgården är grönytorna norr och väster om skolfastigheten. För detta behövs en detaljplaneändring.

Under skisskedet utgick vi ifrån att kunna ta naturområdet söder om skolan i
anspråk. Efter uttalande från länsstyrelsen har dock detta visats vara omöjligt
då delar av marken ingår i ett Natura 2000-område.

Första alternativet baseras på en skiss som från hösten 2017 och föreslår en
ny skolbyggnad på nuvarande skolgård. För att kunna genomföra detta förslag
behöver dock skolgården kompenseras med mera friyta.

Förslag 1 - separat tillbyggnad på skolans tomt

HAMMARNSKOLAN HJO

•

2 312 m2

Friyta per barn ca 27 kvm

kompletterande ca 2300 kvm kring fotbollsplanen på andra
sidan Västgötaleden

eventuell utökning
2 900 m2 av skolgården mot norr och väster ca.2900kvm

•
•

6800 kvm friyta på skolans tomt

•

Parkering, angöring, leveranser
och sophämtning
håller inte måttet

350 barn
7 100 m2

2 312 m2

6 800 m2

•

Skiss skala 1:4000 (A4)

Kompletterande personaloch besöksparkering söder
om naturreservatet

2 900 m2

Utökad skolgård genom att
norra cykelvägen flyttas

Tydlig entré skapas

Framtida utbyggnad är möjligt

Rivning av förskolebyggnaden, omlokalisering av 4 förskole7 100 m2
avdelningar 2

+

+

-

Förskola försvinner från
ettm2 i övrigt barnvänligt bostadsområde
2 312

Utredning 2018-04-24

-

Avvikelse från detaljplan: byggnadshöjd 4m överskrids för nybyggnaden och placeringen är på nuvarande prickmark
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Befintlig skolbyggnad relativ ostörd under byggprocessen (matsal och
kök behöver dock byggas ut)

+

-

Enklare angöring för skolbussar och privata bilar (lärare, föräldrar);
delade trafikflöden för elever/lärare och leveranser

+

2 900 m

Befintlig skolgård och vegetation berörs ej

Ny skolgård på skoltomten (allmänt ändamål) -> ingen konflikt med
Natura 2000 område

+

+

Denna lösning skulle innebära en minimal ombyggnad inom den befintliga
m2
skolan. Dock behöver kök och2 312
matsal
utökas likvärdigt i alla förslag.

Den nya skolbyggnaden dockas till det befintliga huset och stora delar av för6 800 m2
skoletomten kan 2gestaltas
som skolgård.
Det skapas en del parkeringsplats900 m2
er på längs södra tomtgränsen men kompletterande p-platser på andra fastigheter behövs. (se sida 8)

I detta förslag utgår vi från att flytta förskoleverksamheten i grannfastigheten och riva befintlig byggnad. Därmed skapas en acceptabel storlek på skolgårdens friyta och trafiksituationen kan lösas på ett tillfredställande sätt.

Förslag 2 - nybyggnad av skolbyggnad på förskoletomt
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7 859 m2

Friyta per barn ca 39 kvm

•

4 134 m2

kompletterande ca 2300 kvm kring fotbollsplanen på andra
sidan Västgötaleden

Parkering ochföräldarskjuts
nära vägen

Ny
skolgård

5 985 m2

Bef. förskola ersätts
med ny skolbyggnad
i två plan

•

utökning av skolgården på förskoletomten 6000kvm

buss

•

Taxi

7800 kvm friyta på skolans tomt

350 barn

Tillbyggnad kök:
Leveranser och
sophämtning

2 312 m

2

7 842 m2

Bef.
skolgård

•

•

Skiss skala 1:4000 (A4)

Kompletterande personaloch besöksparkering söder
om naturreservatet

Befintig skolgård
oförändrad

Tydlig entré i en 2-våningsvolym

För att få tillräckligt med friyta till 350 barn behöver mark utanför fastigheten ianspråktas och cykelvägen flyttas

Angöring är problematisk och behöver utredas

+

-

-

7100 kvm friyta på skolans tomt
eventuell utökning av skolgården mot norr och väster ca.2900kvm
kompletterande ca 2300 kvm kring fotbollsplanen på andra
sidan Västgötaleden
Friyta per barn ca 28 kvm

•
•
•
•

Tillbyggnad kök:
Leveranser och
sophämtning

350 barn

2 312 m2

7 100 m2

Ny tillbyggnad i två plan

•

Skiss skala 1:4000 (A4)

Kompletterande personaloch besöksparkering söder
om naturreservatet

2 900 m2

Utökad skolgård genom att
norra cykelvägen flyttas

Underlag detaljplan
1:2000
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Ombyggnad i mindre omfattning av befintliga lokaler, paviljonger krävs
under byggtiden

Utredning 2018-04-24

-

Avsteg från detaljplan: omöjligt att klara tilllåtna byggnadshöjden
(5,5m)

Kompakt byggnadsvolym lämnar stora delen av skolgården som lekoch vistelseyta

+

-

Bra samverkan i skolan när verksamheten ryms i samma byggnad

+

Den begränsade skolgården är inte tillfredställande stor nog för 350 barn, utan
måste utökas så mycket som möjligt. Även i detta förslag skulle cykelvägen i
norr flyttas för att utöka skolgården.

Som ett tredje alternativ visas möjligheten att bygga till den befintliga skolan
inom befintlig fastighet. Här kan en tvåvåningsbyggnad dockas intill med en
överglasat atriumgård. I detta förslag skapas en spännande och effektiv skolbyggnad med mycket korta avstånd mellan alla delar. Tyvärr krävs här en
lite mer omfattande ombyggnad som kan störa pågående verksamhet under
byggskedet.

Förslag 3 - tillbyggnad av befintlig skolbyggnad

HAMMARNSKOLAN HJO

Parkering för personal och föräldrar
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Lösningsförslag för utökat personal- och förälderparkering
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Bilagor
• Trafikutredning (PM WSP)
• Vidareutveckling av tillbyggnad för förslag 3

Förslag nr. 2 baseras på att förskolan rivs. I detta förslag kan både trafiken
och behovet av friytorna lösas på ett mycket bra sätt. Men detta alternativ
bedöms vara relativ kostsamt eftersom det innebär både flytt av verksamhet,
rivning och nybyggnation. Och då kvarstår fortfarande frågan om en fullstor
gymnastikhall. Kostnader som förslag 2 för med sig borde jämföras med en ren
nybyggnation på t.ex. folkhögskoletomten för att kunna avgöra fortsatt arbete.

Sammanfattning
Under förstudien har olika varianter av till- och nybyggnation undersökts. De
mest svårlösta problemen har visat sig vara angöringen/trafiksituationen, tillgång till friytor och dimensioneringen av gymnastikhallen.
Inget av förslagen kan tillgodose samtliga behov men de fungerar alla mer eller
mindre bra.
I förslag 1 och 3 kan man förbättra angöringen, men inte lösa trafikfrågan på ett
bra sätt. Även tillgång till friytorna kräver stora insatser. En avstängd cykelväg
och utökning av skolgården (detaljplaneändring) norr om fastigheten kommer
med största sannolikhet träffa på stort motstånd av närboende. Även en utbyggnation av gymnastikhallen är omöjligt att lösa.

Inom rimlig gångavstånd till skolan finns två möjliga parkeringsytor tillgängliga.
(se kartbild till vänster).
Från båda ytorna kan skolan nås på bilfria gång- och cykelbanor med belysning vintertid.
Med små åtgärder kan ytorna iordningställas och avlasta angöringsytan närmast skolan.

Lösningsförslag för utökat personal- och förälderparkering

TENGBOM I

Utredning 2018-04-24

Särskola, SVA, specialundervisning och skolhälsovård samlas med närhet till
angöring och adm-/ personalavdelningen. samtidigt som detta är väl integrerat
med de centrala rummen.

Det nya fritidsavdelningen utgör hjärtat i Atriumytan. Centralt placerat i direkt
anslutning till åk 2-3, men även nära samband med åk 4-6.

Den befintliga skoldelen lämnas nästan utan ombyggnad för att minimera
störningar under byggtid. Köksdelen som måste utökas kan byggas i etapper.
Ny kök- och diskdel inryms inom tidigare undervisningsrum, medan befintligt
kök ändras till bra in-och utlastning samt plats för all förvaring och personalytor.
Matsalsytan utökas ut i atriumytan och kan glasas upp generöst i den nya
gaveln mot naturområdet.

Här minimeras avstånden och förutsättningarna för samverkan och efffektivitet
blir optimal, trots en dublering av skolans kapacitet.

Detta förslag bygger på en kompakt planutformning där alla skolans delar kan
samlas kring ett inre överglasat atrium.

Förslag 3 - vidareutveckling av tillbyggnad
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TENGBOM I

Utredning 2018-04-24

Med denna tvåvåningsdel dockad intill den befintliga byggnaden
tydliggörs vägen fram till den nya huvudentrén på ett påtagligt sätt.

Arbetsrum för berörda lärare ordnas med fördel nära, inte minst för
att säkerställa vuxennärvaro i största möjliga mån.

I detta förslag erbjuds de större barnen i åk 4-6 alla ytor på plan 2.
Här skapas en ny värld med spännande platser för bra möten.

Förslag 3 - vidareutveckling av tillbyggnad
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Skolans huvudangöring sker via Kvarngatan som avslutas med en rundkörnings vändplats där skolbuss,
varutransporter, personbilar tillhörande personal och föräldrar har att samsas. Den angränsande förskolan har sin
huvudentré mot Hammarsvägen.

Angöring

Gatunätet bedöms tåla både nuvarande och tillkommande trafik om vi bortser från skolans närområde.

Skolan nås i huvudsak utifrån via Ringvägen - Sveavägen och Skövdevägen och sedan via någon av de mindre
gatorna beroende på varifrån man kommer, för att angöra via Kvarngatan. Från söder, via Ringvägen har man att
svänga upp någon av gatorna Hammarsvägen eller Vekagatan för att nå Kvarngatan. Korsningen Kvarngatan –
Hammarsvägen har relativt god sikt och utrymme för svängande fordon. Likaså korsningen Kvarngatan – Vekagatan
har god sikt och utrymme för svängande fordon. Vekagatan har ett bredare gaturum och förefaller vara huvudstråk för
trafik från söder.

Huvudangöring – Gatunät i stort

Var huvuddelen av barnen som går på skolan bor varierar över tiden i takt med att de olika villa områdena åldras, barn
växer upp och ägarna blir gamla och villorna börjar byta ägare och unga familjer flyttar in igen, osv. Dvs skolans goda
läge för en årskurs 1 – 6 skola bedöms bestå över tiden.

Skolan är lokaliserad i kvarteret Dillen där även en förskola är placerad som närmsta ”granne” i samma kvarter.

Skolan är centralt placerad på norra sidan av Hjo-ån i anslutning till natura 2000 – området. Skolan är omgiven av
lugna villaområden med grönområden emellan de olika villakvarteren med gc-vägar i olika riktningar. Många elever
kan därigenom nå skolan relativt skyddat.

Skolans lokalisering

Redovisningen bygger på intryck vid ett gemensamt platsbesök på skolan och syn av omgivningarna samt en intervju
med personal från skolan om behov och brister och vad man ansåg vara viktigt att bevara och utveckla vid en
eventuell ombyggnation.

Denna PM är en delredovisning avsedd att arbetas in i arkitekternas redovisning och vara en ”input” i denna.

Denna PM år upprättad på uppdrag av Hjo kommun av WSP Samhällsbyggnad Jönköping som underkonsult till
Tengboms Arkitekter för att belysa trafiksituationen runt Hammarsskolan. WSP:s uppdrag är att vara rådgivande och
”bollplank” till en utredning om möjligheterna till att bygga ut skolan till en 2 – parallell skola med plats för 350 elever
mot dagens ca 170 elever.

PM HAMMARNSSKOLAN HJO
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En fullstor skolbuss måste kunna angöra skolan, släppa av och ta upp barnen, vända utan backande rörelse
och åka vidare.
Rörig trafiksituation med lämnande föräldrar som skjutsar sina barn till skolan.
Incidenter med trafiktillbud, i synnerhet vintertid med snövallar och trånga sektioner längs sista biten av
infarten längs Kvarngatan.
Stor brist på parkeringsplatser i skolans närhet. Idag finns 14 p-platser för personal. Kommer man sent, efter
halv åtta, så finns det ingen plats. Man får då parkera på angränsande gator eller på p-platser längre bort.
Ett problem är att det inte finns p-platser nära för speciallärare som musiklärare, slöjdlärare och kuratorer som
arbetar på flera skolor och ska åka vidare efter några timmar till andra skolor. Dessa har svårt hinna gå långa
sträckor för att parkera osv. Behovet uppskattades till ca det dubbla mot idag, ca 30 platser för nuvarande
verksamhet.
Inlastning av varutransporter sker idag från personbilsparkeringen i omedelbar anslutning till gångvägen mot
en av skolans entréer, den som uppfattas som skolans huvudentré för besökande. Angöring för
distributionslastbilarna görs genom att man kör fram på bilparkeringen och backar sedan tillbaka i
vänstersväng i princip över huvudriktningen för gångvägen in mot skolan in mot lastbryggan till kök och
matsal.
På norra sidan skolan, upp mot Lavendelvägen och Ekgatan och GC-vägarna norr ut var en ansenlig mängd
cyklar tillhörande skolbarnen parkerade vilket indikerade att många kom den vägen till skolan. Om denna
plats var särskilt anvisad för ställa cyklarna utreddes inte i samtalen, men få cyklar fanns på andra ställen runt
skolan, varför en del barn på cykel kan även de passerat ”inlastningsytan”.
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Trafikräkningen är redovisad som Årsdygnstrafik ÅDT, samt timtrafik. Årsdygnstrafiken är 444 fordon på Kvarngatan
mellan Hammarsgatan och Vekagatan. Maxtimtrafiken uppträder med en tydlig pik mellan kl 06:30 till 07:30 på
morgonen och klockan 15:30 till 16:30 på eftermiddagen. Dvs det framgår tydligt att trafiken har skolan respektive
förskolan som målpunkt. En tydlig trafikökning syns också på eftermiddagen från klockan 12:30. Se grafisk bild nedan.

En trafikräkning utefter Kvarngatan har genomförts under tiden 19 mars 2018 till den 25 mars 2018 i två punkter, en
före korsningen med Hammarsvägen och efter korsningen upp mot skolan.

Trafikmätning

·

·

·

·
·

·

Trafiksituationen runt skolan upplevs som problematisk och rörig idag. Vid samtal med skolans personal framkom
följande problembild och behov:

Nuvarande trafiksituation

Vår bedömning är att av natur- och kulturhistoriska skäl och för det rörliga friluftslivet och tredje mans möjlighet att
passera området bör man i planeringen förutsätta att ett GC – stråk måste även fortsättningsvis vara ”öppet” längs
med Kvarngatans förlängning upp mot banvallen och dess gc-väg.

På norra sidan av Kvarngatan från Hammarsvägen in till skolan är en gc-väg utbyggd avskild med kantsten och en rad
valmade plattor utefter kantstenen. På södra sidan om infartsvägen och väster om vändplatsen är en grusbelagd
fotbollsplan som nyttjas av skolan som lek- och idrottsplats belägen. Delar av denna ingår i natura 2000 – området.

I Kvarngatans förlängning ansluter ett gc-stråk, Västgöta-leden, som relativt nyligen byggt ut på den gamla
smalspåriga järnvägsbanken till en gc-väg som är ett populärt gång- och vandringsstråk. Den närmsta delen är även
infart till en gammal banvaktsstuga som privatägd och är belägen ca 200 väster ut upp längs ån.
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Morgonens maxtimtrafik om ca 63 fordonsrörelser att jämföra med eftermiddagstrafikens 54 fordonsrörelser speglar
att de flesta lämnar barnen ungefär samtidigt på morgonen men hämtningen är spridd på fler timmar beroende på hur
länge föräldrarna arbetar osv.
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Vid samrådsmötet med skolans personal presenterades 3 förslag på utbyggnad av skolan i en Powerpoint.

Utbyggnadsförslag

Detta bör kunna gå att lösa på ytan inom fastigheten väster om nuvarande rundkörning. Se skiss i bifogad bilaga.

Dvs angöringen för varutransporter måste separeras från entrén till skolan. Även de elever som går in genom andra
entréer på skolan måste styras, gångvägar lokaliseras så ingen vill eller ska behöva passera där lastbilarna kör runt
och ska backa intill en lastport.

En tänkbar lösning torde vara att göra en ny inlastning väster om rundkörningen där distributionsbilarna har på börjat
en rundkörning och backar sedan sett väster-norrut in mot fasaden på gaveln. Dvs väster om nuvarande rundel och
bussangöring. Dvs inte via parkeringsytan som idag. Detta kräver en ombyggnad invändigt i skolan och omflyttning av
det som i dag är i sydöstra hörnet av skolbyggnaden flyttas till det sydvästra hörnet. Detta kräver även att den gc-väg
som idag går utefter skolans fasadliv väster ut stängs av och gående hänvisas ut till Kvarngatans förlängning utefter
fastighetsgränsen.

Denna lösning är inte långsiktigt hållbar och måste byggas bort oaktat skolans utbyggnad eller ej, enligt vår
bedömning.

Varutransporter till skolmatsalens kök och övriga varutransporter till skolan har att utföra en farlig backningsmanöver
tvärs en av gångvägarna in till skolan där i princip flertalet barn som kommer med bil eller buss har att passera är en
svårlöst problematik att bygga bort när det ser ut som det gör. Även sophantering och sopbilens backningsrörelse är
hänvisat till samma område.

Varutransporter

Då man valt att bara mäta i två punkter kan man inte säkert utläsa hur och vart bilarna svänger eller vart de tar vägen.
Det åtgår då att man mäter även i Hammarsvägen på tre ställen, söder om korsningen med Kvarngatan, precis norr
om korsningen samt uppe vid Ekgatan för att se om man kör runt och ut den vägen eller om man väljer vända vid
Förskolan osv. En manuell studie av hur trafiken beter sig en morgon vore ett tänkbart alternativ till att mäta om för att
få mer klarhet i om vår känsla stämmer att förskolans trafik är med upp mot skolan.

Personalens bidrag till för- och eftermiddagens trafik är ca 15 fordonsrörelser minst.

Eftermiddagstrafiken maxtimme är ungefär 35 fordonsrörelser mot 54 i den andra mätpunkten.

Får en känsla av att en stor del av trafiken på angränsande gator har med förskolan att göra. Man har kanske barn på
båda skolorna, väljer då stanna så det större barnet går själv in till skolan och man går in med det yngre barnet till
förskolan och väljer därför stanna på ”Baksidan”. En fråga att diskutera mera med personalen kanske?

Går flertalet föräldrar som ska till förskolan in vi gångvägen till entrén på baksidan från vändplatsen, och väljer stanna
i rundeln och gå in med barnen från det hållet, på grund av lättare vända?

Jämför vi de två mätpunkterna så ser vi att maxtimtrafiken är nästan lika hög och tydlig även på vägen upp mot
skolan. Detta indikerar att även vissa av förskolans föräldrar åker upp och vänder vid skolan. Det är 20 fordon som
kommit redan mellan 05:30 och 06:30 till skolan. Även eftermiddagstrafiken följer ett tydligt mönster som påminner om
den andra mätpunkten, om än med lägre nivå.
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Hur är skicket och finns eventuella problem med förskolans fastighet? Detta bör belysas innan beslut tas om
inriktning?

Skillnaden i byggkostnad totalt sett är troligen inte så stor som man först kan tro.

Detta bör övervägas då minskade störningar under ombyggnadsfasen även kan ge mervärden för driften under tiden
och en skola med kanske bättre intern logistik med alla delar i ett plan och ändamålsenliga lokaler för skolmat, slöjd
och liknande som då kan byggas i de nya delarna.

Det bästa som kan åstadkommas inom befintlig fastighet bör ställas mot ett alternativ där man tar ett helhetsgrepp och
överväger att flytta förskolan och en ny angöring till skolan där även Hammarsvägen kan nyttjas för antingen
personbilar eller för varutransporter och personalbilar etc tas fram. Man skulle då kunna få en större skolgård som tar
vara på de mervärden som de fina omgivningarna ger och framför allt en trafiksäkrare trafiksituation runt skolan.

Dvs alternativ 3 föreslås utvecklas vidare med idrottshall placerad i nytt läge och inlastningen flyttad.

Förutsätts en ny idrottshall placeras i nordöstra hörnet av befintlig fastighet i hörnet mot förskolan så kan som mest
kanske ytterligare 5-6 p-platser tillskapas där i dag inlastningens fordonsrörelse tog yta under förutsättning att
inlastningen kan flyttas som beskrivets ovan.

Det förutsätter att personalparkeringar anordnas på annan plats då i princip 60 platser skulle krävas för personalen.

Angöringsproblematiken bör gå att lösa för både nuvarande och en utbyggd skola inom fastigheten. Det kräver
troligen kostsam ombyggnad inne i fastigheten men den är troligen densamma oavsett utbyggnad av skolan eller ej.

Möjligheter - Förslag fortsatt arbete

Att byggnaderna sitter ihop och man kan förflytta sig inomhus mellan skolans olika delar betonades som mycket
värdefullt.

Vid samrådet med lärarna framkom att även gymnastiksalen är hårt utnyttjad och en skolutbyggnad med dubbla
antalet elever kräver även en utbyggnad av idrottsutrymmena med motsvarande yta både för idrott och omklädning
som man har idag. Dvs svårigheten är att inrymma densamma på tomten utan att skolgårdens mervärden går
förlorade.

Av dessa utbyggnadsförslag torde alternativ förslag 2 och 3 vara de som vid en helhetssyn skulle kunna utvecklas
bäst, då förslag 1 påverkar skolgårdens mervärden så negativt. Detta var vår spontana känsla efter synen i fält och
rundvandringen i omgivningen. Se vidare arkitektredovisningen.

En utbyggnad genom en kompakt tillbyggnad av befintlig byggnad

Förslag 3 – Tillbyggnad av befintlig skolbyggnad i två plan

En utbyggnad i ny huskropp placerad utefter Hammarsvägen efter att förskolans byggnader rivits och förskolan flyttats
till andra lokaler,

Förslag 2 – Nybyggnad av skolbyggnad på förskoletomten

En utbyggnad i ny huskropp placerad utefter norra fastighetsgränsen som innebar att även cykelvägen flyttades ut
något och tomten utvidgades.

Förslag 1 – Separat tillbyggnad på skolans tomt
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Oavsett val av utbyggnadsförslag bör Kvarngatan kunna breddas genom att en del av förskolans lågutnyttjade del av
tomten längs med Kvarngatan nyttjas för gc-vägoch övergår till gatumark. +1,5 meter skulle ge stor skillnad för
upplevelsen av gatan från Hammarsvägen upp mot skolan.

Är någon av de andra fastigheterna i kvarteret möjliga att förvärva?
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