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Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Tid: Torsdagen den 22 november 2018, kl 18.00 OBS tiden! 
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret 
 
Mötet inleds klockan 17.30 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 2018-11-14 
 
 
Michael Kihlström Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 
 
Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Upprop  

2. Val av protokollsjusterare och 
fastställande av tid för justering 

Ewa F Thorstenson (M) och Merja Wester (S) utses att till-
sammans med ordföranden justera protokollet.  
Ersättare: Lars Glad (M) och Kjell-Arne Green (S). 
Justeringstid: Måndag 26 november 2018, kl 16.00. 

3. Fastställande av dagordning  

4. Allmänhetens frågestund  

5. Frågestund  
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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Ärendelista (forts) 
 

 

6. Budget 2019 för Hjo kommun 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- driftbudget 2019 samt preliminär plan för perioden 2020 –  
  2021 fastställs på politikområdesnivå enligt föreliggande  
  förslag till budget, 
- investeringsbudget 2019 samt investeringsplan för perioden 
  2020 – 2023 fastställs enligt föreliggande förslag till budget på 
  sidan 31, 
- resultatbudget för 2019 samt preliminär resultatbudget för  
  perioden 2020 – 2021 fastställs enligt föreliggande förslag till  
  budget, 
- kassaflödesbudget 2019 samt preliminär kassaflödesbudget 
  för perioden 2020 – 2021 fastställs enligt föreliggande förslag 
  till budget, 
- balansbudget 2019 samt preliminär balansbudget för perioden 
  2020 – 2021 fastställs enligt föreliggande förslag till budget, 
- kommunstyrelsen äger rätt att under 2019 nyupplåna, det vill  
  säga öka kommunens lån med totalt 40 mnkr, 
- i budgeten angivna 23 prioriterade mål för fullmäktige  
  fastställs, samt 
- nuvarande skattesats 21:57 bibehålls. 

7. Avfallshantering Östra Skaraborg: 
Delårsrapport 2018 
Föredragande: Direktionsledamot 
Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att god-
känna delårsrapport 2018 för Avfallshantering Östra Skara-
borg.. 

8. Räddningstjänsten Östra Skara-
borg: Delårsbokslut 2018 
Föredragande: Direktionsledamot 
Britt-Marie Sjöberg (C) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att god-
känna delårsbokslut 2018 för Räddningstjänsten Östra Skara-
borg. 

9. Hållbarhetsstrategi för Hjo kom-
mun 
Föredragande: Hållbarhetsbered-
ningsledare Britt-Marie Sjöberg (C) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
föreslaget till hållbarhetsstrategi för Hjo kommun. 

10. Revidering av mötes- och resepo-
licy för Hjo kommun 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad mötes- och resepolicy för Hjo kommun. 
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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Ärendelista (forts) 
 

 

11. Kommunfullmäktiges sammanträ-
den 2019 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sam-
manträda följande datum 2019: 
21 februari 
21 mars 
25 april 
23 maj 
19 juni 
26 september 
17 oktober 
21 november 
19 december 
Fullmäktiges sammanträden hålls på Lilla Park, Kulturkvarteret 
och inleds som regel kl 18.30. Sammanträdena kungörs på 
kommunens hemsida och i Hjo Tidning. 

12. Valärenden 
Föredragande: Valberedningens ord-
förande Michael Kihlström (Kd) 

Valberedningens protokoll 2018-11-07 delas på sammanträdet. 

13. Nya motioner att anmäla  

14. Anmälningsärenden  

 

 

Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress för perioden 2019 – 2023 genomförs efter 
ordinarie sammanträde, valsedlar delas på sammanträdet. 
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Budget och verksamhetsplan

2019-2021

HJO KOMMUN



Kommunstyrelsens ordförande har ordet!

Att arbeta med en budget ett valår är något alldeles speciellt. Våra planeringsförutsättningar är mycket osäkra 
och de skattemedel vi fördelar är som vanligt byggda på prognoser. Vid sidan av detta vill vi som har majoritet 
i Hjo självklart via Vårbudgeten presentera vad vi vill framöver, vilka satsningar som är viktiga, vad vi kan lova 
och självklart också vara tydliga med vad vi inte kan eller inte vill. Vilka reformer vi kan förvänta oss från staten 
är i skrivande stund okänt eftersom vi fortfarande inte vet hur Sveriges regering kommer att se ut de närmas-
te fyra åren. Vi har därför satt ner foten och utarbetat en slutlig Höstbudget utefter vad vi vet, vad vi tror och 
vad vi vill. Jag känner mig både stolt och nöjd med resultatet. Det är lätt att fokus hamnar på de resurser vi 
inte har eller de resurser vi tycker att vi borde haft men faktum är att vi har mycket resurser att göra verkstad 
av och vi måste bli ännu bättre på att se förändringsmöjligheter i den verksamhet som vi bedriver. Våga arbeta 
annorlunda och till och med sluta göra vissa saker. Den halva effektiviseringsprocent vi valt att lägga på förvalt-
ningen syftar till att ge en press att tänka om och tänka nytt. Ett antal uppdrag är också givna förvaltningen där 
vi vill peka på områden där vi tror att man kan göra annorlunda och där vi önskar en omedelbar fördjupning 
inför budgetarbetet den kommande våren. 

Under 2019 går vi in i en process där vi sänker antalet barn i grupperna inom hela kommunens barnomsorg. 
Då de flesta barn finns på plats från tidig morgon till sen eftermiddag har 20 barn per grupp blivit ett ar-
betsmiljöproblem, både för våra barn och för våra medarbetare. Så kan vi inte ha det. Därför sänker vi inför 
hösten 2019, rikttalet till i snitt 18 barn per grupp. Vi inför fria pedagogiska luncher inom barnomsorgen och 
ytterligare en planeringsdag för personalen och hoppas att detta ska ge goda effekter för alla inblandade.  

Inom vård- och omsorgsområdet ökar antalet komplicerade fall med kostsamma placeringar som följd. Vi har 
försökt att ta höjd för detta i vår budget. Utbyggnaden av Sigghusberg går enligt plan vilket är bra och viktigt 
för att säkerställa god och tillgänglig omsorg för Hjoborna. Det är en stor satsning och en utökning av vår 
verksamhet som också innebär att vi åren efter 2019 kommer ha än större utmaningar i vår driftsbudget. Vi 
föreslår ingen skattehöjning i denna budget men min bedömning är att vi inte kommer att klara ekonomin på 
sikt utan att behöva diskutera vilken skattenivå vi ska ha alternativt vilken ambitions- och/eller kvalitetsnivå vi 
önskar i vår kommun. 

Den investeringsplan som vi sedan en tid arbetar efter är anpassad efter de behov vi nu ser, både i närtid och 
under kommande år. Vi har tagit beslut om att bygga ytterligare en skola vilket är ett stort steg och ett mycket 
synlig bevis på att Hjo växer, vi fortsätter att exploatera nya områden för byggnation både av bostäder och 
industri och vi fortsätter att rusta upp de lokaler där vi bedriver vår egen verksamhet. Allt detta belastar vår 
investeringsbudget och efter den investeringspuckel vi befinner oss i just nu måste vi sakta farten, hämta andan 
för att sedan kunna ta nya tag. 

Den allra största utmaningen vi har är vår kompetensförsörjning. I stort sett alla offentliga yrkesområden är 
bristområden i hela landet, och inom vissa grupper är bristen mer akut än inom andra. Förvaltningen har fått i 
uppdrag att skyndsamt ta fram en plan, en verktygslåda och ett förslag på riktlinje kring hur vi arbetar med att 
behålla vår duktiga personal, rekrytera nya medarbetare och bygga stolthet för den verksamhet som vi tillsam-
mans bedriver. Det håller inte att bara kasta sig ut i den rådande ”löneauktion” som pågår mellan landets alla 
kommuner. Vi måste skapa ett förhållningssätt som är hållbart över tid, som bygger på mod och nytänkande, 
som öppnar upp karriärvägar, premierar lojalitet, nyttjar ny teknik och säkerställer delaktighet i det dagliga 
arbetet ute i alla våra verksamheter. Det nya mål kring digitalisering som vi föreslår är också ett steg i det ge-
mensamma arbetet att bygga en smart kommun där vi arbetar tillsammans för att göra skillnad för invånare, 
företagare och besökare. 

Catrin Hulmarker (m)
     Kommunalråd
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Sammanfattning av kommunstyrelsens beslut 2018-10-31

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

• Driftbudget 2019 samt preliminär plan för perioden 2020-2021 fastställs på politikom-
rådesnivå enligt föreliggande förslag till budget,

• Investeringsbudget 2019 samt investeringsplan för perioden 2020-2023 fastställs enligt före-
liggande förslag till budget på sidan 31. 

• Resultatbudget för 2019 samt preliminär resultatbudget för perioden 2020-2021 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget.

• Kassaflödesbudget 2019 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2020-2021 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget.

• Balansbudget 2019 samt preliminär balansbudget för perioden 2020-2021 fastställs enligt 
föreliggande förslag till budget.

• Kommunstyrelsen äger rätt att under 2019 nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder med 
totalt 40 mnkr. 

• I budgeten angivna 23 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, 

• Nuvarande skattesats 21:57 bibehålls
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Vår politiska organisation 

 

Kommunfullmäktige - KfKommunfullmäktige - Kf

RevisionRevision ÖverförmyndareÖverförmyndare ValnämndValnämnd ArvodesberedningArvodesberedning ValberedningValberedning

KommunstyrelsenKommunstyrelsen

Allmänna utskottet - AuAllmänna utskottet - Au

Barn- och ungdomsutskottet - BuBarn- och ungdomsutskottet - Bu

Individutskottet - IuIndividutskottet - Iu

Omvårdnadsutskottet - OuOmvårdnadsutskottet - Ou

Tekniska utskottet - TuTekniska utskottet - Tu

Byggnadsnämnd - BnByggnadsnämnd - Bn

Gemensamma nämnder
• Kollektivtrafiknämnden1

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

1Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg 
kommun.

Kommunfullmäktige fastställer budgetramar på politikområden

I Hjo kommuns organisation är all verksamhet samlad under kommunstyrelsen. Budgeten fördelas på politiskt intressanta om-
råden s.k. politikområden oberoende av hur förvaltningen är organiserad. Politikområdena är; Demokrati, KS Förvaltning, Plan 
och bygg, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst, Vård och omsorg, Kultur, turism och fritid, Teknisk service och Finans-
förvaltning. (separat avsnitt om Vatten och avlopp, VA samt avfallshantering, AÖS).

På denna nivå beslutar kommunfullmäktige i budgeten i november om bl.a.:

• Övergripande mål,

• Justeringar i rullande investeringsplan på 5-år,

• Ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå
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Vår förvaltningsorganisation

 
 

 

KommundirektörKommundirektör

Kultur, turism 
och fritid

Kultur, turism 
och fritid

Arbete och 
socialtjänst
Arbete och 
socialtjänst

Barn och 
utbildning
Barn och 
utbildning

Vård och omsorgVård och omsorgSamhällsbyggnadSamhällsbyggnad

KommunledningskontoretKommunledningskontoret

Plan och bygg 
Fysisk planering 
Bygglovhandläggning 
Kollektivtrafik 

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

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

 

Barn och utbildning 
- Barnomsorg 
- Grundskola och 
förskoleklass 
- Gymnasieskola 
- Vuxenutbildning, SFI 
 
Kulturskola 
-Musik, dans, teater 
 

 

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

 

Kultur 
- Bibliotek 
- Utställningar 
 
Turism 
- Turistbyrå 
 
Fritid 
- Föreningssamordning 
- Fritidsgård 

 

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

Arbete och socialtjänst 
- Individ och familjeomsorg 
- Familjecentralen 
- Arbetsmarknadsenheten 

- Integrationsenheten 

Hjo kommun har koncentrerat det politiska ansvaret under kommunfullmäktige till en nämnd – kommunstyrelsen. Bygg-
nadsnämnden 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 verk-
samhetsutskottet 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 kommunchefen. 
Förvaltningen består i sin tur av fem olika verksamhetsområden: samhällsbyggnad; vård och omsorg; barn och utbildning; ar-
bete 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 än-
damålsenlig, samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer, bra kommunikationsvägar och en ekonomisk medvetenhet. 
Kommunchefen leder kommunens ledningsgrupp där stabs- och verksamhetsdrivande chefer ingår. Utöver kommunchefens 
ledningsgrupp finns ledningsgrupper inom Vård och omsorg, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst samt Samhällsbygg-
nad. 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”.
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Planering - budget- och uppföljningsprocessen 

I budgetprocessen samlas merparten av de förändring-
sarbeten som kräver politiska beslut. Skälen till detta är 
många, bland annat är det ett effektivt sätt då samordnin-
gen 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 budgetpro-
cess samlar helhetens utmaningar och väger dessa mot va-
randra utifrån de ekonomiska resurser som finns tillgängli-
ga. Tydliga spelregler och tidiga planeringsförutsättningar ger 
stabilitet och är en central framgångsfaktor i god ekono-
misk hushållning.

En av Hjo kommuns framgångsfaktorer för att nå målet om 
god ekonomisk hushållning är en successiv utveckling av 
planeringsprocessen (budgetarbetet). Processen är uppde-
lad i vår och höst. Där vårprocessen syftar till att klargöra 
så mycket planeringsförutsättningar som möjligt för för-
valtningen. Processen handlar i praktiken om att lyssna och 
kommunicera olika parters/verksamheters utmaningar inför 
kommande år och samtidigt skapa förståelse och ett ge-
mensamt 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 signal-
er om hur de ser på prioriteringar för olika politikområden 
och förvaltningen får möjlighet att skicka signaler om de 
långsiktiga behoven av resurser och verksamhetsprioriter-
ingar.

Höstens process är sedan inriktad på verksamhetsplaner-
ingen och eventuella förändringar som kan uppkomma i 
samband med regeringens budgetproposition och de skat-
teprognoser som Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 
gör i augusti och i oktober.

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 varan-
dra.

Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en 
ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och 
utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje genera-
tion bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk 
hushållning måste det för verksamheten finnas ett samband 
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.



9

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2019-2021

Hjo kommuns ekonomiska årshjul 

Månad Aktivitet Innehåll

Februari Preliminärt bokslut i KS Preliminärt bokslut för föregånde år redovisas

Mars Redovisning bokslut i KS. Övergripande redovisning i KS i mars

April 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, uppfölj-
ning 1 och framtidsspaning

Budgetdialog Fördjupad dialog mellan budgetberedning och 
respektive verksamhetschef

Budgetdialog Fördjupad dialog mellan budgetberedning och 
respektive verksamhetschef

Årsredovisning till KF Fullständig årsredovisning föredras och fastställs av 
KF

Maj Budgetberedningar 2-3 Budgetberedningsmöten under april-maj

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

Juni Budgetuppföljning nr 2 till Ks Budgetuppföljning med helårsprognos baseras på 
utfall t.o.m. maj

Vårbudget fastställs i KF Ekonomiska ramar, verksamhetsmål och finansiella 
mål samt 5-årsplan över investeringar fastställs.

September Budgetkonferens Uppdatering av förutsättningar efter att vårbudge-
ten antogs. Budgetuppföljning 2, Skatteprognos från 
augusti redovisas. 

Budgetdialog Budgetberedningen följer upp informationen från 
budgetkonferensen genom fördjupad dialog med 
respektive verksamhetschef

Budgetberedningar 2-3 budgetberedningssammanträde under sep-okt

Oktober Delårsbokslut 31/8 samt budgetupp-
följning nr 3 i KS och KF

Delårsbokslut inklusive budget- och måluppföljning. 
Redovisas inom ramen för ordinarie mötesplane-
ring.

Budget och verksamhetsplan i KS Förslag till budget bereds i KS.

November Budgetuppföljning nr 4 till Ks Budgetuppföljning med helårsprognos baseras på 
utfall t.o.m. okt

Budget och verksamhetsplan i KF Budget och verksamhetsplan beslutas i KF



10

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2019-2021

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 utveckling-
sområden 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. Hel-
hetssyn är nödvändig så att fler dimensioner än kärnverk-
samhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt 
och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompe-
tens tas tillvara i organisationens olika delar. Processen ska 
ge utrymme för dialog, delaktighet och ansvarstagande.

För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkter-
na överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunalla-
gen 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 lång-
siktiga kapaciteten. Ett årligt överskott krävs för att kunna 
finansiera investeringar och värdesäkra Eget kapital.
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Boende

Vättern

Levande Hjo

Hållbarhet & natur

Besökare

UTVECKLINGSOMRÅ-
DEN

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

vad som hänt på de sex 
utvecklingsom

Tillsammans

Hjo kommuns 
utvecklingsområden

Hjo Kommuns vision och mål 

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 cen-
trala. 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 välkom-
nande förhållningssätt är nyckeln till 
framgång.

skapar vi - Vi skapar framtidens 
Hjo genom att utveckla den unika 
potential som finns i Hjo. För att ly-
ckas 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 kreativi-
tet 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 ak-
tiviteter för alla åldrar. Hjoborna lever 
på ett hållbart sätt och tar till vara 
den lilla stadens fördelar. Kommunika-
tionerna är goda och det är nära mel-
lan både människor och platser. At-
traktiva 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 äld-
reomsorg. Det är enkelt, vackert och 
roligt i framtidens Hjo.
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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 pri-
oriterade mål finns med i detta budgetdokument. De flesta 
mål är knutna till en indikator. Indikatorerna är vägvisare 
för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vi-
sion och utvecklingsområden. Vid måluppföljningen görs en 
sammantagen bedömning av mätbara (indikatorer) och icke 
mätbara resultat. Sammantaget ska man utifrån uppföljnin-
gen kunna bedöma om kommunen har en god ekonomisk 
hushållning. Kommunfullmäktiges prioriterade mål hittar du 
på kommande sidor. 

Det finns också möjlighet för kommunstyrelsen (samt 
Byggnadsnämnden) att utöver de prioriterade målen kom-
plettera med egna mål för att styra sin verksamhet. Dessa 
mål fastslås för respektive politikområde. Detta för att för-
tydliga och nå en högre detaljeringsgrad i styrningen. Dessa 
mål finns inte med i budgetdokumentet. 

I nästkommande avsnitt redovisas Kommunfullmäktiges 
22 prioriterade mål sorterat efter utvecklingsområde. Av 
målen är 19 s.k. verksamhetsmål och 3 st. finansiella mål. 
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Utvecklingsområde 1:
Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära 
läge. Det ska vi ta vara på och göra ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att leva 
och enkelt att få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda kommunika-
tioner och en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo 
särskilt prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och unga.

Boende - Lätt och gott att leva

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 äldreomsorgen och omsorg om personer med funktions-
nedsättning
Indikator: SoS nationella brukarundersökning

Mål 4: Hjo kommun ska 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 förskolan i Hjo kommun

Indikator: Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

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

Tillsammans - Goda möten förverkligar visionen

Mål 9: I Hjo kommun ska vi ha ett förhållningssätt som bygger på mod och nytänkande. 
Digitalisering är en av grundförutsättningarna för att kunna bygga en smart kom-
mun där vi arbetar tillsammans för att göra skillnad för invånare, företagare och 
besökare
Indikator: Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete

Mål 10: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat

Indikator: SKL:s insiktsmätning, lokal företagsenkät

Mål 11: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kom-
munen
Indikator: SCB:s medborgarundersökning

Mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen

Indikator: SCB:s medborgarundersökning

Mål 13: Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet

Indikator: Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete

Utvecklingsområde 3:
Framtidens Hjo är en levande stad. För alla åldrar och året runt. Här finns de funk-
tioner som gör en plats till en egen stad. Ett levande centrum. Och ett brett utbud av 
idrotts- och kulturaktiviteter som gör livet gott att leva. I Hjo kan människor mötas, 
växa, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet.

Levande Hjo - händelser året runt

Mål 14: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet

Indikator: SCB:s medborgarundersökning

Mål 15: I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

Indikator: SCB:s medborgarundersökning

Mål 16:: Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling

Indikator: Handeln i Sverige
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Utvecklingsområde 4:
I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma 
naturresurser. Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, 
miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår 
styrka.

Hållbarhet och natur - Resurssnålt med hög kvalitet

Mål 17: I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt

Indikator: SCB:s medborgarundersökning

Mål 18: Hjo kommun ska vara fossiloberoende 2030

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

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

Besökare - Gäster som längtar tillbaka

Mål 19: Hjo ska få fler besökare

Indikator: HUI-undersökning

Utvecklingsområde 6:
I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid Vättern. Vi använder det för att 
berika livet för alla Hjobor och för att locka fler boende och besökare.

Vättern - Liv vid vatten

Mål 20: 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

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 21: Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr
Målet motsvarar ca 1,5 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag vilket 
är något lägre än det riktvärde som SKL anger. Anledningen till detta är att skatteprognosen 
för Hjo kommun indikerar kraftiga minskningar av utjämningsbidrag inför 2019.

Mål 22: Investeringarna ska till 70 % finansieras med egna medel under mandatperioden

Målet är satt utifrån investeringsbudget och resultatbudget för 2019-2021 och innebär att 
resterande 30 procent finansieras av befintliga likvida medel i kombination med nyupplåning.

Mål 23: Soliditeten ska bibehållas under mandatperioden

Nyckeltalet soliditet visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats med 
egna medel och uttrycks i procent av den totala tillgångsmassan. En hög soliditet som samti-
digt innebär en låg lånefinansiering ger handlingsfrihet och förmåga att hantera svängningar.

Bolagens mål (fastställda i ägardirektiven)

Mål 24: Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1 % per år från och med år 
2015 och senast år 2025 uppgå till minst 25 %
Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar

Mål 25: Soliditeten i AB Hjo Småindustrier ska uppgå till minst 30 %

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar

Mål 26: Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo Energi AB bör ligga under regiongenomsnittet

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar
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Arbetsgivarpolitik

Arbetsgivarpolitik och personalfrågor är en stor och 
omfattande del av det kommunala uppdraget.

Medarbetarskap 

Under 2017 och 2018 har ett visst fokus legat på att 
utbilda kommuners chefer i salutogent ledarskap. Sy-
ftet med detta har varit att ge substans till kommunens 
värdegrund Det goda mötet och omsätta ord till han-
dling till konkreta handlingar. 

Framöver bör fokus ligga på de mer hårda aspekterna 
av chefernas uppdrag. Kraven på kommunens chefer, 
med avseende på arbetsmiljö, rehabilitering och lag-
stiftning i övrigt ökar. Av det skälet bör en regelbunden 
genomgång av de regler som styr kommunens verk-
samhet 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 arbets-
givarvarumärke att bli än mer aktuell. Hjo kommun 
konkurrerar redan idag med, framför allt, grannkom-
munerna om kvalificerade medarbetare. Det är nöd-
vändigt 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 star-
kaste fördel. För att möta de framtida kraven på kom-
petensförsörjning ska kommunen arbeta systematiskt 
utifrån en uttalad strategi.

Personalcheferna i Skaraborg har fått i uppdrag av kom-
muncheferna att tillsammans arbeta med en gemensam kom-
petensförsörjningsstrategi:

•       Identifiering och analys av kommande pensions-               
        avgångar och personalomsättning  

•       Identifiering av bristyrken

•       Rapport av nuläge och framtida behov 

•       Förslag till gemensamma åtgärder och gemensam    
        handlingsplan

•       Identifiering av befintliga och möjliga utbildnings - 
        anordnare

•       Förslag till finansieringsmöjligheter

Arbetet är påbörjat och en handlingsplan ska återkopplas 
under senare delen av 2018 eller i början av 2019.

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 har ytterligare verksamheter, 
inrättat så kallade Extratjänster. Målet är att under hösten 
2018 ha sammanlagt 14 extratjänster igång.

Arbetsmiljö och hälsa

Hjo kommun ska utifrån individ-, grupp- och verksamhetsper-
spektiv verka för att vara en hälsofrämjande kommun som 
stöder chefer och medarbetare i att skapa den hälsofräm-
jande arbetsplatsen. 

Trenden med minskad sjukfrånvaro har fortsatt under året. 
Kommunen arbetssätt med så kallad ”Tidig rehab”, som in-
nebär att medarbetare med tre sjukfrånvarotillfällen under 
den senaste sexmånadersperioden erbjuds samtal med före-
tagshälsovården, under hösten 2017 gjordes ett försök inom 
Hemvården med att komplettera Tidig rehab med individuella 
samtal i ett tidigt skede. Försöket har fallit väl ut och arbete 
med detta kommer fortsätta. 
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Kommunens friskvårdsutbud och sätt att arbeta med 
hälsofrågor är under revidering och under vintern 
2018/2019 kommer det att presenteras hur organisa-
tionen fortsättningsvis vill arbeta med detta. I reviderin-
gen ingår även en genomlysning av de friskvårdssatsning-
ar som kommunen köper av externa leverantörer. 

En revidering av kommunens systematiska arbetsmiljöar-
bete har skett som ett resultat av de inspektioner som 
Arbetsmiljöverket genomfört i några av kommunens 
verksamheter. Revideringen har främst inneburit framta-
gande samt uppdatering av rutiner.  Arbetet kommer att 
fortsätta. 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 verk-
samheten 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. Lönepoli-
tiken ska vara känd bland medarbetarna och tydliga 
lönekriterier som främjar en individuell och differen-
tierad lönesättning finns.

Precis som andra arbetsgivare innehåller framtiden 
många utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. 
Redan idag är det en utmaning att få omvårdnadsper-
sonal 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, mö-
jligheten till kompetensutveckling, men framför allt inom 
vården, frågan om möjligheten till önskad sysselsättnings-
grad. 

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 jäm-
ställdhetsarbete.

Ekonomiska beslut i budget 2019 kopplat till ar-
betsgivarpolitiken 

Kommunstyrelsen har i politikområdenas ekonomis-
ka ramar gjort en generell tilldelning om ca 9,3 mnkr 
baserat på personalkostnaderna i 2018 års budget, vilket 
motsvarar ca 58 % av 2019 års utrymme.

Under 2019 avsätts vidare 600 tkr i investeringsbud-
geten riktat mot arbetsmiljöhöjande insatser som 
uppkommer i samband med kommunens årliga skydds-
ronder. Beslut om ianspråktagande av resursen tas av 
kommundirektör efter beredning i kommunlednings-
gruppen. 
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Omvärld, skatteprognoser och befolkningsfrågor

Omvärldsanalysen belyser hur faktorer i omvärlden 
påverkar Hjo kommun på kort och lång sikt och är samti-
digt ett rullande inslag i arbetet med att förbättra planer-
ingen i kommunen.

Bevakningen skapar en gemensam lägesbild i hela organ-
isationen och syftar till att minska inslagen av överrask-
ningar i planeringsarbetet.

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 kom-
mer 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 kom-
mnsektorn.   

Källa: SCB, Medlingsinstitutet, Riksbanken och konjunkturinsti-
tutet

 

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.

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Källa: Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 18:18 och 
Ekonomirapporten april 2018

 Till detta ska läggas att kommunsektorn förväntas få stora ut-
maningar framöver i form av demografiska förändringar. Ökad 
genomsnittlig livslängd gör att andelen äldre blir allt större, 
vilket leder till ökade kostnader.

 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 nationalräken-
skaperna
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Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen är viktig för en kommun. Det kan-
ske 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 per-
soner. 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. 
Sveriges befolkning har fortsatt att öka under 2018 om än i 
något mindre takt

Hjo kommuns invånarantal har i stort sett legat still under 
större delen av 2000-talet. De senaste fem åren har vi dock 
uppvisat en ökning i nivå med riket och den 31 augusti 
2018 var invånarantalet 9 170 (1 januari: 9 093) vilket är 
det högsta antalet under 2000-talet

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, 
det vill säga 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 planeringsar-
bete.
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Skatteintäkter och generella statsbidrag

Beräkning av ekonomiskt utrymme 2019-2021 

I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2019-2020 har följande antaganden gjorts:

Antalet invånare uppgår till 9 160 under 2019, 9 220 under 2020, samt 9 280 under 2021, d v s en årlig 
ökning med 60 personer.

Utdebiteringen av skatt är oförändrad, 21:57, hela planperioden.

Kostnaden i den mellankommunala utjämningen av LSS-kostnader är oförändrad hela planperioden.

Intäkt och kostnad inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet med SKLs prog-
noser.

Fastighetsavgiften beräknas i enlighet med SCBs prognoser.

Skatteintäkter m.m (mnkr) Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Prognos 2020 Prognos 2021

Skatteintäkter 394,0 394,2 410,6 424,1 440,6

Inkomstutjämningsbidrag 97,9 97,2 98,5 100,3 102,7

Kostnadsutjämningsavgift/-bidrag 1,3 0,7 -2,7 -2,7 -2,7

Regleringsavgift/-bidrag 1,3 1,4 4,0 6,5 6,0

LSS-utjämning 1,8 2,1 -1,1 -1,1 -1,1

Fastighetsavgift 19,7 19,7 19,9 19,9 19,9

Del av välfärdsmiljarder* 4,1 4,1 3,1 1,8 0,0

Summa skatter och bidrag 520,1 519,5 532,3 548,9 565,4

Avgår budgeterat räntenetto -1,2 -1,2 -1,2 -1,6 -2,0

Avgår budgeterat resultat -12,0 -8,5 -8,0 -8,0 -8,0

Verksamheternas budgetramar 506,9 509,8 523,1 539,3 555,4

Årlig ökning mot föregående års budget 16,2 16,2 16,1

Ackumulerad ökning mot Budget 2018 32,4 48,5

Not: Ovanstående prognos baseras på SKL cirkulär 18:35 av den 28 september 2018
*) Del av välfärdsmiljarder ingår från och med 2019 i regleringsbidraget

Skatteintäkter

Skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Land-
stings (SKL) prognos (cirk 18:35) över skatteunderlagets 
utveckling. 

Skatteintäktsprognosen är beräknad utifrån en egen prog-
nos över invånarantalet och en oförändrad kommunalskatt 
om 21:57.

Inkomstutjämningen

Inkomstutjämningen garanterar kommunerna ett utjämn-
ingsbidrag motsvarande 115 % av medelskattekraften i 
riket. Kommuner vars beskattningsbara inkomster översti-
ger denna nivå ska betala en avgift till staten. Hjo kommun 
har en medelskattekraft som understiger nivån och er-
håller därför ett bidrag från utjämningen. 

Kostnadsutjämningen

I kostnadsutjämningen fastställs en så kallad standard-
kostnad för olika verksamheter, såsom barnomsorg, skola, 
äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Standard-
kostnaden är enkelt uttryckt, den kostnad kommunen bör 
ha med hänsyn till demografisk (befolkningsmässig) och 
geografisk struktur.

Har en kommun högre standardkostnader än riket i gen-
omsnitt erhålls ett bidrag och har kommunen en lägre stan-
dardkostnad än riket betalas istället 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. I denna budget an-
tas i enlighet med SKLs prognos att Hjo får betala en avgift 
om 2,7 mnkr årligen under hela planperioden. I jämförelse 
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med prognosen för 2018 innebär detta en kraftig försäm-
ring Försämringen är huvudsakligen hänförlig till förändring 
i standardkostnad för äldreomsorg.

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 regler-
ingspost 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 kommuner-
na, får alla kommuner ett regleringsbidrag som motsvarar 
mellanskillnaden. Regleringsbidraget beräknas som ett en-
hetligt 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. Som framgår 
av tabellen ovan prognostiseras bidraget att öka under åren 
2019 – 2021. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att 
”välfärdsmiljarderna” som tidigare redovisats separat, nu-
mera ingår i regleringsbidraget.

Lss-utjämning

Lss-utjämningssystemet tillkom som ett led i att försöka 
utjämna de stora kostnadsskillnaderna avseende LSS verk-
samheten som finns mellan kommunerna. Alla kommuner 
ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att kunna 
bedriva denna verksamhet.

Systemet är skilt från det ordinarie kostnadsutjämningssys-
temet 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 riksgen-
omsnittlig 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 kom-
munen antingen ett bidrag eller betala en avgift.

För budgetperioden 2019-2021 är avgiften för Hjo kom-
mun beräknad till ca 1,1 mnkr årligen. I och med att prog-
noserna 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.

Fastighetsavgift

Avgiften utgör i statsrättslig mening en skatt, där riksda-
gen 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 av-
giften beräknats till 19,9 mnkr per år under planperioden.

Del av välfärdsmiljarder

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 nyan-
lända. 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 prelim-
inärt 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 ersättas av delen som baseras på invånarantalet.

Specificering av vissa statsbidrag åren 2016-2020

De statsbidrag som utgår till kommunerna har olika kon-
struktion. Vissa specifika statsbidrag ingår i anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning och finns med i de generel-
la statsbidragen, medan andra är riktade och kan sökas i 
särskild ordning. Dessa sökbara statsbidrag är ofta kop-
plade 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 kom-
muner 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 för-
delningen 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 even-
tuellt kommer att få betydelse för Hjo kommuns intäkter 
under 2019 – 2021 är omfattande. Av denna anledning 
redovisas inte dessa i detta dokument. Den intresserade 
hänvisas istället till SKLs hemsida www.skl.se
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Förutsättningar och dispositioner i årets budget

De skatteunderlagsprognoser som SKL har presenterat 
under året och som ligger till grund för budgeten för 2019-
2021 indikerade tidigt att det ekonomiska utrymmet för 
reformer och ramökningar 2019 var betydligt lägre än de 
senaste åren. Huvudförklaringen till detta är att utjämn-
ingssystemen (kostnadsutjämning samt LSS-utjämning) 
förändrades kraftigt för Hjo kommuns del inför 2019. Totalt 
minskade bidragen från dessa utjämningssystem med ca 
8 mnkr, vilket är ca 1,5 procent av de samlade intäkterna 
från skatter och generella statsbidrag. Minskningen är fram-
förallt hänförlig till äldreomsorgen där Hjo kommuns ”stan-
dardkostnad” i förhållande till riket sjunkit.

Den totala ökningen i skatter och generella statsbidrag för 
2019 jämfört med 2018 uppgick vid tillfället då vårbudgeten 
upprättades till ca 9 mnkr, vilket kan jämföras med 2018 års 
utrymme om 20 mnkr

För att kunna täcka beräknade kostnader i form av 
löneökningar, inflation samt ökade avskrivningar på gjorda 
investeringar sänktes resultatmålet i vårbudgeten 2019 från 
2018 års budgeterade 12 mnkr till 8 mnkr. På detta sätt 
”frigjordes” ytterligare 4 mnkr, varvid 13 mnkr fanns att 
disponera inför 2019

Dessa 13 mnkr disponerades så att avsättning skedde för 
uppräkning av lönekostnader, övriga indexregleringar och 
kapitaltjänstkostnader med ca 13 mnkr, ett effektiviserings-
beting om 0,5 procent (ca 2,4 mnkr) ålades förvaltningen, 
varvid ca 2,4 mnkr fanns att fördela till satsningar och pri-
oriteringar. Huvuddelen av dessa riktades till politikområde 
barn och utbildning i form av att hålla fast vid den fördeln-
ingsmodell som innebär att fler barn och elever genererar 
ett högre kommunbidrag

I samband med arbetet av denna höstbudget har sedan 
förutsättningarna förbättrats något. För det första visar 
SKLs skatteunderlagsprognos av september 2018 på något 
högre skatteintäkter (+1,3 mnkr) och för det andra har 
invånarantalet i Hjo kommun stigit relativt kraftigt. Öknin-
gen i invånarantalet från 9 093 vid årets börjar till 9 162 
i skrivande stund (okt 2018), gjorde att intäkterna kunde 
beräknas utifrån ett invånarantal om 9 160, vilket innebär 
ca 1,7 mnkr högre intäkter än i vårbudgeten

På detta sätt ökade utrymmet för ramförstärkningar under 
hösten med ca 3 mnkr. Även dessa 3 mnkr har i huvudsak 
gått till de två stora politikområdena barn och utbildning 
och vård och omsorg. För barn och utbildnings del handlar 
det om fortsatta förstärkningar på grund av ökat antal barn 
och elever, förbättring av förutsättningarna på förskolan i 
Fågelås samt fria pedagogiska måltider för förskoleperson-
al. För vård och omsorgs del handlar det om täckning för 
kostnader för externa placeringar och ökat behov inom 
LSS-verksamheten

Beträffande investeringssituationen så är kommunen inne i 
en period med höga investeringar och kommunen har tagit 
upp lån för att finansiera detta. Skuldsättningen per in-
vånare är dock fortfarande låg i förhållande till rikssnitt och 
jämförbara kommuner. Investeringsplanen som presenteras 
längre fram i denna budget visar att även fortsättningsvis 
kommer investeringarna överstiga vad vi beräknar kunna 
finansiera med egna medel. 

Utgångspunkten för investeringsbudget är den femårsplan 
som antogs i vårbudget 2019. Den största enskilda förän-
dringen jämfört med denna plan är att avsättning för en ny 
F-6 skola med idrifttagande höstterminen 2012 ökats med 
36 mnkr. Detta är bland annat en följd av att planen på ut-
byggnad av Hammarnskolan övergetts och att skolan istället 
kommer att byggas i Lundbyområdet samt att en idrottshall 
tillkommit. Målet för självfinansieringsgrad har under man-
datperioden satts till att 70% av kommunens investeringar 
ska finansieras med egna medel

På efterföljande sidor följer en förklaring till respektive 
kolumn i den s.k. härledningstabell som redovisas på näst-
kommande sida “översikt över ramförändringar”.
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Översikt över ramförändringar 

Härledning av driftbudget 2019 fördelat på politikområde (tkr)

1 2 3 4 5 6 7

Politikområde Budget 2018 Generell ram 
tilldelning

Prisuppräkning Kapitaltjänst Politiska priori-
teringar

Omfördeln Krav 
effektivitet

Budget 2019

Demokrati 6 575 120 16 0 100 -14 -30 6 767

Kommunledning 48 018 183 249 0 44 197 -188 48 503

Plan och bygg 4 277 97 15 0 0 -11 -26 4 352

Barn och utbildning 225 431 3 587 1 352 2 376 3 670 -297 -761 235 358

Arbete och socialtjänst 25 241 522 140 0 80 45 -121 25 907

Vård och omsorg 169 685 4 209 302 0 1 418 106 -901 174 819

Kultur, turism och fritid 25 571 255 114 0 0 8 -45 25 903

Teknisk service 23 985 344 112 1 442 0 -34 -240 25 609

Summa 528 783 9 317 2 300 3 818 5 312 0 -2 312 547 218

Finansförvaltningen
-internränta

-18 026 0 0 -2 395 0 0 0 - 20 421

Finansförvaltningen
-Budgeterat överskott från 
 högt PO-pålägg*

-3 885 0 0 0 150 0 0 -3 735

Verksamhetens 
nettokostnad

506 872 9 317 2 300 1 423 5 462 0 -2 312 523 062

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 2,40 % av politikområdets budgeterade 
personalkostnader för 2018. 

Kolumn 3 Prisuppräkning

I kolumn 3 tilldelas respektive politikområde en kompensation för prishöjningar som motsvarar 1,0 % av övriga kostnader utöver den gene-
rella ramtilldelningen. Kostnader för gymnasieskola har dock kompenserats med 2,40 %. 
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Nedan följer en sammanställning över de investeringar som föranlett ramjustering i 2019 års budget.

Politikområde Budget 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 Potter; Gatuarb, Asfaltering, GC-vägar mm

Summa Teknisk service 1 442

Barn och utbildning 129 Orrelyckan (tilläggsanslag) halvårskompensation

Barn och utbildning 2 247 Guldkroksskolan

Summa Barn och utbildning 2 376

Summa Kapitaltjänst PFÖ 2019 3 818 Tkr

I ovanstående ramförstärkning ingår internränta med 5 % enheter. Dessa uppgår till 2 395 tkr och redovisas som intäkt 
under finansförvaltningen.

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 verksamhe-
ten såsom Vatten och Avlopp där internräntan beräknas till 1 %. Denna räntenivå omräknas sedan till delårsbokslutet respektive årsbokslutet 
till kommunens verkliga genomsnittliga räntesats för året.
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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 tilldel-
ningen innebär se vidare politikområdenas beskrivningar på sidorna 38-57.

Politikområde/Prioritering (tkr) Tilldelning

Demokrati
- Arvoden till förtroendevalda 100

Delsumma 100

Kommunledningskontoret
- Medlemsavgift Räddningstjänst Östra Skaraborg
- Återföring av medel för energi- och klimatstrategi
- Återföring av medel för miljödialog

244
-150
-50

Delsumma 44

Plan och bygg 0

Kultur, turism och fritid 0

Barn och utbildning

- Förskolan i Fågelås
- Fria pedagogiska måltider
- Elevförändring grundskolan
- Elevförändring fritids
- Elevförändring gymnasieskolan
- Nationell IT-strategi

800
220
685
265

1 300
400

Delsumma 3 670

Arbete och socialtjänst
- Personalkostnader Rödingen 80

Delsumma 80

Vård och omsorg

- Externa boenden
- Personlig assistans
- Vikariekostnader i samband med utbildning

1 440
178

-200

Delsumma 1 418

Teknisk service 0

Finansenheten, PO-reserv 150

Totalsumma 5 462

Kolumn 6 Omfördelningar

Omfördelning redovisas kostnader för vilka ramtilldelning skett i tidigare budgetar men där t.ex. medel av organisatoriska skäl flyttas mellan 
politikområden. 

Omfördelning av medel i samband med löneöversyn
I 2018 års budget tilldelades vartdera politikområde en generell ramökning med 2,33 procent av 2017 års budgeterade personalkostnader
I likhet med föregående år har sedan förvaltningen gjort en översyn av löneläget inom olika yrkesgrupper. En mindre del av detta (ca 0,25 
procentenheter av de 2,33) har avsatts för yrkesgrupper och enskilda medarbetare som anses ligga fel i förhållande till ansvar och arbetsupp-
gifter, i förhållande till löneläget i närliggande kommuner samt med anledning av justeringar i centrala avtal
Denna översyn har sammantaget lett till att vård och omsorg samt kommunledningskontoret fått extra medel till dessa satsningar och kor-
rigeringar på bekostnad av övriga politikområden. Föregående års process medförde en motsvarande förstärkning inom barn och utbildning i 
samband med en särskild lärarlönesatsning. 

Kolumn 7 Krav effektivitet 2019

I 2019 års budget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 0,5 procent av den totala kostnadsmassan, vilket motsvarar 2 312 tkr för 
kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa.
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Uppdrag till förvaltningen

Utöver ovan redovisade monetära politiska prioriteringar 
ger Kommunstyrelsen förvaltningen nedanstående uppdrag. 
Uppdragen är indelade i tre kategorier där de första är av 
permanent karaktär, d v s uppdrag och förhållningssätt som 
ska genomsyra ett eller flera politikområden. Kategori två är 
uppdrag som getts i tidigare budgetprocesser men som av 
olika anledningar inte är avslutade och tredje kategorin avser 
uppdrag som getts till förvaltningen under denna budgetpro-
cess:

Permanenta uppdrag

Ekonomi – resultatenheter

• att finna metoder och former för hur arbetet med min-
dre resultatområden ska se ut. Målet är att uppdrag, an-
svar och befogenheter vad gäller de ekonomiska medlen 
ska kunna förläggas i verksamheten och därmed också 
bidra till ökad delaktighet och ökat intresse för problem-
lösning, utveckling och förnyelse i våra verksamheter.

Bemanning efter behov

• att inom samtliga verksamheter, fortsätta arbetet med 
att anpassa arbetstider och arbetsscheman efter brukar-
nas och invånarnas behov och önskemål.

Sjuktal

• att fortsätta arbetet med friskvård, tidig rehab och att 
organisera arbetet på ett sätt som skapar god psykoso-
cial arbetsmiljö i syfte att minska sjuktalen. 

Socioekonomi

• att utveckla och fördjupa samarbete och utbyte mel-
lan politikområden och andra aktörer såsom Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan mfl, enligt socioekon-
omiska principer, där det bästa för helheten går före 
enskilda verksamhetsmål.

Lokaler

• att kontinuerligt pröva behovet av externt hyrda lokaler, 
inventera kommunägda lokaler samt se över nyttjande-
graden av de samma.  Målet är att säkerställa att vi min-
imerar användandet av förhyrda lokaler då vi har egna 
som fyller funktion och ändamål.

Extratjänster

Kompetensförsörjningsbehovet är en av de största utman-
ingarna de kommande åren. Hjo kommun ska ta sitt ansvar 
och tillskapa extratjänster inom alla kommunens verksam-
heter. Vi ska ge möjlighet för människor som står en bit från 
arbetsmarknaden att komma i sysselsättning, att finnas i ett 
socialt sammanhang och få prova på arbete inom offentlig 
verksamhet. För dem som är nyanlända är möjligheten till 
språkträning också helt avgörande för den fortsatta inte-
grationen. Lyckas vi med våra extratjänster kan det vara ett 
sätt att attrahera framtida medarbetare samtidigt som verk-
samheten ges extra händer som i sin tur skapar guldkant för 
kommunens invånare.

Pågående och nya riktade uppdrag:

Förskolan - Minskning av barngruppernas storlek mm

Som nämns under avsnittet Barn och utbildning tog Skolver-
ket fram riktvärden för barngruppernas storlek 2016 och 
statsbidrag utgår för insatser som medverkar till att barn-
grupperna minskar. Samtidigt är trenden att närvarograden 
ökar år från år. Barnen kommer tidigare på morgonen och 
stannar längre på eftermiddagen. Kommunstyrelsen gav med 
anledning av detta förvaltningen i uppdrag att ta fram en or-
ganisatorisk, ekonomisk och tidsmässig plan över hur vi kan 
minska barngrupperna i Hjo. Planen skulle finnas tillgänglig 
inför höstens budgetarbete. 

Kommunstyrelsen gav dessutom förvaltningen i uppdrag att 
ta bort den avgift som förskolepersonalen betalar när man 
äter tillsammans med barnen och uppfyller kriterierna för 
”pedagogisk måltid”.

Kommunstyrelsen uppdrog dessutom till förvaltningen att 
inför höstens budgetarbete utreda möjligheten att förse för-
skolepersonalen med arbetskläder samt utökning av utrym-
me för planeringstid. 

I höstens budgetarbete har förvaltningen redovisat ett förslag 
till minskning av barngruppernas storlek, vilket finns redo-
visat under avsnittet för barn och utbildning längre fram i 
detta dokument. Beträffande fria pedagogiska måltider till 
förskolepersonalen som äter med barnen, föreslår kommun-
styrelsen att barn och utbildnings ram förstärks med 220 tkr 
för att kunna införa detta under 2019

Beträffande utökat utrymme för planeringstid föreslås att en 
extra dag per år avsätts för detta. Detta får möjliggöras gen-
om att avdelningen stängs och att barnen, under denna extra 
dag, därmed inte kan tas om hand på sin ordinarie avdelning. 
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Vuxenutbildning

Liksom inom många områden inom de kommunala verk-
samhetsområdena ökar förväntningar och krav även inom 
vuxenutbildningen. Utmaningarna blir extra stora för en 
liten kommun med få elever där möjligheter och resurser 
är begränsade. Av denna anledning gav kommunstyrelsen 
förvaltningen i uppdrag att se över verksamheten, såväl 
organisatoriskt, lokaliseringsmässigt som vilket utbud som 
kommunen ska tillhandahålla samt vilka ekonomiska kon-
sekvenser eventuella förändringar skulle medföra. Över-
synen bör finnas tillhands till höstprocessen för budget 
2019.

Denna översyn fanns inte färdig inför höstens budgetar-
bete, varvid uppdraget kvarstår till budgetprocessen för 
2020.

Fritidshem 

Som framgår i avsnittet Barn och utbildning fanns det inte 
utrymme i vårbudgeten att hålla fast vid tidigare använd 
resursfördelningsmodell till denna verksamhet och skulle 
därför lyftas igen i höstprocessen. I höstprocessen tillde-
lades barn och utbildning ytterligare 265 tkr vilket mots-
varar hälften av det äskade beloppet.

Förvaltningen får ett fortsatt uppdrag i 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.

Kompetensförsörjningsplan

Personalcheferna i Skaraborg har sedan tidigare ett uppdrag i 
att ta fram en gemensam kompetensförsörjningsstrategi. Som 
ett led i att säkra den kommande personalförsörjningen i Hjo 
ger kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan som dels bygger på det underlag 
och de ställningstagande som man gemensamt kommit fram 
till i Skaraborg och dels anger vilka åtgärder, mått och steg vi 
ska vidta i Hjo kommun för att vara en attraktiv och långsik-
tigt hållbar arbetsgivare.

Måltidsmöjlighet i ytterskolorna för äldre

För att öka livskvaliteten hos våra äldre, får förvaltningen 
i uppdrag att utreda möjligheten för de äldre som bor i 
ytterområdena att kunna få komma till skolan i Korsberga 
respektive Gate och äta lunch tillsammans med barnen i för-
skolan och eleverna i skolan.

Kulturskolan – samverkan

Kulturskolan bedriver idag en bra och mångfacetterad verk-
samhet med instrument, sång, dans och teater. Kommunens 
litenhet gör dock att många tjänster är deltidstjänster vilket 
gör det svårt att rekrytera och behålla kompetent ledning 
och personal. För att avhjälpa detta uppdras till förvaltningen 
att sträva efter samverkan med andra kommuner i vår närhet. 
Samverkan skulle också säkerställa ett fortsatt brett utbud 
samt en god kvalitet för våra barn och ungdomar.

Idrottshall

Förvaltningen får i uppdrag att i samband med planeringen av 
den nya skolan utreda, i dialog med föreningslivet, vilken typ 
av idrottshall vi bör bygga vid den nya skolan. Kommunens-, 
föreningslivets- och enskilda gruppers behov av tränings- och 
tävlingsytor ska belysas för att säkerställa att den hall som 
byggs också är en hall som bidrar till utökad aktivitet, bättre 
tillgänglighet och i förlängningen också till bättre hälsa och 
ännu bättre livskvalitet för invånarna i Hjo.
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Investeringsbudget och 5-årsplan 2019-2023

Rubricering Budget 2018, inkl 
ombudget och 

tillägg

Prognos 
ombudget från 

2018-2019

Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Tekniskt övergripande 1 200 0 600 600 600 600 600

Fastigheter övergripande 13 650 5 750 4 300 2 000 2 000 2 000 2 000

Skolfastigheter 29 100 0 9 100 50 200 60 200 200 200

Barnomsorgsfastigheter 6 000 3 000 16 000 0 0 0 0

Kultur och fritidsfastigheter 0 0 250 250 250 250 250

Gator, vägar, infrastruktur 10 625 5 575 11 750 4 150 4 150 4 450 4 450

Exploateringsfastigheter 4 000 -1 400 2 500 0 0 0 0

Hamnen 800 0 0 4 000 0 0 0

Markinköp/nya händelser: 575 575 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

KS förvaltning inventarier: 3 005 0 3 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Skattefinansierad verk-
samhet

68 955 13 500 49 300 64 000 70 000 10 300 10 300

Avgiftsfinansierad verksam-
het

3 565 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Summa investeringar 72 520 13 500 51 300 66 000 72 000 12 300 12 300

Investeringsbudget i Hjo kommun beslutas av Kommunfullmäktige med nedanstående fördelning. På kommande sidor 
redovisas verksamhetsplanen för investeringarna i budgeten.
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Rubricering Budget 2018, inkl 
ombudget och 

tillägg

Prognos 
ombudget från 

2018-2019

Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Maskiner, transportmedel 
och invenatarier

1 000 0 400 400 400 400 400

Inventarier i kök för kostverksam-
het

200 0 200 200 200 200 200

Tekniskt övergripande 1 200 0 600 600 600 600 600

Ökad tillgänglighet 1 150 500 0 0 0 0 0

Energibesparande åtgärder 3 500 1 750 800 0 0 0 0

Reinvestering fastighetsbestånd 2 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Ombyggnad centralkök 2 500 1 500 1 500 0 0 0 250

Lokalanpassning stadshuset 4 500 1 000 0 0 0 0 0

Tekniskt övergripande 13 650 5 750 4 300 2 000 2 000 2 000 2 000

Lekutrustning 100 0 100 200 200 200 200

Ny F-6 skola
-inventarier
- exploatering vägar/anslutn m.m

1 000 0 9 000 50 000 60 000 0 0

Skolfastigheter totalt: 29 100 0 9 100 50 200 60 200 200 200

Ytterligare barnomsorgsplatser 6 000 3 000 0 0 0 0 0

Förskolan i Korsberga 0 0 16 000 0 0 0 0

Barnomsorgsfastigheter totalt 6 000 3 000 16 000 0 0 0 0

Guldkroksbadet 0 0 250 250 250 250 250

Kultur och fritidsfastigheter 
totalt:

0 0 250 250 250 250 250

Asfaltering      800 0 800 800 800 1 000 1 000

Gatuarbeten 400 0 400 400 400 500 500

Belysningsnät 1 725 725 1 500 0 0 0 0

Ledningsnät dagvatten exkl. 
fastigheter

400 0 400 400 400 400 400

Trafiksäkerhetsåtgärder 250 200 250 250 250 250 250

GC-väg/cykelstigar 500 500 500 500 500 500 500

Lars i Knäpplans Väg 2 000     2 000 5 000      0      0     0      0

Förhöjt kors Skolgatan/Idrottsgatan 750 750   0   0 0 0   0

Brorenoveringar Pott 400 0 400 0 0 0 0

Stadsparken – Scen tillgänglighet 
o VA

200 0 200 0 0 0 0

Stadsparken – tillgänglighets-anpas-
sad lekplats

0 0 500 0 0 0 0

Parkeringsplatser Guldkrokshallen 1 400 1 400 0 0 0 0 0

Reinvestering gator och vägar 1 800 0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Gator, vägar, infrastruktur 
totalt

10 625 5 575 11 750 4 150 4 150 4 450 4 450

Exploatering Industriområde Norr     0 0 1 500 0  0 0 0

Exploatering Knäpplan 4 000 -1 400 1 000 0 0 0 0

Exploatering totalt: 4 000 -1 400 2 500 0 0 0 0

Hamnen – Vågbrytaren 0 0 0 4 000 0 0 0

Hamnen Gästhamnservice o WC 800 0 0 0 0 0 0

Hamnen totalt: 800 0 0 4 000 0 0 0

Markinköp/nya händelser: 575 575 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

KS förvaltning inventarier: 3 005        0 3 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Skattefinansierade verksam-
heter

68 955 13 500 49 300 64 000 70 000 10 300 10 300

Verksamhetsplan för skattefinansierade investeringar 2018-2023
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Under 2018 har totalt 4,5 mkr avsatts för ombyggnad av 
ventilationen i Stadshuset. 

I planen för 2018- och 2019-års investeringsbudget finns 
sammanlagt 7 mnkr för byggnation av Lars i Knäpplans 
väg som ska knyta det nya exploateringsområdet Knäp-
plan med villatomter och förskola med Sigghusbergsom-
rådet och Falköpingsvägen.

Ytterligare barnomsorgsplatser i förskolan. Under 2016 
avsattes drygt 4 mnkr för att tillskapa ytterligare barn-
omsorgsplatser. På Orrelyckans förskola fanns en tillfällig 
paviljong som inrymde en förskoleavdelning. Under 2018 
gavs ett tilläggsanslag på 1,8 mnkr, totalt finns 6 mnkr 
anslagna för tillbyggnaden. Arbetena har påbörjats och 
beräknas vara slutförda under våren 2019.

Skolfastigheter 2018 avsattes 28 mkr för tillgänglighetsan-
passning, installation av hiss samt ombyggnad av B-huset 
på Guldkroksskolan. 

Åren 2018-2021 avsattes totalt 84 mkr för tillskapande 
av en ny F-6 skola. I juni månad 2018 fattade Kommunfull-
mäktige beslut om att det fortsatta arbetet skulle inriktas 
mot att en ny skola byggs på markområdet, del av söder 
3:59, norr om Falköpingsvägen vid infarten till Folkhög-
skolan.

I den utredning som låg till grund för beslutet redovisade 
förvaltningen en budgetkalkyl för detta. Ytterligare 36 
mnkr anslås därför under åren 2020-2021, totalt 120 
mnkr för tillskapande av ny skola samt idrottshall med 
fullmått.

I investeringsplanen för 2019 finns sedan tidigare 16 mnkr 
år 2019 för nybyggnation av tre förskoleavdelningar i an-
slutning till Korsberga skola.

Hamnen Renovering av vågbrytaren; efter inspektion är 
bedömningen att renovering behöver ske inom de när-
maste åren, 4 mnkr planeras 2020.

I investeringsbudget för 2019-2023 finns avsatt 1 mnkr 
årligen för att kunna anskaffa mark eller andra fas-
tigheter som ur strategiskt perspektiv kan vara viktiga 
för stadsplanering eller kommunens verksamhet. 

Exploatering Arbeten för att tillskapa fler tomter för 
bostadsändamål pågår inom Knäpplanområdet. Kostnad-
erna kommer till största delen att finansieras via tomt-
försäljning.

För exploatering inom industriområde Norr avsätts 
2019 1,5 mnkr.

Utöver ovan nämnda projekt finns i investeringsbud-
geten också inlagt ett antal ”potter” med fasta belopp 
per år. Exempel på sådana är tillgänglighetsanpassning, 
energibesparande åtgärder, reinvestering i fastighets-
beståndet, gatuarbeten, investeringar inom VA-området 
samt inventarier. Dessa ”potter” är viktiga ur flexibi-
litetssynpunkt. Då akuta investeringsbehov uppstår är 
det viktigt att beslut snabbt kan fattas om investering.

Investeringar avgiftsfinansierad verksamhet/-plan 
i detalj 2018-2023

Reinvestering i vatten- och avloppsledningar

För att bibehålla statusen på vatten- och avloppsled-
ningsnätet avsätts 2,0 mnkr årligen för reinvesteringar i 
detta nät. Arbetet med att ta fram en underhållsplan för 
VA-nätet har påbörjats. Resultatet av denna utredning 
kan medföra justeringar av den framtida reinvester-
ingsnivån i ledningsnätet.

Rubricering Budget 2018 inkl. 
ombudget och 

tillägg

Prognos ombud-
get från 2018 till 

2019

Budget 
2019

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022

Prognos 
2023

Gate reningsverk 1 400 0   0 0 0 0 0

Avlopps- och vattenledningar 2 165 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Avgiftsfinansierad 
verksamhet

3 565 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Nedan följer en sammanfattning av de mest väsentliga investeringsprojekten i bud-
geten för 2018 och 2019 samt i planen för 2020-2023:
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Resultatbudget

Resultaträkning

Mnkr
Budget
2018

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Verksamhetens intäkter 110,7 104,8 106,9 109,0 111,2

Verksamhetens kostnader -594,6 -592,4 -606,9 -624,3 -640,7

Avskrivningar -23,0 -22,5 -23,0 -24,0 -25,0

Verksamhetens nettokostnader -506,9 -510,1 -523,1 -539,3 -554,5

Skatteintäkter 394,0 394,3 410,6 424,1 440,7

Generella statsbidrag och  
utjämning

126,1 125,2 121,7 124,8 123,8

Finansiella intäkter 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9

Finansiella kostnader -1,8 -1,8 -2,1 -2,5 -2,9

Årets resultat 12,0 8,5 8,0 8,0 8,0

Som beräkningsgrund för resultaträkningen, kassa-
flödessanalysen och balansräkningen har:

Verksamhetens intäkter beräknats utifrån 2018 års 
prognos med en årlig uppräkning med 2 % för åren 
2019-2021. 

Avskrivningarna och de finansiella kostnaderna är 
beräknade utifrån den investeringsnivå som beskrivs 
på sidan 32. En långsam höjning av räntenivåerna har 
antagits i beräkningarna.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
är beräknad utifrån SKLs prognos i september 2018, 
cirkulär 18:35 och invånarantalet är prognosticerat att 
öka med 60 personer årligen med en utgångspunkt på 
9 160 invånare den 1 november 2018.

Årets resultat är satt till 8 mnkr årligen under 2019-
2021. Resultatnivån motsvarar ca 1,5 % av kommunens 
beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag och 
utjämning för respektive år.

Utifrån ovanstående förutsättningar har utrymmet 
för verksamhetens kostnader beräknats. Detta 
innebär att för att kunna uppnå ett resultat om 8 
mnkr årligen får verksamhetens nettokostnader 
maximalt öka med 

- 2,4 % (14,5 mnkr) för år 2019 

- 2,8 % (17,4 mnkr) för år 2020 

- 2,6 % (16,4 mnkr) för år 2021
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Kassaflödesanalys

Mnkr Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Löpande verksamhet

Årets resultat 12,0 8,5 8,0 8,0 8,0

Justering för av- och nedskrivningar 22,5 22,5 23,0 24,0 25,0

Justering för förändring avsättningar statlig 
infrastruktur

0,0 0,0 0,0 -0,3 -1,8

Medel från verksamheter före förändring av 
rörelsekapital

34,5 31,0 31,0 31,7 31,2

Försäljning(+)/Inköp(-) av exploateringsmark -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0

Minskning (+)/ökning (-) av övriga korta fodringar 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöden från löpande verksamhet 36,5 31,0 30,0 30,7 30,2

Investeringsverksamhet

- Investering i materiella och immateriella anl 
tillgångar

-50,2 -45,5 -50,3 -65,0 -71,0

Kassaflöden från invest. verksamheten -50,2 -45,5 -50,3 -65,0 -71,0

Finansieringsverksamhet

Minskning (-)/Ökning (+) av långfristiga skulder -2,0 -2,0 18,0 38,0 38,0

Kassaflöden från finan. verksamhet -2,0 -2,0 18,0 18,0 38,0

Årets kassaflöde -15,7 -16,5 -2,3 3,7 -2,8

Likvida medel vid periodens början -1,9 20,9 4,4 2,1 5,9

Likvida medel vid årets slut* -17,6 4,4 2,1 5,9 3,1

* Beviljad checkräkningskredit 70 mnkr
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Balansbudget

Balansräkning
Mnkr Budget 

2018-12-31
Prognos 

2018-12-31
Budget 

2019-12-31
Plan

2020-12-31
Plan

2021-12-31

• ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

  Immateriella och materiella tillgångar 431,0 435,6 462,9 503,9 549,9

  Finansiella anläggningtillgångar 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

Summa anläggningstillgångar 442,4 447,0 474,3 515,3 561,3

• OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Lager och förråd 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Exploateringsfastigheter 18,5 7,1 8,1 9,1 10,1

Kortfristiga fordringar 58,8 48,0 48,0 48,0 48,0

Kassa och bank -17,6 4,4 2,1 5,9 3,1

Summa omsättningstillgångar 59,5 59,7 58,4 63,2 61,4
SUMMA TILLGÅNGAR 501,9 506,7 532,7 578,5 622,7

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Ingående eget kapital 261,4 262,4 270,9 278,9 287,0

Årets resultat 12,0 8,5 8,0 8,0 8,0

Summa Eget kapital 273,4 270,9 278,9 287,0 295,0

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 8,8 9,6 9,6 9,6 9,6

Avsättningar till statlig infrastruktur 5,0 5,2 5,2 4,9 3,1

Summa avsättningar 13,8 14,8 14,8 14,5 12,7

SKULDER

Långfristiga skulder 108,6 106,7 124,7 162,7 200,7

Kortfristiga skulder 106,1 114,3 114,3 114,3 114,3

Summa skulder 217,7 221,0 239,0 277,0 315,0
SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

501,9 506,7 532,7 578,5 622,7
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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.

Budget 2018 6 575

Generell ramtilldelning 2,4 % 120

Indexuppräkning 1,0% 16

Beslutade tilldelningar enligt nedan 100

Omfördelningar -14

Effektiviseringsbeting -30

Budget 2019 6 767

Demokrati

Beslutade tilldelningar

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, 
indexuppräkning samt kapitaltjänstkostnader se sidorna 24-
27 i detta dokument.

Revidering av arvodesreglemente för Hjo kommuns 
förtroendevalda och utbildning av nya politiker

2018-02-22 beslutade Kommunfullmäktige om revidering 
av arvodesreglementet för Hjo kommuns förtroendevalda. 
Revideringen innebär att Kommunstyrelsens ordförande 
erhåller som årsarvode 100 % av gällande riksdagsman-
naarvode (tidigare 80 %) och Kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande 50 % av gällande riksdagsmannaarvode. Änd-
ringarna träder i kraft 2019-01-01. 2019 innebär en ny man-
datperiod med ett flertal nya politiker. Utbildningsinsatser 
för de nytillkomna politikerna kommer att behövas. För att 
möta ovanstående utmaningar kring högre arvoden och ut-
bildningsinsatser så har politikområdet sett över hur medel 
kan fördelas internt på politikområdet. En ny mandatperiod 
innebär ofta också fler deltagare på de politiska mötena i 
början vilket innebär högre kostnader. 

Då 200 tkr avsattes ur befintlig budgetram till valet 2018 så 
finns möjligheten att hantera del av kostnadshöjningarna i 
befintlig ram inför 2019, under förutsättning att kommunen 
lyckas hålla nere antalet möten även under 2019, och 
därmed hålla nere kostnaderna. Utöver att del av de ökade 
arvodeskostnaderna hanteras inom befintlig ram så tilldelas 
politikområdet 100 tkr i budgeten 2019.

Omfördelningar av medel i samband med   
löneöversyn

I 2018 års budget tilldelades vartdera politikområde en 
generell ramökning med 2,33 procent av 2017 års bud-
geterade personalkostnader. I likhet med föregående år 
har sedan förvaltningen gjort en översyn av löneläget 
inom olika yrkesgrupper. En mindre del av detta (ca 0,25 
procentenheter av de 2,33) har avsatts för yrkesgrupper 
och enskilda medarbetare som anses ligga fel i förhållande 
till ansvar och arbetsuppgifter, i förhållande till löneläget i 
närliggande kommuner samt med anledning av justeringar i 
centrala avtal. Denna översyn har sammantaget lett till att 
vård och omsorg samt kommunledningskontoret fått extra 
medel till dessa satsningar och korrigeringar på bekostnad 
av övriga politikområden. Föregående års process medförde 
en motsvarande förstärkning inom barn och utbildning i 
samband med en särskild lärarlönesatsning. För politikom-
råde Demokratis del innebär detta en ramminskning med 
14 tkr.

Effektiviseringsbeting

I 2019 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivi-
tetsbeting 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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Kommunledningskontoret svarar för ledning, styrning, uppföljning och kontroll av den samlade verksamheten i Hjo kom-
mun. 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 kommunika-
tion. Utöver detta finns även strategiskt miljöarbete, projekt för utveckling, internationella frågor, säkerhetsarbete samt 
näringsliv och handel.

Budget 2018 48 018

Generell ramtilldelning 2,4 % 183

Indexuppräkning 1,0% 249

Beslutade tilldelningar enligt nedan 244

Återläggningar enligt nedan -200

Omfördelningar 197

Effektiviseringsbeting -188

Budget 2019 48 503

Kommunledningskontoret

Beslutade tilldelningar

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, 
indexuppräkning samt kapitaltjänstkostnader se sidorna 24-
27 i detta dokument.

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. Kommunledning-
skontoret tilldelas 244 tkr 2019 för höjd medlemsavgift. 

Återläggning 150 tkr energikartläggning avs. Ener-
gi- 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 ener-
giplanen 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 ur 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 ar-
betet 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.

Återläggning 50 tkr 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 verksam-
heter 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 verk-
samheten.

Det är ett förändringsarbete som en del i kommunens vi-
sion för ett resurssnålt Hjo med hög livskvalitet. I nuläget är 
19 miljöinspiratörer från kommunens verksamheter engag-
erade i arbetet. Av de 100 tkr som är tilldelade Kommun-
ledningskontoret återläggs 50 tkr 2019 och 50 tkr kvarstår, 
vilket bedöms som en tillräcklig nivå för att fortsätta ar-
betet med ett aktivt miljöarbete.
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GDPR

Den 25 maj trädde GDPR i laga kraft och kommunens 
arbete med GDPR löper på under hela 2018. I början av 
2019 förväntas projektet övergå till linjeorganisationen. LIS 
(Ledningssystem för informationssäkerhet) är en följd av 
och en fortsättning på GDPR, projektet är påbörjat men 
har fått stå tillbaka på grund av GDPR. När GDPR går över 
i förvaltning, skiftas fokus mot LIS. 

KLK fick 100 tkr tilldelat i budgeten 2018 för kostnader 
till följd av GDPR. Hjo kommun har skrivit ett avtal med 
Skövde kommun om gemensamt dataskyddsombud där 
vi finansierar 15 % av en tjänst. Vidare är Hjo kommun, 
tillsammans med ett flertal kommuner och Västra Göta-
landsregionen, med och medfinansierar ett informations-
säkerhetsprogram i 3 år fr.o.m. 2018. Syftet är att höja 
kommunerna i informationssäkerhetsarbetet.

Följderna av den nya lagstiftningen innebär utmaningar för 
förvaltningen, både ekonomiskt och resursmässigt, och en 
översyn kommer göras internt för att hantera de ökade 
kostnader som detta innebär.

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. Projektet är för 
tillfället pausat. Förvaltningen har påbörjat en översyn av 
bemanningsenheten under hösten 2018 och fokuserar på 
deras uppdrag i första hand. Fokus kommer att ligga på att 
se över hur bemanningsenheten ska utformas för att de 
ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna jobba mer 
sammanhållet och tätare kring Heltid som norm. Arbetet 
pågår och förvaltningen återkommer med projektet till 
vårprocessen 2019.

Omfördelningar av medel i samband med löneöver-
syn

I 2018 års budget tilldelades vartdera politikområde en 
generell ramökning med 2,33 procent av 2017 års bud-
geterade personalkostnader. I likhet med föregående år 
har sedan förvaltningen gjort en översyn av löneläget 
inom olika yrkesgrupper. En mindre del av detta (ca 0,25 
procentenheter av de 2,33) har avsatts för yrkesgrupper 
och enskilda medarbetare som anses ligga fel i förhållande 
till ansvar och arbetsuppgifter, i förhållande till löneläget i 
närliggande kommuner samt med anledning av justeringar 
i centrala avtal. Denna översyn har sammantaget lett till 
att vård och omsorg samt kommunledningskontoret fått 
extra medel till dessa satsningar och korrigeringar på be-
kostnad av övriga politikområden. Föregående års process 
medförde en motsvarande förstärkning inom barn och 
utbildning i samband med en särskild lärarlönesatsning. För 
politikområde Kommunledningskontorets del innebär detta 
en ramökning med 197 tkr.

Effektiviseringsbeting

I 2019 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivi-
tetsbeting 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.
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Plan och Bygg ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning enligt Plan- och Bygglagen samt för tillsyn av strandskydd. 
Området omfattar också kart- och mätverksamhet samt fysisk planering. Plan och Byggenheten arbetar gentemot Bygg-
nadsnämnden och i vissa frågor mot KS (strategiskt miljöarbete).

Budget 2018 4 277

Generell ramtilldelning 2,4 % 97

Indexuppräkning 1,0% 5

Kapitaltjänstkostnader 0

Beslutade tilldelningar enligt nedan 0

Omfördelningar -11

Effektiviseringsbeting -26

Budget 2019 4 352

Plan och bygg

Beslutade tilldelningar

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, 
indexuppräkning samt kapitaltjänstkostnader se sidorna 
24-27 i detta dokument.

Detaljplaner

Att arbeta undan de efterfrågade planuppdrag som redan 
nu står på kö är viktigt för den fortsatta utvecklingen och 
tillväxten av vår kommun, såväl interna som externa. Planer 
för tillskapande av ytterligare bostäder bör komma i första 
hand.

Omfördelningar av medel i samband med 
löneöversyn

I 2018 års budget tilldelades vartdera politikområde en 
generell ramökning med 2,33 procent av 2017 års budget-
erade personalkostnader

I likhet med föregående år har sedan förvaltningen gjort en 
översyn av löneläget inom olika yrkesgrupper. En mindre 
del av detta (ca 0,25 procentenheter av de 2,33) har avsatts 
för yrkesgrupper och enskilda medarbetare som anses ligga 
fel i förhållande till ansvar och arbetsuppgifter, i förhållande 
till löneläget i närliggande kommuner samt med anledning 
av justeringar i centrala avtal

Denna översyn har sammantaget lett till att vård och om-
sorg samt kommunledningskontoret fått extra medel till 
dessa satsningar och korrigeringar på bekostnad av övriga 
politikområden. Föregående års process medförde en 
motsvarande förstärkning inom barn och utbildning i sam-
band med en särskild lärarlönesatsning. För politikområde 
Plan o Byggs del innebär detta en ramminskning med -11 
tkr.

Effektivitetsbeting

I 2019 års budget har förvaltningen ålagts ett effektivitets-
beting 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 res-
pektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Plan och 
Byggs del innebär detta -26 tkr.
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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 förskole- dag-
barnvårdar- samt fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grundsärskola, 
elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive SFI – svenska för 
invandrare.

Budget 2018 225 431

Generell ramtilldelning 2,4 % 3 587

Indexuppräkning 1,0% 524

Uppräkning Gysk 828

Kapitaltjänstkostnader 2 376

Beslutade tilldelningar enligt nedan 3 670

Omfördelningar -297

Effektiviseringsbeting -761

Budget 2019 235 358

Barn och utbildning

Beslutade tilldelningar

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, 
indexuppräkning samt kapitaltjänstkostnader se sidan 24-27 
i detta dokument.

Tilldelning enligt dagens resursfördelningsmodell 
inom grundskolan

Dagens resursfördelningssystem utgår från att varje elev 
genererar 0,069 lärarresurs i grundersättning, sen tillkom-
mer ytterligare resurs beroende på årskurs. Sammantaget 
har elevantalet ökat med 15 elever jmf med när budgeten 
för 2018 gjordes. Detta innebär en ökning av tjänsteun-
derlaget enligt resursfördelningsmodellen om 0,069 * 15 
elever = 1,04 tjänst = 685 tkr (uppgiften är baserad på idag 
kända uppgifter). För detta tilldelas Barn och utbildning 685 
tkr i budget för 2019. 

Resursfördelningsmodell fritids

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 förd-
jupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en 
meningsfull fritid. 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 fritidsh-
emmen vara stort de kommande åren. 

Barn och utbildning har en fördelningsmodell som innebär 
att 280 volymtimmar genererar en tjänst. I dag har verk-
samheten en tilldelning till fritids om totalt 23,75 tjänst 
(280*23,75=6.650). Vid senast gjorda avstämning har volym-
timmarna ökat jmf budget -18 med 341 timmar. För detta 
kompenseras  Barn och utbildning i budget 2019 med 265 
tkr. 

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 med-
för ökade kostnader om ca 1300 tkr, vilket tilldelas Barn 
och utbildning inför budgetåret 2019.

Nationell IT-strategi

Under 2016 presenterade Skolverket en nationell strategi 
för skolans digitalisering som ska gälla under 2017-2022. 
Strategin är uppdelad i två delar, en för skola och förskola 
och en för gymnasieskola och vuxenutbildning. Strategin 
innebär konsekvenser för 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-infras-
trukturen i våra byggnader vilket medför ökande kostnader. 

Investeringar som behöver göras för att kunna utföra sko-
lans 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 programmer-
ing 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, kur-
splaner och ämnesplaner vilket kommer ställa krav på kom-
petensutveckling hos vår personal för att klara av att möta 
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de ökade kraven inom bl.a. programmering. Barn och ut-
bildning 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. 

Fria pedagogiska måltider inom förskolan

Grundregeln i svensk skattelagstiftning är att mat är en 
privat levnadskostnad, och den ska man betala själv som 
privatperson. Det är endast i undantagsfall som det är en 
skyldighet att äta en måltid i tjänsten och då kallas detta 
pedagogisk måltid. Då har arbetsgivaren möjlighet att sub-
ventionera måltiden helt eller delvis utan att den anställde 
behöver förmånsbeskatta måltiden. I alla andra fall anses 
subventionerad mat vara en förmån som den enskilde 
ska förmånsbeskatta. Kommunstyrelsen gav 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 
och innebär för Barn och utbildning ett intäktsbortfall om 
220 tkr, vilket kompenserats för i budget 2019.

Barnomsorg 

Barn och utbildning fick i uppdrag av politiken att se över 
möjligheten att minska barngruppernas storlek från idag 20 
barn/avdelning till 18 barn/avdelning. Från och med höstter-
minen har politiken beslutat att barngruppernas storlek ska 
vara 18 barn/avdelning i snitt på respektive förskola. Detta 
möjliggörs genom att Orrelyckans förskola färdigställs 
under våren 2019 samt att åldergrupperna som går i för-
skolan förnärvarande relativt små och att det på höstter-
minerna är generellt färre barn i verksamheten. Våren 2020 
kommer kvartersgården på Hammarsjordensområde tas i 
bruk för barn omsorgsverksamhet.

Barnomsorg Fågelbo

Antalet barn på förskolan Fågelbo i Gate har under det 
senaste året ökat och inför budget 2018 gjordes en 
förstärkning av personal. Förskolan har idag en tilldelning 

på 3 tjänster, vilket enligt fördelningsmodellen innebär 20 
barn. Verksamheten kommer till våren ha 24 barn inskrivna 
och till hösten kommer 2 av dessa barn gå vidare till skolan. 
Under hösten 2018 och våren 2019 ökar behovet av bar-
nomsorg med ytterligare 10 barn. Verksamheten kommer 
rent lokalmässigt inte rymmas i befintliga lokaler. Utifrån 
ovanstående har beslutats att Barn och utbildning tillskjuts 
800 tkr för att lösa situationen på förskolan Fågelbo och 
Barn och utbildning arbetar idag med att se över möjliga 
alternativ.

Omfördelning av medel i samband med löneöver-
syn

I 2018 års budget tilldelades vartdera politikområde en 
generell ramökning med 2,33 procent av 2017 års budget-
erade personalkostnader

I likhet med föregående år har sedan förvaltningen gjort en 
översyn av löneläget inom olika yrkesgrupper. En mindre 
del av detta (ca 0,25 procentenheter av de 2,33) har avsatts 
för yrkesgrupper och enskilda medarbetare som anses ligga 
fel i förhållande till ansvar och arbetsuppgifter, i förhållande 
till löneläget i närliggande kommuner samt med anledning 
av justeringar i centrala avtal

Denna översyn har sammantaget lett till att vård och om-
sorg samt kommunledningskontoret fått extra medel till 
dessa satsningar och korrigeringar på bekostnad av övriga 
politikområden. Föregående års process medförde en 
motsvarande förstärkning inom barn och utbildning i sam-
band med en särskild lärarlönesatsning. För politikområde 
Arbete och socialtjänsts del innebär detta en ramminskning 
med 297 tkr.

Uppdrag och krav effektivitet 2018

I 2018 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitets-
beting om 2,3 mkr för kommunen som helhet, vilket mots-
varar ca 0,5 procent av den totala kostnadsmassan. Betinget 
har fördelats mellan politikområdena i förhållande till res-
pektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Barn och 
Utbildnings del innebär detta en ramminskning med 761 tkr.



4646

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2019-2021

Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsenheten samt integrationsenheten. 
Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen. 
Arbetsmarknadsenheten, AME, som är kommunens organ för samordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser 
som Hjo kommun ansvarar för. Inom AME bedrivs arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan 
med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen. Integrationsenhetens verksamhet finansieras fullt ut av 
ersättningar från Migrationsverket.

Budget 2018 25 241

Generell ramtilldelning 2,4 % 522

Indexuppräkning 1,0% 140

Beslutade tilldelningar enligt nedan 80

Omfördelningar 45

Effektiviseringsbeting -121

Budget 2019 25 907

Arbete och socialtjänst

Beslutade tilldelningar

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, 
indexuppräkning samt kapitaltjänstkostnader se sidan 24-27 
i detta dokument.

Rödingen

En omfattande kartläggning för att utreda hur arbetsmark-
nadsenheten, AME, ska användas på bästa sätt har genom-
förts. Kartläggningen visar på vilka behov som finns, vad 
vi ska erbjuda våra medborgare samt vilka arbetssätt och 
metoder vi ska använda. Organisationen behöver förän-
dras för att bättre matcha arbetsmarknadens behov och 
krav.  Arbete och socialtjänsten lägger idag stora resurser 
på Rödingen som även den ingått i kartläggningen av Ar-
betsmarknadsenhetens framtida organisation. Rödingen 
är inte fullt ut finansierad fr o m 2018 då ersättningen för 
den ena lönebidragsanställningen har upphört. Den andra 
lönebidragsanställningen finns beslut om tom mars 2019 
och därefter är situationen oklar. Differensen för att få en 
budget i balans avseende Rödingen är 80 tkr. Utifrån ovan-
stående kompenseras Arbete och socialtjänst inför budget 
2019 med 80 tkr.

Omfördelning av medel i samband med     
löneöversyn

I 2018 års budget tilldelades vartdera politikområde en 
generell ramökning med 2,33 procent av 2017 års budget-
erade personalkostnader.

I likhet med föregående år har sedan förvaltningen gjort en 
översyn av löneläget inom olika yrkesgrupper. En mindre 
del av detta (ca 0,25 procentenheter av de 2,33) har avsatts 
för yrkesgrupper och enskilda medarbetare som anses ligga 

fel i förhållande till ansvar och arbetsuppgifter, i förhållande 
till löneläget i närliggande kommuner samt med anledning 
av justeringar i centrala avtal.

Denna översyn har sammantaget lett till att vård och om-
sorg samt kommunledningskontoret fått extra medel till 
dessa satsningar och korrigeringar på bekostnad av övriga 
politikområden. Föregående års process medförde en 
motsvarande förstärkning inom barn och utbildning i sam-
band med en särskild lärarlönesatsning. För politikområde 
Arbete och socialtjänsts del innebär detta en ramökning 
med 45 tkr.

Uppdrag och krav effektivitet 2019

I 2019 års PFÖ har förvaltningen ålagts ett effektivitets-
beting om 2,3 mkr för kommunen som helhet, vilket mots-
varar ca 0,5 procent av den totala kostnadsmassan. Betinget 
har fördelats mellan politikområdena i förhållande till 
respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Arbete 
och socialtjänstens del innebär detta 121 tkr.
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Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvård-
nad och sjukvård i eget och särskilt boende. Äldreomsorgen omfattar hemvård i ordinärt boende, korttidsvård, dag-
verksamhet, särskilt boende, kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten till funktionshindrade handlar främst om 
insatserna enligt LSS-lagen: personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksam-
het samt boende med särskild service.

Budget 2018 169 685

Generell ramtilldelning 2,4 % 4 209

Indexuppräkning 1,0% 302

Beslutade tilldelningar enligt nedan 1 418

Omfördelningar 106

Effektiviseringsbeting -901

Budget 2019 174 819

Vård och omsorg

Beslutade tilldelningar

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, 
indexuppräkning samt kapitaltjänstkostnader se sidan 24-27 
i detta dokument.

Förändringar personlig assistans 

Förändringar av brukare inom personlig assistans både 
när det gäller brukare som har kommunen som utförare 
och som har extern utförare innebär ändringar när det 
gäller intäkter och kostnader.  Förvaltningen beräknar net-
toökningen av kostnaderna till 178 tkr vilket tillförs i 2019 
års budget. 

Externa boendeplatser

Hjo kommun köper idag tre externa boendeplatser efter-
som behovet inte kan tillgodoses i kommunens regi. För en 
av platserna har tidigare år tilldelats medel för ett halvt år 
med 630 tkr men förvaltningen bedömer att platsen kom-
mer att behövas under hela 2019. Under 2019 beräknas 
totala kostnaden för de tre platserna till 2 070 tkr och för-
valtningen tillförs 1 440 tkr i 2019 års budget för att täcka 
resterande del av kostnaderna. 

Vikariekostnader vid basala utbildningar 

I budget 2018 tilldelades Vård och omsorg 400 tkr för att 
kunna genomföra grundläggande och basala utbildningar 
regelmässigt, delvis genom webbutbildningar, för att kunna 
upprätthålla en baskompetens hos personalen. Kostnaden 
avser vikarier under tiden personalen genomför utbildning-
ar eller ersättning för extratimmar utöver ordinarie arbets-
tid för personalen. 

Under 2018 har förvaltningen uppmärksammat att bl a be-
manning efter behov inneburit att vikarier inte alltid behövt 
tillsättas utan utbildningar kunnat genomföras under ordi-
narie arbetstid när arbetsbelastningen varit lägre. Förvalt-
ningens bedömning är att ca hälften av utbildningstimmarna 
kräver vikarier. Detta innebär att Vård och omsorgs kost-
nad blir lägre med 200 tkr och budget för 2019 minskas 
därför med detta belopp. 

Omfördelning av medel i samband med      
löneöversyn

I 2018 års budget tilldelades vartdera politikområde en 
generell ramökning med 2,33 procent av 2017 års budget-
erade personalkostnader.

I likhet med föregående år har sedan förvaltningen gjort en 
översyn av löneläget inom olika yrkesgrupper. En mindre 
del av detta (ca 0,25 procentenheter av de 2,33) har avsatts 
för yrkesgrupper och enskilda medarbetare som anses ligga 
fel i förhållande till ansvar och arbetsuppgifter, i förhållande 
till löneläget i närliggande kommuner samt med anledning 
av justeringar i centrala avtal.

Denna översyn har sammantaget lett till att vård och om-
sorg samt kommunledningskontoret fått extra medel till 
dessa satsningar och korrigeringar på bekostnad av övriga 
politikområden. Föregående års process medförde en mots-
varande förstärkning inom barn och utbildning i samband 
med en särskild lärarlönesatsning. För politikområde Vård 
och omsorgs del innebär detta en ramökning med 106 tkr.

Effektivitetsbeting

I 2019 års budget har förvaltningen ålagts ett effektivitets-
beting om 901 tkr. 
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Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, kulturarrangemang, kulturturism/turism, biograf, utställ-
ningsverksamhet samt övrig kulturverksamhet i kommunen, fritidsgård, fritidsanläggningar, föreningssamverkan och 
föreningsbidrag, simskola, utomhusbad, uthyrning av lokaler m.m.

Budget 2018 25 571

Generell ramtilldelning 2,4 % 255

Indexuppräkning 1,0% 114

Beslutade tilldelningar enligt nedan 0

Omfördelningar 8

Effektiviseringsbeting -45

Budget 2019 25 903

Kultur, turism och fritid

Beslutade tilldelningar

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, 
indexuppräkning samt kapitaltjänstkostnader se sidorna 
24-27 i detta dokument.

Bemanning efter behov på Kulturkvarteret 

I samband med att Park invigdes hösten 2017 stod hela 
Kulturkvarteret färdigt att användas. Detta medförde be-
hov 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. Detta arbete har arbetats med 
intensivt under 2018. Politikområdets budget inför 2019 
har genomlysts och anpassats efter de behov som verk-
samheten kunnat identifiera. Rekrytering pågår för tjänst 
som i huvudsak ska bemanna disken i Kulturkvarteret och 
bedömningen är att verksamheten från och med januari 
2019 kommer att kunna öppna upp hela Kulturkvarteret 
under dessa öppettider och i samband med detta göra 
disken i huvudentrén till reception för alla verksamheter i 
huset. Dessa förändringar bedöms rymmas inom ram, men 
för att kunna utöka öppettiderna ytterligare i framtiden 
kan mer resurser behövas.

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 pågår men bedöms inte innebära 
några ökade kostnader i nuläget.

Fritidsgård med fritidsbank 

I budgetprocessen har ett förslag om att flytta fritids-
gårdsverksamheten från Bangatan till Guldkroksområdet ly-
fts, och att i samband med detta införa en s.k. ”fritidsbank” 
där invånare kan låna utrustning för olika idrotter. Arbetet 
med projektet pågår och kommer åter lyftas i vårprocessen 
2019.

Omfördelningar av medel i samband med   
löneöversyn

I 2018 års budget tilldelades vartdera politikområde en 
generell ramökning med 2,33 procent av 2017 års bud-
geterade personalkostnader. I likhet med föregående år 
har sedan förvaltningen gjort en översyn av löneläget 
inom olika yrkesgrupper. En mindre del av detta (ca 0,25 
procentenheter av de 2,33) har avsatts för yrkesgrupper 
och enskilda medarbetare som anses ligga fel i förhållande 
till ansvar och arbetsuppgifter, i förhållande till löneläget i 
närliggande kommuner samt med anledning av justeringar 
i centrala avtal. Denna översyn har sammantaget lett till 
att vård och omsorg samt kommunledningskontoret fått 
extra medel till dessa satsningar och korrigeringar på be-
kostnad av övriga politikområden. Föregående års process 
medförde en motsvarande förstärkning inom barn och 
utbildning i samband med en särskild lärarlönesatsning. För 
politikområde Kultur, turism och fritids del innebär detta 
en ramökning med 8 tkr.

Effektiviseringsbeting

I 2019 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivi-
tetsbeting 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 Kul-
tur, turism och fritids del innebär detta 45 tkr.
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Teknisk Service omfattar Fastighetsförvaltningen inkl. lokalvård, Kostenhet och Gata/Hamn/Park. Fastighet & Lokalvård 
omfattar förvaltning, administration, drift, tillsyn vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens samtliga fastigheter, 
egna som förhyrda. Kostenheten tillhandahåller mat till äldreomsorgen, barnomsorgen och grundskolan, samt ansvarar 
för leverans av mat till serveringen på Rödingen. Gata/Hamn/Park omfattar drift och underhåll av gator vägar, gång- 
och cykelvägar, hamn, VA-nät, parker och grönytor. I uppdraget ingår även skötsel av kommunens skog samt naturre-
servatet Hjoåns dalgång.

Budget 2018 23 985

Generell ramtilldelning 2,4 % 344

Indexuppräkning 1,0% 112

Kapitaltjänstkostnader 1 442

Omfördelningar -34

Effektiviseringsbeting -240

Budget 2019 25 609

Teknisk service

Beslutade tilldelningar

För ytterligare information kring generell ramtilldelning, 
indexuppräkning samt kapitaltjänstkostnader se sidorna 
24-27 i detta dokument.

Kart/Gis- och mätkompetens

Kart, Gis och mät är en verksamhet som är viktig för sam-
hällsbyggnad och andra verksamheter. Vi, liksom våra grann-
kommuner, står inför ett generationsskifte vilket även kan 
innebära byte eller komplettering av kartsystem. Stora, men 
också nödvändiga kostnader, kommer att behöva investeras. 
Möjligheten till samordning är under utredning.

Omfördelningar av medel i samband med 
löneöversyn

I 2018 års budget tilldelades vartdera politikområde en 
generell ramökning med 2,33 procent av 2017 års budget-
erade personalkostnader.

I likhet med föregående år har sedan förvaltningen gjort en 
översyn av löneläget inom olika yrkesgrupper. En mindre 
del av detta (ca 0,25 procentenheter av de 2,33) har avsatts 
för yrkesgrupper och enskilda medarbetare som anses ligga 
fel i förhållande till ansvar och arbetsuppgifter, i förhållande 
till löneläget i närliggande kommuner samt med anledning 
av justeringar i centrala avtal.

Denna översyn har sammantaget lett till att vård och om-
sorg samt kommunledningskontoret fått extra medel till 
dessa satsningar och korrigeringar på bekostnad av övriga 
politikområden. Föregående års process medförde en 
motsvarande förstärkning inom barn och utbildning i sam-
band med en särskild lärarlönesatsning. För politikområde 
Teknisk services del innebär detta en ramminskning med 
-34 tkr.

Effektivitetsbeting

I 2019 års budget har förvaltningen ålagts ett effektivitets-
beting 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 re-
spektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För teknisk 
service del innebär detta -240 tkr.
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VA-verksamheten ansvarar för dricksvattenproduktion, 
rening av avloppsvatten samt distribution av dricksvat-
ten i ledningsnätet inom Hjo, Korsberga, Blikstorp och 
Fågelås. Verksamheten är i sin helhet taxefinansierad 
vilket betyder att de hushåll och näringsverksamhe-
ter som är anslutna finansierar verksamheter genom 
anslutningsavgifter och avgifter för vatten och avlopp. 
Verksamheten har ca 2400 abonnenter.

Beskrivning 2015 2016 2017 2018

Behållning 570 736 1 122 622*

Taxefinansierad verksamhet 

Vatten och avlopp (VA) 

Politiska beslut

Den taxefinansierade verksamheten har inget kommun-
bidrag och därför presenteras ingen härledningstabell. Taxan 
för 2019 bereds i särskild ordning.

Resultatfond Vatten och avlopp (VA)

*För 2018 beräknas resultatet hamna på ett underskott om 500 tkr. (för ytter-
ligare information se Hjo Kommuns delårsbokslut per 2018-08-31).

I fonden finns således ca 1,1 mnkr avsatta vid ingången av år 
2018 och beräknas vid årets slut uppgå till 0,6 mnkr. Denna 
behållning ska användas för framtida nyttjande.

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

Beskrivning 2015 2016 2017 2018

Behållning 5 071 5 342 4 888 4 158*

Avfallshantering (AÖS)

Hjo kommun får årligen ett bidrag från AÖS på 30 kr per 
invånare för att finansiera återställandet av gamla deponi-
er. Dessa bidrag redovisas i tabellen nedan. Utöver detta 
betalar AÖS ett årligt arrende för återvinningscentralen 
som motsvaras av kostnader för avskrivning och ränta på 
anläggningen.

Projektering och provtagningskostnader har inletts för 
återställning av Sanna-deponin. Kostnaderna överstiger 
ovanstående intäkter vilket medför att behållningen på fon-
den kommer att reduceras.

Resultatfond Avfallshantering (AÖS)

*Not: Helårsprognos 2018 vid delårsbokslutet 2018-08-31, underskott om -0,7 
mnkr.
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Budget och verksamhetsplan 2019 – 2021 för Hjo kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- driftbudget 2019 samt preliminär plan för perioden 2020 – 2021 fastställs på 
politikområdesnivå enligt föreliggande förslag till budget, 

- investeringsbudget 2019 samt investeringsplan för perioden 2020 – 2023 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget på sidan 31,  

- resultatbudget för 2019 samt preliminär resultatbudget för perioden 2020 – 2021 
fastställs enligt föreliggande förslag till budget, 

- kassaflödesbudget 2019 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2020 – 2021 
fastställs enligt föreliggande förslag till budget, 

- balansbudget 2019 samt preliminär balansbudget för perioden 2020 – 2021 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget, 

- kommunstyrelsen äger rätt att under 2019 nyupplåna, d v s öka kommunens lån med 
totalt 40 mnkr, 

- i budgeten angivna 23 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt 

- nuvarande skattesats 21:57 bibehålls. 

Sammanfattning 

Alliansen har arbetat fram förslag till budget och verksamhetsplan 2019 – 2021 för Hjo kommun. 
 
 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
 
 
Lennart Andersson  
Ekonomichef 
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Sammanfattning  
 

Händelser under första halvåret 

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kom-
munalförbund som ansvarar för den kommunala 
renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna 
Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, 
Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. Ansvaret om-
fattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hus-
hållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, som 
är jämförligt med hushållsavfall. 

Insamlingen av matavfall fortsätter och totalt sett 
samlar AÖS in 38 procent av det matavfall som 
uppstår. Målet är att samla in 50 procent till slu-
tet av 2018. Ungefär 80 procent av villahushållen 
sorterar matavfall och ca en tredjedel av flerbo-
stadshusen har nu kommit igång med sortering.  

Den 1 juli träder ett nytt regelverk i kraft i AÖS 
som medger avfallsinsamling i så kallade under-
jordsbehållare. En underjordsbehållare är en ned-
grävd behållare som lyfts upp och töms med en 
kranbil. Om underjordsbehållaren är rätt placerad 
och innehållet rätt sorterat är det ett bra alterna-
tiv till containrar. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

Resultatet för första halvåret är negativt -4,7 
mnkr vilket är bättre än det budgeterade 
resultatet om -8,1 mnkr. Soliditeten uppgår till 
64,1 % vilket innebär att det finansiella målet är 
uppfyllt.  

 

Investeringar 

Under första halvåret har inga nya investeringar 
genomfört. En ny sopbil till Skövde har 
upphandlats och kommer levereras under hösten 
2018.  

 

Prognos 

Prognosen för helåret visar ett underskott med 
ungefär -11 mnkr. Det är bättre än det 
budgeterade resultatet på -16 mnkr.  

Intäkterna kommer att öka under andra halvåret 
när abonnemang för sommarhämtning 
faktureras.  

På kostnadssidan kommer arbetet med Grönt 
kort att ge en del ökade kostnader under hösten. 
Konvertering av fakturering från Falköping 
kommer också innebära en del ökade kostnader. 
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Organisation och politik  
Kommunalförbundet  

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) består av 
nio medlemskommuner. I AÖS medlemskommu-
ner bor sammanlagt ungefär 170 000 invånare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kartbild över AÖS medlemskommuner 

 

Uppdrag

AÖS ansvarar för den kommunala renhållnings-
skyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret 
omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av 
hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, 
som är jämförligt med hushållsavfall.  

 

Politisk ledning 

Kommunalförbundet leds av en direktion och 
varje medlemskommun representeras av två leda-
möter och två ersättare. Skövde kommun innehar 
ordförandeposten och posten som vice ordfö-
rande alternerar årligen mellan övriga medlems-
kommuner. Ordförande är Martin Odenö (M) och 

vice ordförande är för närvarande Håkan Ehn (S) 
från Skara. Direktionen har fyra till fem samman-
träden per år och platsen för mötena växlar mellan 
medlemskommunerna.  

 

Revisorer 

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer 
och för mandatperioden 2015–2018 har Lars Elin-
derson (M), Falköping och Anders Benjaminsson 
(C), Töreboda utsetts till revisorer. 

 

Verksamhetsområden 

I den kommunala renhållningsskyldigheten ingår 
insamling av hushållsavfall från hushåll och före-
tag, latrintömning, tömning av enskilda avlopp 
och insamling av hushållens farliga avfall samt 
grovavfall. 

I Gullspång, Mariestad och Skövde utförs in-
samlingen med egen personal och egna sopbilar. I 
övriga kommuner anlitas olika entreprenörer som 
utför insamlingen åt AÖS. Tömning av enskilda 
avlopp utförs enbart med hjälp av entreprenörer.  

För insamling av hushållens farliga avfall och 
grovavfall finns 17 återvinningscentraler varav 3 
drivs med hjälp av entreprenörer och 7 tillsam-
mans med ideella föreningar. AÖS har också mot-
tagning av verksamhetsavfall vid Bångahagens av-
fallsanläggning i Mariestad och Odenslunds ÅVC i 
Gullspångs kommun. 

AÖS är också genom avtal med Gullspång, Karls-
borg, Mariestad, Skövde och Töreboda behjälplig 
i frågor som rör sluttäckning av deponier.  
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

Visste du att… 
 

AÖS hjälper till med sluttäckning av gamla 
deponier på sammanlagt 620 000 

kvadratmeter… 
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Från    Till 
Effektiv sophämtning   Miljödriven och effektiv avfallshantering 
 
 
 
 
 
Vår färdriktning syftar till att skapa långsiktiga samhällsekonomiska och miljörelaterade vinster, vilket 
kommer att påverka kunder, medarbetare och ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision 

AÖS vision beskriver vad förbundet eftersträvar 
att uppnå i framtiden. Det är en utmanande vision 
och vi arbetar mycket med våra kunder för att få 
rätt sortering, både i sopkärlen och på återvin-
ningscentralen. 

 

 

Verksamhetsidé 

Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning 
av den verksamhet som AÖS bedriver, vilka vi är 
till för och vad som kännetecknar inriktningen på 
vårt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfallstrappan

AÖS arbete kan illustreras med en ”avfallstrappa” 
där målet är att komma så högt upp i trappan 
som möjligt.  

Trappan återfinns i Miljöbalken och styr hur  
avfallet ska tas omhand. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 AÖS vision 
 

Vi är en av de ledande i Sverige  
inom kommunal avfallshantering  

och  
alla våra invånare sorterar rätt! 

AÖS verksamhetsidé 
 

Vi säkerställer medlemskommunernas in-
samling och omhändertagande av hushålls-

avfall till vår gemensamma nytta. 
 

Vi bedriver verksamheten med god service 
på ett miljöriktigt och effektivt sätt. 
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Verksamhet och  
Verksamhets- och miljöperspektivet innebär att vi 
bedriver en miljöriktig och effektiv verksamhet. Vi 
strävar efter att ligga i framkant inom teknisk ut-
veckling för att optimera och effektivisera verk-
samheten i så stor utsträckning som möjligt. 

 

 

 

Mål och måluppfyllelse 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
Ansluta fler fastighetsägare till in-
samling av matavfall med syfte 
att nå den nationella målsätt-
ningen om att samla in 50 % av 
allt matavfall som uppstår senast 
år 2018. 
 
 
50 % av den totala ordinarie for-
donsflottan för sophämtning ska 
vara biogasdriven. 
 
 
Utöver biogas ska den ordinarie 
fordonsflottan för sophämtning 
till 20 % drivas med andra alter-
nativ till fossila drivmedel.  
 

Målet ej uppfyllt. AÖS samlar in 
38 % av det matavfall som upp-
står. 

Målet är uppfyllt. Andelen sop-
bilar som drivs med biogas 
uppgår till 52 %. 

Målet är uppfyllt. 35 % av sop-
bilarna drivs med HVO. 

Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
5 % av slammet från enskilda av-
loppsanläggningar hanteras lo-
kalt via avvattning. 
 

 
Mäts vid årsskiftet.
 Lokalt omhändertagande av avfall i så stor 

utsträckning som möjligt.

Nyckelfråga

Bedriva en effektiv och miljöriktig 
verksamhet.

Nyckelfråga

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
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Händelser under första halvåret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matavfall – sista rycket? 

Mycket tyder på att regeringen kommer att för-
länga tiden för när insamlingsmålet för matavfall 
ska vara uppfyllt samt göra insamlingen obligato-
risk för alla kommuner.  

I AÖS omfattas samtliga villahushåll redan av sor-
tering av matavfall. Flerbostadshusen i AÖS har 
till årsskiftet på sig att komma igång med sorte-
ringen. Vid halvårsskiftet hade ungefär en tredje-
del av flerbostadshusen startat sorteringen. 

Totalt sett samlar AÖS in 38 procent av det 
matavfall som uppstår. Målet är att samla in 50 
procent. 

Individuell sorteringsmätning i flerbostadshus 

Försöksprojektet med individuell sorteringsmät-
ning hos Törebodabostäder har pågått under 
första halvåret. Projektet stöds av Vinnova och 
sker i samarbete med Högskolan i Skövde och Tö-
rebodabostäder. Utgångspunkten för försöket 
var en otillräcklig sorteringskvalité vid Kårtorps-
området i Töreboda. Sedan mitten av januari har 
en tredjedel (44) av lägenheterna i Kårtorpsom-
rådet erbjudits möjlighet att sortera matavfall för 
individuell sorteringsmätning. Av dessa har 36 lä-
genheter (81,8 procent) valt att delta och lämna 
sitt matavfall i en särskild behållare.  

Deras matavfallspåsar har avskilts och kontrolle-
rats slumpmässigt, varvid ett näst intill helt per-
fekt och glädjande resultat konstaterats. Endast 
en av de kontrollerade påsarna innehöll en 
mindre mängd ovidkommande avfall. Systemet 
återkopplade felaktigheten automatiskt till det 
aktuella hushållet som därefter fortsatt att sor-
tera med godkänt resultat.  

Det glädjande resultatet från försöket med indi-
viduell sorteringsmätning är anmärkningsvärt 
och har uppmärksammats eftersom det ses som 
en möjlig lösning på ett utbrett problem vid sor-
tering av matavfall hos flerbostadshus. Resulta-
tet är också anmärkningsvärt eftersom kravet på 
renhetsgrad är 100 procent vid individuell sorte-
ringsmätning att jämföra med AÖS renhetskrav 
på fastighetsnivå som är 98 procent. Skillnaden 
kan tyckas vara liten men är i verkligheten stor 
eftersom renhetskravet är ett viktbaserat krav 
som tillåter relativt stora mängder ovidkom-
mande avfall med låg vikt såsom plastföremål, 
etc.  

Olika undersökningar under projektets gång har 
visat en utsorteringsgrad á 83,7 procent hos de 
deltagande hushållen att jämföra med den nat-
ionella målsättningen á 50 procent.  

Invigning av slambrunn i Töreboda

I mitten av maj invigdes Skaraborgs första be-
handlingsanläggning för toalettvatten från en-
skilda avlopp. AÖS medverkar som partner i pro-
jektet, som syftar till att återföra näringsämnen 
från toalettvattnet till jordbruket.  

Underjordsbehållare 

Den 1 juli träder ett nytt regelverk i kraft i AÖS 
som medger avfallsinsamling i så kallade under-
jordsbehållare. En underjordsbehållare är en 
nedgrävd behållare som lyfts upp och töms med 
en kranbil. Om underjordsbehållaren är rätt pla-
cerad och innehållet rätt sorterat är det ett bra 
alternativ till containrar.  

De första tömningarna beräknas ske under första 
veckan i juli vid Skövdebostäders nybyggda bo-
stadsområde Ekedal i Skövde. 

Exempel underjordsbehållare 
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Kund 
Kundperspektivet innebär att verksamheten kän-
netecknas av god service, hög tillgänglighet, en-
kelhet och flexibilitet. 
 
 
 
 
  

 
 
Mål och måluppfyllelse 2018 

 

 

  

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

God service med hög tillgänglighet.

Nyckelfråga

Aktuell och lättillgänglig information om 
AÖS miljödrivna avfallshantering och 
kundens bidrag till denna 
(”alla måste förstå – alla måste vara med”).

Nyckelfråga

Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
Grönt kort införs på minst två 
ÅVC. 

 
Målet är inte uppfyllt. Grönt kort 
planeras för Töreboda ÅVC. 

Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
Nöjd kundindex ska vara minst 
85 %. 
 

 
Målet är inte uppfyllt. Kundunder-
sökningen 2017 gav 83 % nöjda 
kunder. Ny undersökning kommer 
genomföras år 2020. 
 



10

Händelser under första halvåret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grönt kort på fyra ÅVC 

 
Nu finns grönt kort på fyra återvinningscentraler 
i AÖS område. Ytterligare en ÅVC är på gång att 
utrustas med grönt kort, nämligen i Töreboda.  

Totalt sett har ca 3 900 kunder grönt kort i Hjo, 
Karlsborg, Timmersdala och Värsås. 

Direktionen kommer under hösten att diskutera 
fortsatta ubyggnaden av Grönt kort. 

Timmers-
dala 

1 151 st 

Karls-
borg 

895 st 

Hjo 
1 600 st 

Värsås 
317 st 

GDPR 

Det är nog få som har missat att det kom en ny 
dataskyddsförordning den 25 maj i år. Syftet med 
lagstiftningen är att stärka enskildas rätt till 
skydd för den personliga integriteten. 
På AÖS har det arbetats intensivt för att säker-
ställa att vi uppfyller kraven i den nya lagstift-
ningen. 

Emmaus Björkå tar över textilinsamling 

Från och med den 11 juni är det Emmaus Björkå 
som ansvarar för textilinsamlingen på AÖS åter-
vinningscentraler. Det nya avtalet innebär fler in-
samlingsställen än tidigare och möjlighet till mer 
textilåtervinning. 
 

Digitala tjänster

I vår strävan att minska pappersutskick har vi nu-
mera möjligheten att skicka både fakturor och 
annan utgående post till digitala brevlådor. Ex-
empel på digitala brevlådor är Digimail, e-Boks, 
Kivra och Min myndighetspost. 

Det går att välja att få sin faktura som e-faktura, 
e-postfaktura, till digital brevlåda och som pap-
persfaktura.  

Till myndigheter, kommuner och företag kom-
mer vi att till hösten kunna skicka elektroniska 
fakturor. 
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Medarbetare 
 

Medarbetarperspektivet innebär att AÖS ska vara 
en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där 
medarbetarna utvecklas i sina roller och ger god 
service till våra kunder. 

 
 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

Händelser under första halvåret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Vara en attraktiv arbetsgivare.

Nyckelfråga
Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
Nöjd medarbetarindex (NMI) 
ska vara minst 85. 

 
Senaste medarbetarundersökning 
genomfördes 2017 och resultatet 
uppgick till 58. Nästa undersök-
ning genomförs år 2020. 

0,5%

1,0%2,5%

Sjukfrånvaro i olika åldersintervall 
av den totala frånvaron 4 %

<29 år 30-49 år >50 år

Studiebesök 

Under våren fick de som inte besökt behand-
lingsanläggningarna för matavfall och restavfall 
tillfälle att göra det. Ett femtontal personer be-
sökte Falköpings biogasanläggning och Skövde 
värmeverk. Besöken var mycket uppskattade och 
lärorika. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron under första halvåret 
2018 uppgår till 4,0 procent vilket är en minsk-
ning jämfört med samma period föregående år 
(4,6 %). Det är främst korttidsfrånvaron som 
minskat. Sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer uppgår 
till 1,7 procent vilket också är en minskning mot 
samma period 2017 (2,4 %). 

Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 
7,2 procent (8,2 %) och män 2,7 procent (3,4 %).  

Medarbetare 

Antal tillsvidareanställda uppgår till 55 st. vid 
halvårsskiftet och andelen kvinnor uppgår till 33 
procent. Det är en ökning med två procent 
jämfört med årsskiftet. 

Medelåldern för AÖS medarbetare är 44 år. 
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Ekonomi 
 

Ekonomiperspektivet innebär att vi arbetar så 
kostnadseffektivt som möjligt och strävar efter 
att ha låga avgifter för vår verksamhet. 

 
 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Ekonomi i balans.

Nyckelfråga
Mål 2017 Måluppfyllelse 
 
Soliditeten understiger inte  
35 %. 
 

 
Målet är uppfyllt.  
Soliditeten är 64,1 %. 
 

Resultat delår 2018 

Resultatet för första halvåret är negativt -4,7 
mnkr vilket är bättre än det budgeterade 
resultatet om -8,1 mnkr. Soliditeten uppgår till 
64,1 % vilket innebär att det finansiella målet är 
uppfyllt.  

Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med 
ett eget kapital om 50 mnkr. Det egna kapitalet 
minskar dock i stadig takt allteftersom kostna-
derna ökar och därmed det negativa resultatet. 
Taxehöjningar är därför nödvändiga för att få 
ekonomin i balans och kunna upprätthålla en god 
finansiell ställning. 

Prognos 

Prognosen för helåret visar ett underskott med 
ungefär -11 mnkr. Det är bättre än det 
budgeterade resultatet på -16 mnkr.  

Intäkterna kommer att öka under andra halvåret 
när abonnemang för sommarhämtning 
faktureras.  

På kostnadssidan kommer arbetet med Grönt 
kort att ge en del ökade kostnader under 
hösten. Konvertering av fakturering från 
Falköping kommer också innebära en del ökade 
kostnader. 

Ägarsamråd AÖS 

I januari hade AÖS ägarsamråd för första gången 
i förbundets historia. Orsaken till beslutet att 
kalla samman medlemskommunerna kom av att 
avfallstaxan inte godkänts i alla medlemskommu-
ner. 

Ägarsamrådet blev lyckat med stort deltagande 
och engagemang. Ett av resultaten från ägarsam-
rådet var att bereda kommande taxeförslag 
(2019) med kommuncheferna i respektive kom-
mun för att säkerställa den solidariska finansie-
ringen av förbundet.  

Ett nytt förslag till avfallstaxa att börja gälla den 
1 januari 2019 har skickats ut till medlemskom-
munerna för beslut. I den nya taxan finns förslag 
på höjningar motsvarande ca 8 mnkr. Då det 
egna kapitalet stadigt minskar är detta en nöd-
vändig åtgärd för att inom ett par år nå balans-
kravet. 



13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Intäkter/ 
verksamhet 

Utfall 
jan-jun 

Budget 
jan-jun 

Avvikelse 
budget 

Insamling 45 800 47 500 - 1 700 

ÅVC 3 300 2 900 400 

Sluttäckning 1 000 1 000 0 

Övrigt 1 200 1 100 100 

Summa 51 300 52 500 -1 200 

Kostnader/ 
verksamhet 

Utfall 
jan-jun 

Budget  
jan-jun 

Avvikelse 
budget 

Insamling 30 100 32 200 2 100 

ÅVC 16 400 17 000 600 

Sluttäckning 900 1 000 100 

Övrigt 8 600 10 400 1 800 

Summa 56 000 60 600 4 600 

Intäkter 

Intäkterna för första halvåret uppgår till 51,3 
mnkr vilket är 1,2 mnkr mindre än budgeterat.  

Den negativa avvikelsen beror till största delen 
på att avgifter för sommarabonnemang 
faktureras i efterskott vilket kommer att ge 
ökade intäkter under andra halvåret.  

ÅVC:erna ligger något bättre än budget bland 
annat beroende på ökade intäkter för årskort. 

89%

6% 2%
2%

Fördelning intäkter 

Insamling

ÅVC

Sluttäckning

Övrigt

Kostnader 

Kostnaderna för första halvåret 2018 uppgår till 
56 mnkr vilket är 4,6 mnkr mindre än 
budgeterat. Verksamheten insamling avviker 
från budget och det beror främst på att färre 
flerbostadshus har startat insamling av matavfall 
än beräknat. Kostnaderna kommer sannolikt att 
öka i slutet av året och under 2019. På ÅVC har 
arbetet med Grönt kort inte kunnat genomföras 
som planerat vilket innebär lägre kostnader i 
verksamheten. 

Inom administration ligger kostnaderna ca 1,8 
mnkr lägre än budget. Det beror bland annat på 
vakanser som ännu inte tillsatts och kostnader 
för konvertering av kundregister som kommer 
att innebära ökade kostnader under hösten.  

Investeringar 

Under första halvåret har inga nya investeringar 
genomfört. En ny sopbil till Skövde har 
upphandlats och kommer levereras under 
hösten 2018.  

54%
29%

2%
15%

Fördelning kostnader

Insamling

ÅVC

Sluttäckning

Övrigt
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 Not 2018-06-30 Budget 
2018 

Prognos 
2018 

2017-06-30 

    
Intäkter 

 
    

Grund- och hämtningsavgifter 
 

45 670 94 820  46 261 
Övriga intäkter 1 5 629 10 235  11 299 
Summa intäkter 

 
51 299 105 055 105 000 57 560   

    
Kostnader 

 
    

Övriga externa kostnader  2 -37 716 -82 070  -45 608 
Personalkostnader 3 -15 431  -33 070  -16 021 
Avskrivningar 4 -2 823 -6 100  -2 453 
Summa kostnader 

 
-55 970 -121 240 -116 000 -64 082   

    
Summa verksamhetens nettokostnader 

 
-4 671 -16 185  -11 000 -4 468,5   

      
    

Finansnetto 
 

    
Ränteintäkter 

 
-    

Räntekostnader 
 

-   -1   
    

DELÅRETS RESULTAT 
 

-4 671 -16 185 -11 000 -6 523 
      

Foto Thomas Harrysson 
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Not 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 
  

   
TILLGÅNGAR      

   
Anläggningstillgångar 

 
   

Fastigheter 5 5 107 5 425 5 748 
Maskiner 6 2 579 3 118 3 503 
Inventarier 7 1 217 1 352 1 161 
Bilar och andra transportmedel 8 9 092 10 925 10 757 
Summa anläggningstillgångar 

 
17 995 20 820 21 169   

   
Omsättningstillgångar 

 
   

Kundfordringar   23 155 32 738 29 449 
Övriga fordringar 

 
124 226 227 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 803 1 394 1 597 
Kassa och bank   29 278 32 215 33 885 
Summa omsättningstillgångar 

 
60 360 66 573 65 158   

   
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
78 355 87 393 86 327 

     
   

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

     
   

Eget kapital    
Eget kapital 

 
54 911 63 738 63 738 

Årets resultat 
 

-4 671 -8 827 -6 523 
Summa eget kapital 

 
50 240 54 911  57 215   

   
Kortfristiga skulder 

 
   

Leverantörsskulder 
 

11 726 14 424 13 754 
Övriga skulder 9 4 039 5 547 4 867 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 12 350 8 451 10 491 
Summa kortfristiga skulder 

 
28 115 28 422 29 112   

   
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
78 355 87 393 86 327 
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2018-01-01 
2018-06-30 

2017-01-01 
2017-12-31 

2017-01-01 
2017-06-30 

Den löpande verksamheten     
   

Årets/delårets resultat -4 671 -8 827 -6 523 
Justering för av- och nedskrivningar 2 823 5 275 2 453 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster    
Kapitaltillskott från nya medlemskommuner    
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 848 -3552 -4 070  

   
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 3276 -3 389 -305 
Ökning/minskning kortfristiga skulder -4 366 3 550 182 
Medel från den löpande verksamheten -2 938 -3 391 -4 193  

    
   

Investeringsverksamheten     
   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -4 762 -2 290 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar    
Medel från investeringsverksamheten 0 -4 762 -2 290  

    
   

Finansieringsverksamheten     
   

Amortering av skuld    
Medel från finansieringsverksamheten 0 0 0  

    
   

DELÅRETS KASSAFLÖDE -2 938 -8 153 -6 483  
   

Likvida medel vid årets början 32 216 40 368 40 368 
Likvida medel vid delårets slut 29 278 32 215 33 885 
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Redovisningsprinciper 

Redovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag och med beaktande av uttalanden 
från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed. Periodisering har skett efter bokförings-
mässiga grunder.  

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till ett halvt prisbasbelopp. 

 

Avskrivning 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-
skrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. 

 

Avskrivningstider 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att komponent-
avskrivning inte är aktuellt för de tillgångar som för närvarande ingår AÖS verksamhet.  
 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

 

Byggnader/fastigheter  15-25 år 

Maskiner och bilar  5-10 år 

Övriga inventarier  5-10 år 
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Noter (tkr) 

 
Not 1 Övriga intäkter 2018-06-30 2017-06-30  

 
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 3 867 3 255 
Intäkter kommersiell verksamhet (fastighetsnära insamling av förpack-
ningar FNI, verksamhetsavfall, sluttäckning) 

1 578 7 576

Övriga intäkter 184 468 
Summa 5 629 11 299

Not 2 Övriga externa kostnader 2018-06-30 2017-06-30   

Inköp av förbrukningsinventarier och material 2 961 4 842 
Entreprenader 22 425 27 435 
Konsulttjänster 669 865 
Lokal- och markhyror 742 973 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 471 394 
Bränsle, energi och vatten 1 761 1 735 
Transporter 1 499 1 603 
Övriga lokal- och fastighetskostnader 518 244 
Administrationskostnader 3 415 3 447 
Övriga verksamhetskostnader 3 254 4 070 
Summa 37 715 45 608 

 

 

*Gemensamma kostnader för administration, direktion etc. har fördelats ut på respektive verksamhet enligt en fördelningsnyckel 
baserad på andel av de totala kostnaderna. 

Not 3 Personalkostnader 2018-06-30 2017-06-30   
 

Arvoden 143 152 
Löner 10 902 11 327 
Kostnadsersättningar 40 60 
Sociala avgifter 3 410 3 471 
Pensionskostnader 732 671 
Personalsociala kostnader 204 340 
Summa 15 431 16 022 

96%

4%

Kommunalt
insamlingsansvar

97%

3%

Kommunalt
insamlingsansvar

Kommersiell
verksamhet
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Not 4 Avskrivningar  2018-06-30 2017-06-30   
 

Fastigheter 318 318 
Maskiner 539 520 
Inventarier 134 85 
Bilar och andra transportmedel 1 832 1 530 
Summa 2 823 2 453 

 

Not 5 Fastigheter 2018-06-30 2017-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Årets investering -  
Summa utgående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 159 -518 
Årets avskrivningar -318 -318 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -1 477 -836 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 5 107 5 748 

Not 6 Maskiner 2018-06-30 2017-06-30 
 

Ingående anskaffningsvärden 10 025 9 745 
Årets investering - 129 
Summa utgående anskaffningsvärden 10 025 9 874 
Ingående ackumulerade avskrivningar -6 907 -5 852 
Årets avskrivningar -539 -520 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -7 446 -6 372 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 2 579 3 502 

Not 7 Inventarier 2018-06-30 2017-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 3 148 2 726 
Årets investering - 131 
Summa utgående anskaffningsvärden 3 148 2 857 
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 796 -1 610 
Årets avskrivningar -134 -85 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -1 930 -1 695 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 1 218 1 162 
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Not 8 Bilar och andra transportmedel 2018-06-30 2017-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 27 894 23 834 
Årets investering - 2 030 
Summa utgående anskaffningsvärden 27 894 25 864 
Ingående ackumulerade avskrivningar -16 969 -13 577 
Årets avskrivningar -1 832 -1 530 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -18 801 -15 107 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 9 093 10 757 

 
Not 9 Övriga skulder 2018-06-30 2017-06-30   

 
Momsskuld 2 929 3 681 
Sociala avgifter 600 615 
Personalens källskatt  509 527 
Övriga skulder 1 45 
Summa 4 039 4 868 

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018-06-30 2017-06-30  
 

Förutbetald intäkt   
Upplupna löner 39 477 
Upplupna semesterlöner 3 009 3 203 
Revision 47 47 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 514 481 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 126 4 
Övriga upplupna kostnader 8 614 6 280 
Summa 12 349 10 492 
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Sammanfattning  

Händelser under första halvåret 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kom-
munalförbund som ansvarar för den kommunala 
räddningstjänsten i medlemskommunerna Mari-
estad, Skövde, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Töre-
boda och Tibro. Ansvaret omfattar räddnings-
tjänst som enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) vidta åtgärder så att bränder och skador till 
följd av bränder förebyggs. Ansvarar för sotnings-
verksamhet och även annan olycks- och skadefö-
rebyggande verksamhet. RÖS ska även tillhanda-
hålla utbildning för medlemskommunernas per-
sonal inom ramen för LSO. 

Personalrörelse är inte ovanligt och heller inte på 
räddningstjänsten. Rekrytering av deltidsbrand-
män har blivit svårare med sjunkande antal sö-
kande. En nog så viktig funktion för kommuner-
nas trygghet och säkerhet. Brandinspektör och 
brandingenjör är rekryteringar, i en trång sektor, 
som RÖS just nu har och kommer att anställa 
inom. Brandmän har också rekryterats under 
första halvåret 2018, vilket ger en positiv injekt-
ion i räddningstjänsten. 

Branden på äldreboendet Allégården i Tibro, har 
påverkat många och vi har dragit lärdom gemen-
samt med alla inblandade. Det positiva i det tra-
giska är att det var en bra insats av alla, personal, 
kommun, räddningstjänst m.fl. 

Resultat 

Resultatet för första halvåret är -1 086 tkr vilket 
är något sämre än budget, vilken för delåret är på     
-366 tkr. Soliditeten uppgår till 26 %. Prognosen 
för helåret tyder på ett bättre resultat än budget.  

 

 

 

 

 

Investeringar 

Under första halvåret har bland annat två nya 
tankbilar köpts in, en till Skövde och en till 
Mariestad , en lastväxlarbil, en hjullastare och två 
personbilar. 

Prognos 

Prognosen för helåret är att vi kommer att ligga 
bättre till än budget och därmed göra ett resultat 
närmare 0 kr ungefär 176 tkr. 
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Organisation och politik  

Kommunalförbundet  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) består 
av sju kommuner. I RÖS medlemskommuner bor 
ungefär 121 000 invånare på en landyta av ca 
3 100 km2 

 

Kartbild över RÖS medlemskommuner 

Uppdrag 

RÖS ska hålla en för medlemskommunerna ge-
mensam räddningstjänst som, enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO), annars åvilar var och en 
av medlemskommunerna.  

Ansvaret omfattar också att åtgärder vidtas så att 
bränder och skador till följd av bränder förebyggs, 
utan att andras ansvar inskränks. Ansvara också 
för sotning och brandskyddskontroll.  

Lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen 
om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Förebygga 
och begränsa skador som kan uppkomma genom 
brand eller explosion orsakad av brandfarliga och 
explosiva varor.  

RÖS ska också medverka vid samverkan inom det 
civila försvaret beträffande räddningstjänst under 
höjd beredskap. 

Politisk ledning 

Kommunalförbundet leds av en direktion och 
varje medlemskommun representeras av två leda-
möter och två ersättare. Skövde kommun innehar 
ordförandeposten och posten som 1:a och 2:a vice 
ordförande alternerar årligen mellan övriga med-
lemskommuner. Ordförande är Göte Carling (KD) 
och vice ordförande är för närvarande Jan Hassel 
(S) Gullspång och Mikael Faleke (M) Töreboda. Di-
rektionen har 9 sammanträden per år i dagsläget. 

Revisorer 

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer 
och för mandatperioden 2015-2018 har Birgitta 
Swenson (Hjo) och Åke Karlsson (Karlsborg) ut-
setts. 

Verksamhetsområden 

Skadeavhjälpande verksamhet 

Den skadeavhjälpande verksamheten syftar till 
att minska skadorna på liv, hälsa och miljö vid 
oönskade händelser. Detta skall kunna utföras så-
väl under svåra omständigheter, exempelvis be-
svärliga oväder och höjd beredskap, som i nor-
malfallet. För att kunna ha en effektiv beredskap 
för sådana händelser skall det finnas en anpassad 
organisation, rätt bemannad, med rätt utrustning 
och som över tid har rätt kompetens och för-
måga. I det dagliga betyder detta att fokus är att 
öva och träna inför förväntade och icke förvän-
tade oönskade händelser. Stor vikt läggs också vid 
att analysera framtida utmaningar och behov. 

Skadeförebyggande verksamhet 

Det bästa för samhället och våra invånare är om 
olyckor inte sker och att olyckor som tyvärr ändå 
sker får så små konsekvenser som möjligt. Genom 
myndighetsutövning säkerställer räddningstjäns-
ten att byggnader och verksamheter har en lämp-
lig nivå på brandskyddet så att de som vistas i 
verksamhetens lokaler kan vara trygga. Rädd-
ningstjänsten bedriver också olika typer av in-
formationsverksamhet med målet att du som en-
skild medborgare ska få bättre förutsättningar att 
själv kunna förebygga och hantera olyckor. Vi 
finns för att minska skadorna på människor, 
egendom och miljö.  
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Drift- och underhållsverksamhet 

För att den skadeavhjälpande verksamheten 
inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina 
uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift 
och underhåll. Det dagliga arbetet för driftavdel-
ningen innebär till stor del att göra kontroller och 
reparationer på fordon, materiel och brandstat-
ioner samt att sköta logistiken av materiel inom 
förbundet.  

Samverkan, säkerhet och beredskap 

Samverkan sker mellan räddningstjänsterna i Ska-
raborg och med Polismyndigheten och akutsjuk-
vården. Andra aktörer som krishanteringsråd, för-
måga under höjd beredskap och Länsstyrelsen 
sker samverkan med genom regelbundna möten. 
RÖS ingår också i ett nätverk och samarbete mel-
lan räddningstjänsterna i Västra Götaland, 
Räddsam VG. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Förebyggande               LSO                                            Kris 
 
 
 
 
 
RÖS uppdrag går ifrån att förebygga brand och olyckor i samhället, planera, genomföra och följa upp in-
sats till att förbereda och samverka för sällanhändelser. 
 
 
 
 

Samhällskyddande 
åtgärder 

Kriminalitet 
Terrorhot 
Miljöhot 

Krig 

Vanliga Vanliga olyckor 
 

 
Stora olyckor 

 

Kriser 
 Krig 

 

Ovanliga 

Sällsynta 

Individer Grupper Samhället 

Frekvens 

Konsekvens 

Lag om skydd mot olyckor 

Lag om kommuners och landstings åt-
gärder inför och vid extraordinära hän-
delser i fredstid och höjd beredskap 
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Vision 

RÖS vision beskriver vad förbundet eftersträvar 
att uppnå i framtiden. Det är en utmanande vision 
och vi arbetar med att möta utvecklingen i sam-
hället och dess behov av räddningstjänst. 

 

 

Verksamhetsidé 

Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning 
av det uppdrag RÖS har, vilka vi är till för och vad 
som kännetecknar inriktningen på vårt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 RÖS vision 
 

Genom vårt arbete ska ingen omkomma  
eller skadas svårt till följd av brand eller 

andra olyckor. 

RÖS verksamhetsidé 
 

Vi svarar för räddningstjänst och förebyg-
gande brandskydd enligt lagen om skydd 

mot olyckor, inom RÖS geografiska område. 
 

Genom att verka för att förhindra och be-
gränsa olyckor skapa Trygghet, Säkerhet och 

Omtanke för allmänheten. 
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Verksamhet 

Verksamhetsperspektivet innebär att vi bedriver 
rätt efterfrågad verksamhet genom att vi följer de 
krav medlemskommunerna har på förbundet. Vi 
strävar efter att ligga i framkant och ständigt för-
bättra vår verksamhet genom att utvärdera, ut-
bilda och sprida kunskap med utgångspunkt ifrån 
LSO. 

  

 

Mål och måluppfyllelse 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet

Samhälle

Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
Räddningstjänsten ska lära från 
egna genomförda insatser i syfte 
att effektivisera den operativa 
verksamheten 
 
 
 
 
 
 

 
Ta del av insatser och händelser 
via omvärldsbevakning och imple-
mentera kunskap i egen organi-
sation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via omvärldsbevakning hantera 
och vid behov justera egen opera-
tiv organisation utifrån uppfattad 
riskbild. 

 

 
Det senaste året har verksam-
heten med att analysera ge-
nomförda insatser utvecklats 
betydligt. En del av denna ut-
veckling har gjorts möjlig ge-
nom att förbundet tillförts mer 
akademisk kompetens på den 
förebyggande avdelningen var-
för analys av olyckor och insat-
ser överförts till densamma. 

Nya tester och forskningsresul-
tat görs alltså till ny kunskap, 
vilken sprids inom organisat-
ionen. Denna leder i sig till säk-
rare räddningsinsatser. Exem-
pel är information om spjälk-
ning av vissa betongkonstrukt-
ioner. I den framkommer att 
brandpersonalen skall ta vissa 
utvidgade hänsyn i de fall såd-
ana byggnadskomponenter fö-
rekommer. 

 
Målet är ej uppfyllt. Ej tillräck-
liga resurser för: 
In- och utvändig livräddning 
samtidigt i flerbostadshus. 
Ökad befolkning ger ökad risk 
för samtidiga larm.  
Trafikolycka vid större väg för 
att säkra arbetsplats och om-
händerta drabbade. 

Erfarenheter från inträffade händelser ska 
tillvaratas.

Effektmål
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Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
Genom systematiskt och regel-
bundet underhållsarbete säker-
ställa hög funktionssäkerhet hos 
fordon och materiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genom egen personals medver-
kan i drift och underhållsverk-
samheten minimera utgifter för 
externt upphandlade underhålls-
tjänster. 
 

 
Kontroll och uppföljning av 
funktionssäkerheten sker i hu-
vudsak genom regelbundna 
vecko-, månads- och årskon-
troller med funktionsprover 
och besiktningar, och i vissa 
fall särskilt riktade kontroller. 
Arbetet sker i huvudsak i egen 
regi med egen personal, men i 
vissa fall där krav på annan 
kompetens gäller, anlitas auk-
toriserade företag enligt gäl-
lande tidsintervaller och nor-
mer.  
 
Kontinuerligt underhåll av 
våra fastigheter genomförs i 
huvudsak med egen personal, 
undantaget större projekt där 
tid, kompetens eller behörig-
heter saknas. 
 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
De som verkar och bor i förbun-
dets medlemskommuner ska ges 
ökade möjligheter och kunskap 
för att skydda sig mot brand. 
 
 
 
 
Allmänheten ska ha möjlighet att 
utföra en livräddande insats vid 
badplatser, kajer och bryggor. 
 
 
 
Antalet bränder och skador av 
dessa ska minska i skolor, försko-
lor och fritids.  
 

 
RÖS behöver göra en översyn 
av hur brandutbildning och in-
formation till allmänheten han-
teras. Information till allmän-
heten är ett lagkrav, vilket in-
nebär att verksamheten måste 
bedrivas.  
 
Tillsyn av livräddningsutrust-
ning har skett under maj och 
juni på 54 badplatser och 
hamnområden runt om i med-
lemskommunerna.  
 
Räddningstjänsten har genom-
fört informationsinsatser om 
brand och anlagd brand för 
barn och ungdomar. Ca 76 % av 
de som nåtts av RÖS informat-
ionsverksamhet är barn och 
ungdomar. 
 

Bedriva en bra förebyggande verksamhet 
genom utbilding och ökad kunskap för 
allmänheten.

Effektmål

Lokalt tillse att vår utrustning så som lokaler 
och fordon och materiel är i bästa möjliga 
skick för insatsverksamheten. 

Effektmål
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Händelser under första halvåret 

Branden vid Allégården i Tibro 

Strax före klockan 02:00 på natten mot fredag 
den 26 januari 2018 inkommer ett automatlarm, 
från Allégårdens äldreboende i Tibro, till Rädd-
ningstjänsten Östra Skaraborg. Inom några minu-
ter kan nattpersonalen på boendet konstatera att 
det brinner kraftigt i en lokal nära huvudentrén. 
Personalen förbereder ett släckförsök, men 
tvingas utrymma byggnaden, på grund av bran-
dens storlek och den omfattande rökspridningen. 

När räddningstjänsten kommer till platsen är 
stora delar av gemensamhetsutrymmen och kor-
ridorer vid huvudentrén rökfyllda och fem lägen-
heter, som utgör trygghetsboende, hotas av 
brand- och rökspridning. Räddningstjänsten, till-
sammans med nattpersonalen, påbörjar en ut-
rymning av trygghetsboendet. Totalt utryms fem 
personer, varav en är kraftigt rökskadad och 
medvetslös, efter att brandrök har läckt in i lä-
genheten. 

 

Bilden visar branden på Allégården i Tibro. 

 

I nästa skede av branden hotas även tre närbe-
lägna boendedelar av brandgasspridningen. Per-
sonalen på boendet, tillsammans med polis och 
ambulans, utrymmer ett äldreboende i fyra plan, 
två korttidsavdelningar och fyra avdelningar på 
ett demensboende. De flesta av de boende kan 
inte gå, varför personalen tvingas bära och släpa 
boende på madrasser, ned för trapporna i äldre-
boendet. Totalt utryms 63 boende inom loppet av 
en timme.  

Fyra personer fick vård för rökskador, av ambu-
lanspersonal på plats, och tre av dessa fick av-
transporternas till sjukhus för vidare vård. En var 
den boende på trygghetsboendet och de andra 
två tillhörde nattpersonalen. Branden kunde be-
gränsas till den byggnadskropp där branden star-
tat, men stora delar av byggnaden är kraftigt rök-
skadade.  

Branden har konstaterats vara anlagd. 
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Olycksundersökning Allégården i Tibro 

Räddningstjänsten har genomfört en större 
olycksundersökning efter branden på äldreboen-
det Allégården i Tibro i januari. Olycksundersök-
ningen har genomförts enligt nytt arbetssätt vil-
ket har gett positivt resultat. Rapporten från 
olycksundersökningen har väckt stort intresse hos 
media och andra intressenter.  

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap) har meddelat att de har för avsikt att skicka 
rapporten till Boverket för att försöka påverka 
byggreglernas utformning. Det är positivt att rap-
porten fått så stor uppmärksamhet. 

Feedbacken som återkommit visar också att rädd-
ningstjänsten har tänkt rätt när arbetssättet för 
hur vi arbetar med olycksundersökningar gjorts 
om. Flera av räddningstjänstens medlemskom-
muner har nu dragit igång egna projekt med att 
gå igenom brandskyddet på äldreboenden med 
syfte att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att 
förbättra brandskyddet. 

Brand Katrinefors i Mariestad 

En större brand inträffade på Katrinefors kraft-
värme i Mariestad. Det var den gamla delen som 
eldhärjades. Branden startade vid en flismaskin 
och transportbandet av flis. Branden kunde be-
gränsas och undvika spridning till övriga byggna-
der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsstatistik 

Tabell 1. Fördelning över olika insatser under första halvåret 2018 
med 2014-2017 som jämförelse.  

 
Som visas ovan kan nämnas att antalet brand ej i 
byggnad åter igen sjunkit till det förväntade anta-
let. Däremot är antalet IVPA-larm (i väntan på 
ambulans, hjärtstopp) något högre. 

Personskador 

Antalet omkomna och avtransporterade med am-
bulans från olycksplats redovisas nedan.  

Tabell 2. Översikt fördelning av personskador första halvåret 2018 
med 2014-2017 som jämförelse. 

Av de omkomna fördelar sig dessa enligt nedan-
stående tabell 

Tabell 3. Fördelning av omkomna under halvåret. 

Olyckstyper 2014 2015 2016 2017 2018 

Brand i byggnad 54 74 56 63 67 

Brand, ej i byggnad 64 76 70 116 73 

Trafikolycka 78 127 99 137 121 

Utsläpp, farligt ämne 22 23 7 19 9 

Drunkning/Tillbud 0 0 2 3 3 

Automatlarm 280 279 283 309 294 

IVPA/SAMS 44 67 62 68 87 

Övriga olyckstyper 106 112 101 80 88 

Totalt 648 758 680 795 742 

Fördelning per-
sonskador 

2014 2015 2016 2017 2018 

Avtransporterade  106 126 76 87 60 

Omkomna 3 4 4 5 5 

Datum Adress Händelse Antal 

30/1 Forsvik Drunkning 1 

6/3  Tidan Järnväg 1 

8/3  Väg 49 Tibro Trafikolycka 1 

16/5 Väg 200 Hova Trafikolycka 1 

29/6  Väg 49 Tibro Trafikolycka 1 
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Tillsyn 

Resultatet gällande tillsyn är lågt under första 
halvåret 2018. Orsaken är att det tar längre tid 
att bedriva myndighetsutövning som uppfyller 
gällande lagstiftning, ex. förvaltningslagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information till allmänheten 

Resultatet gällande brandutbildning och inform-
ation till allmänheten är lågt för halvåret. Det är 
framförallt en stor nedgång både i antalet inform-
ationstillfällen som genomförts samt totalt antal 
personer som nåtts av informationen. Övriga de-
lar av organisationens samlade personalresurs 
har inte använts i tillräcklig utsträckning på grund 
av svårigheter att planera för denna verksamhet. 
Förfrågningar från medlemskommunerna om att 
erhålla brandutbildningar är låg i förhållande till 
totalt antal anställda inom kommunerna. 
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Statistiskt underlag 

Arbetsmoment 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § 157 149 164 165 156 73 74 

- Varav verksamheter 117 109 124 125 116 73 20 

- Andel brister vid tillsyn 
      

70% 

- Varav badplatser och gästhamnar  40 40 40 40 40 0 54 

- Varav samordnad med tillsyn enligt LBE 
    

22 10 6 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 § 0 3 0 0 0 2 0 

Tillsyn enligt LBE 30 44 51 44 34 10 2 

- Varav samordnad med tillsyn enligt 
LSO 

    
22 10 2 

- Andel brister vid tillsyn 
      

100% 

Tillstånd enligt LBE 52 16 32 25 24 29 17 

- Varav tillstånd brandfarlig vara 47 13 27 19 20 24 14 

- Varav tillstånd explosiv vara 5 3 5 6 4 5 3 

Brandutbildningar 50 42 63 39 50 32 45 

- Antal deltagare på kurser 843 729 1244 664 952 477 788 

Egensotning 
 

14 10 12 12 20 8 

- Beviljade 
 

13 9 7 12 19 8 

- Avslagna 
 

1 1 5 1 1 0 

Informationstillfällen till allmänheten 11 52 115 93 82 83 62 

- Antal informerade personer 
 

2073 4981 2799 3293 3607 1911 

- Antal informerade personer* 1600 995 770 1260 690 322 800 

- Totalt antal informerade personer 1600 3068 5751 4059 3983 3929 2711 

- Varav förskolebarn (0-6 år)       35 

- Varav Skolbarn  (6-12 år)       986 

- Varav ungdomar (12-18 år)       1026 

- Varav vuxna       471 

Hembesök 
    

13 34 6 

-   Antal informerade personer 
    

335 764 171 

Inventering, brandskydd i flerbostadshus 
    

23 42 0 

Yttranden 244 292 279 229 384 425 355 

-   Yttrande gällande planprocessen 
 

20 26 21 31 29 37 

-   Yttrande gällande byggprocessen 
 

58 65 52 138 163 115 

-   Yttrande gällande miljöbalken 
    

2 
 

2 

-   Yttrande gällande polistillstånd 
 

154 148 129 163 190 180 

-   Yttrande gällande serveringstillstånd 
 

25 31 23 28 31 19 

-   Övriga remisser 
 

6 9 4 12 3 2 

-   Olycksundersökning 
    

6 4 1 

-   Sakkunnighetsutlåtande 
    

4 5 9 

*Värdet bygger på uppskattningar 
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Fordon och byggnader 

I Mariestad har det långsiktiga renoveringsar-
betet på stationen fortsatt i dagrum och tv-rum 
på andra våning. Nytt golv har lagts in, nytt tak 
har monterats samt ny belysning installerats. Yt-
skikt på väggar har bytts ut och efterföljande mål-
ningsarbeten har genomförts. Viss fast inredning 
har ersatts med ny. Hela renovering är genom-
förd av räddningstjänstens egen personal. 

Under våren har räddningstjänsten upphandlat 
och fått levererat en nyare lastväxlarbil med pla-
cering i Skövde. Bilen ersätter en av de äldre last-
växlarna som förbundet förfogat över. Två av de 
tidigare beställda tankbilarna har levererats och 
de kommer att placeras i Mariestad och Skövde. 
Töreboda och Gullspång kommer då att ta över 
Skövdes och Mariestad nuvarande tankbilar. En 
begagnad lastmaskin har köpt in för användning 
på övningsfältet i Hasslum. Två personbilar har 
köpts in och två bilar har sålts. Den sen tidigare 
beställda släckbilen till Skövde är kraftigt förse-
nad och kommer att levereras under augusti må-
nad. Se bild till höger på några av de nya fordo-
nen som levererats. 
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Samha lle 

Samhällsperspektivet innebär att verksamheten 
kännetecknas av Trygghet, Säkerhet och Om-
tanke för allmänheten. 
 
 
 
 

 
 

 

Mål och måluppfyllelse 2018 

 

 

 

 

 

  

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet

Samhälle

Erfarenheter från inträffade händelser ska 
tillvaratas.

Effektmål

Genom samverkan med övriga 
samhällsaktörer ge medborgaren snabbt och 
effektivt samordnat stöd. 

Effektmål

Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
Utifrån gjorda erfarenheter 
delge dessa till övriga intres-
senter i samhället 
 

 
Utredningen efter branden vid Al-
légården i Tibro har använts för 
erfarenhetsåtertagande för sam-
verkan i samhället vid större hän-
delse. Resultatet av denna har re-
dovisats i en rapport, vilken är en 
offentlig handling. Densamma har 
också skickats in till MSB. Vidare 
har ett inslag spelats in av filmse-
rien 90 sekunder i syfte att sprida 
de viktigaste slutsatserna från 
olyckan inom räddnings-
tjänstsverige. 
 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
RÖS ska medverka i samver-
kansmöten med statliga, 
landsting- och kommunala ak-
törer. 

 
RÖS medverkar i flera samver-
kansforum både vad gäller krisbe-
redskap och höjd beredskap. 
Även i samverkan med andra 
räddningstjänster. 
 

 
Räddningstjänsten in-

formerade nästan 
3000 personer under 
första halvåret 2018 

 

RÖS har en skärsläck-
are i ett av sina for-

don. Den skär igenom 
väggar och tak med 
ett tryck av 300 bar 

 

Räddningstjänsten kon-
trollerar all livräddnings-

utrustning på kommunala 
badplatser så att du kan 

vara trygg 

Visste du att… 
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Händelser under första halvåret 
 

Övningsfältet Hasslum, Skövde 

På övningsfältet Hasslum i Skövde, kan utbildning 
för upp till 300 dagselever genomföras, inom 
brand, räddning, farliga ämnen, krishantering, 
sjukvård, samhällsstörningar mm. 

Räddningstjänsten tillsammans med polis och 
gymnasium finns på övningsfältet Hasslum. Den 
verksmahet som genomförs ryker, låter och hörs.  

Camp blåljus 

Under halvåret vann Vasaskolan 8 Alfta 2, från 
Skövde, tävlingen Camp Blåljus. Detta var första 
gången en klass från räddningstjänstens med-
lemskommuner vann tävlingen. Camp blåljus är 
genomfört för sjunde året i rad. Syftet med denna 
aktivitet är att tydliggöra säkerhetsbegreppet i ett 
större perspektiv för samtliga elever i Skaraborg 
som går i åttonde klass. 

Brandmän på deltid 

RÖS vill rikta ett tack till de företag och 
organisationer som har en deltidsbrandman 
anställd. Det är en hjälte/hjältinna, som är 
nödvändig för att våra kommuninvånare ska 
känna Trygghet, Säkerhet och Omtanke.  

Under 2018 ska dessa brandmän även utbildas i 
SBA (systematiskt brandskyddsarbete) för att 
kunna stötta arbetsgivarna med den kunskapen. 

 

 

 

 

 

 
 

Civilt Försvar 

Återtagande av förmåga till civilt försvar är en 
uppgift för hela samhället. 

Inledningsvis har RÖS valt att utgå från det som 
finns och göra en så bra organisation som möjligt. 
Det finns lite materiel från den gamla civilför-
svarsorganisationen kvar i förråd, men utrustning 
för inbrytning i raserade byggnader inkl. 
skyddsrum saknas. I huvudsak finns utrustning för 
brandsläckning och lite sjukvårdsmateriel. Krigs-
placering av personalen vid RÖS är gjord. 

Övning och träning 

Första halvårets största händelse var branden vid 
Allégården i Tibro. Vid denna sattes organisa-
tionens utförande- och ledningsförmåga på prov. 
Ett prov som visar att de senaste årens träning 
och övning gett resultat. 

Övning och träning i räddningstjänsten är en 
viktig komponent för att skapa Trygghet och 
Säkerhet i samhället vid brand eller olycka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Enligt 2 kap. 2 § lagen 
(2003:778) om skydd mot 
olyckor skall ägare eller 
nyttjanderättshavare till 
byggnader eller andra 
anläggningar vidta de 
åtgärder som behövs för att 
förebygga brand och för att 
hindra eller begränsa skador 
till följd av brand. 

 

Foto Thomas Harrysson 
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Medarbetare 

Medarbetarperspektivet innebär att RÖS ska vara 
en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där 
medarbetarna utvecklas i sina roller och känner 
trygghet i genomförandet av RÖS uppdrag. 

 

 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händelser under första halvåret 

Ny Förbundsdirektör 

Hanna Regebro tillträdde som ny 
Förbundsdirektör 1 mars. Hanna är civilekonom 
och kommer närmast från ett chefsjobb på 
Försvarets Materielverk.  

 

 

 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 

Samhälle

Att försörja Räddningstjänsten med 
personal i den omfattning och med den 
kompetens som krävs utifrån beslutad 
ambitionsnivå.

Effektmål

Att öka mångfalden bland personalen.

Effektmål

Att minimera sjukfrånvaro, arbetsskador 
och allvarliga tillbud i verksamheten. 
Hälsofrämjande aktiviteter skall medverka 
till att sjukfrånvaron inte överstiger 3 % per 
år .

Effektmål

Mål 2018 Måluppfyllelse 

Fulltalig organisation. 
Utbildning 
RL A 2 st 
RL B 2-3 st 
Tillsyn A 4 st 
Tillsyn B 1-2 st 
 

Vakans Brandingenjör 
Vakanser i Hova och Karlsborg. 
RL A 2 st klara 
RL B 2 st klara 
Tillsyn A 2 st klara 
Tillsyn B avvakta. 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

Att öka mångfalden inom hela 
RÖS organisation genom fler 
kvinnor och fler med annan et-
nisk bakgrund. 
 

Andelen kvinnor har ökat till 
12,2% på heltiden och 4,7% på 
RiB (2017: 10,0% resp 4,1%). Till 
RiB-organisationen har två med-
arbetare med annan etnisk bak-
grund rekryterats. 
 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

Sjukfrånvaro < 3% 
Minimera antal arbetsskador 
och allvarliga tillbud. 
Gå över till AFA:s digitala sy-
stem IA för rapportering av 
riskobservationer, tillbud och 
arbetsskador. 
 
 

Sjukfrånvaro X% 
9 riskobservationer, 6 tillbud och 
2 arbetsskador varav 1 föranledde 
frånvaro från arbetet, är anmälda. 
AFA:s system IA började användas 
1 januari. Positivt är att antalet 
riskobservationer har ökat (från 
0) och att antalet arbetsskador 
har minskat (från 7). Antalet till-
bud har ökat från 5 till 6. 
 

Hej, det är jag som är Hanna! 

Jag ser fram emot att få 

jobba på en inkluderande, 

glad och trygg arbetsplats. 
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IA-systemet 

1 januari infördes AFA:s digitala IA-system för 
rapportering av riskobservationer, tillbud och 
arbetsskador. Medarbetare kan nu rapportera 
digitalt genom dator alternativt appen IA. 
Systemet är enkelt att använda och 
förhoppningen är att genom detta få fler att 
rapportera risker och tillbud för att tidigt kunna 
förebygga att inte olyckor sker.  

Enkät Inkluderande arbetsplats 

Alla är varandras arbetsmiljö. Därför har alla ett 
gemensamt ansvar för att skapa en trygg och 
inkluderande arbetsplats. Även lokaler och 
utrustning måste vara anpassade för att fungera 
för alla. Först då får alla lika förutsättningar att 
prestera.  

 

En enkät skickades ut i mars-april till 
heltidsanställda med ämnet inkluderande 
arbetsplats. Enkätens syfte var att få en känsla för 
läget i organisationen och vilka funderingar som 
finns kring hur inkluderande RÖS är. Många svar 
kom in och en del snabba åtgärder har vidtagits. 
Det har tagits fram en långsiktig plan på hur 
arbetet ska fortgå med att få räddningstjänsten 
mot en mer inkluderande och attraktiv 
arbetsplats än den redan är. 

 
Personalutvecklingsdagar 

Personalutvecklingsdagar genomfördes i april 
med temat Krishantering; reaktioner och hur 
bemöta anhöriga på skadeplats. Även ämnet 
suicid berördes.  

 

Rekrytering 

För att locka en bredare målgrupp till 
räddningstjänsten har nya bilder tagits fram som 
visar att människor med olika bakgrund, kön och 
ålder kan arbeta inom räddningstjänsten. Alla 
som drivs av att hjälpa andra och som tycker om 
att träna är presumtiva medarbetare. 
Annonserna har också blivit mer attraherande 
och lyfter fram fördelarna med att arbeta inom 
räddningstjänsten.  
 
RÖS vill även uppmärksamma företagen på 
fördelarna med att ha medarbetare som är 
brandmän vid sidan av sitt ordinarie jobb. Dessa 
medarbetare är HLR-utbildade och vana att 
hantera stressade situationer. RÖS kommer även 
att under hösten introducera en SBA-utbildning 
så att dessa medarbetare ska kunna hjälpa sin 
huvudarbetsgivare med brandskyddskontroll. 
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Statistik 
 
Total sjukfrånvaro uppgår till 3,29 procent första halv-
året 2018.  

Sjukskrivningar över 60 dagar uppgår till 1,27 procent.  

Sjukfrånvaron för män uppgår till 2,4 procent och för 
kvinnor 0,87 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,24%

1,03%2,02%

Sjukfrånvaro i olika åldersintervall

<29 år 30-49 år >50 år
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Ekonomi 

Ekonomiperspektivet innebär att vi tänker så 
kostnadseffektivt som möjligt och strävar efter 
att göra rätt uppgifter och utveckla vår verksam-
het. 

Kostnadstäckning 

Kostnaderna för RÖS verksamhet skall, i den mån 
de inte täcks på annat sätt, erhållas genom bidrag 
från respektive medlemskommun. Övningsfältet 
Hasslum ska bära sina egna kostnader och faktu-
reras kund, utöver den del som nyttjas för öv-
ningsverksamhet internt RÖS. 

 

 

 

 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

 

Resultat delår 2018 

Resultatet för första halvåret visar på ett under-
skott på 1 086 tkr. Underskottet beror i huvudsak 
på kostnaden för semesterlöneskulden, som upp-
går till 1 763 tkr.  

Intäkter 
I resultatet finns ökade intäkter i form av larmför-
medling medlemskommuner, räddningstjänst-
hjälp till Sala, fordonsförsäljning och vitesintäkt 
p.g.a. försenad leverans av tankbilar. Även ökade 
intäkter på övningsfältet Hasslum påverkar resul-
tatet.  

Kostnader 
I resultatet finns ökade kostnader i form av per-
sonalkostnader för räddningstjänsthjälp i Sala och 
semesterlönekostnad. Kostnad för utbildning och 

övning har ökat med bl.a. hyreskostnaden för öv-
ningsfältet Hasslum och körkortsutbildning. Kost-
naden för arbetarskyddet är högt då merparten 
av årets inköp har verkställts, nya larmställ har 
anskaffats till en högre kostnad. Räddningsmate-
riel är högre första halvåret på grund av inköp av 
materiel till nya fordon. Avskrivningar är lägre på 
grund av senarelagda investeringar och leveran-
ser, främst avseende fordon. 

Kostnaden för pensionsavsättningen har minskat 
under första halvåret enligt KPA beräkningar. 

Det ekonomiska målet, budgeten, för 2018 har 
ett negativt resultat på 733 tkr mot bakgrund av 
tidigare beslut om att fullfölja arbetet med en 
långsiktig lösning för övningsfältet Hasslum i 
Skövde. Ökade intäkter och hushållning med eko-
nomin är grunden för att nå målet.  

 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Ekonomi i balans.

Effektmål

Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
Resultatmål enligt budget är 
-733 tkr  

 
Vår bedömning är att målet upp-
fylls 2018-12-31, då delårets re-
sultat utgörs till stor del av kost-
nad för semesterlöneskuld.  
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Investeringar 

 

Under första halvåret har två tankbilar, en hjul-
lastare, en lastväxlarbil och två personbilar köpts 
in för 4 mnkr.  

Investering i inventarier till stationen i Mariestad 
efter de renoveringar som gjorts där har 
anskaffats för 320 tkr.  

Prognos 

Prognosen för året ligger på ett positivt resultat 
på ca 200 tkr. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att det eko-
nomiska målet för 2018 kommer uppnås. 

 

 

 

 

Projekt Budget Utfall Avvikelse

Fastigheter 250 34 216

Fordon 3 000 4 085 -1 085

Inventarier 400 320 80

IT-stöd förebyggande 50 115 -65

Rakel 75 75

RÖS-nätet 75 75

Summa 

nettoinvesteringar
3 850 4 554 -704
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Resultatra kning 

 

 

 

 
 Not 2018-06-

30 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
2017-06-

30 

tkr 
 

    

Intäkter 
 

    

Verksamhetens intäkter 
 

4 204 5 513 7 103 2 945   
    

Kostnader 
 

    

Övriga kostnader  2 -10 359 -25 906 -25 525 -9 012 

Personalkostnader 2 -39 906 -69 924 -71 039 -37 128 

Avskrivningar 3,4,5 -2 593 -5 443 -5 304 -2 478   
    

Summa verksamhetens nettokostnader 
 

-48 654 -95 760 -94 765 -45 673   
    

Medlemsbidrag 6 47 972 95 943 95 943 45 790 

Finansiella intäkter 7 2 30 2 5 

Finansiella kostnader 8 -406 -946 -1 003 -339 

Resultat värdepapper 
 

0   -44 

      

DELÅRETS RESULTAT 
 

-1 086 -733 177 -261 
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Balansra kning 
 

Not 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 

tkr 
 

   

TILLGÅNGAR 
 

   
  

   
Anläggningstillgångar 

 
   

Fastigheter och anläggningar 4 13 800 14 617 15 208 

Maskiner, inventarier och fordon 3,5 30 318 27 540 24 784 

Summa anläggningstillgångar 
 

44 118 42 157 39 992   
   

Omsättningstillgångar 
 

   

Skolmåltidskuponger   42 46 48 

Fordringar 10 29 124 25 299 23 229 

Kortfristiga placeringar 11 22 206 22 206 22 206 

Kassa och bank  9 13 470 17 286 16 152 

Summa omsättningstillgångar 
 

64 842 64 836 61 635   
   

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

108 960 106 994 101 627   
   

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 
 

     
   

Eget kapital 
 

   

Eget kapital 
 

29 236 27 363 27 363 

Delårets/årets resultat 
 

-1 086 1 873 -260 

Summa eget kapital 
 

28 150 29 236 27 103   
   

Avsättningar      

Avsättning för pensioner 12 32 797 31 945 32 192 

     

Långfristiga skulder     

Investeringsbidrag RC i Skövde  1 845 1 950 1 842 

Summa långfristiga skulder  1 845 1 950 1 842 

     

Kortfristiga skulder 
 

   

Leverantörsskulder 
 

5 366 4 308 2 582 

Övriga skulder 13 3 212 2 807 3 008 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 37 590 36 748 34 900 

Summa kortfristiga skulder 
 

46 168 43 863 40 490   
   

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER  

 
108 960 106 994 101 627 
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Kassaflo desanalys 

  
2018-01-01 
2018-06-30 

2017-01-01 
2017-12-31 

2017-01-01 
2017-06-30 

 
   

Den löpande verksamheten     
   

Årets/delårets resultat -1 086 1 873 -260 

Justering för av- och nedskrivningar 2 488 5 056 2 383 

Ianspråktagna avsättningar 853 462 710 

Övriga ej likviditetspåverkande poster - -192 - 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 255 7 199 2 833  
   

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -3 826 -1 996 74 

Ökning/minskning förråd och varulager 4 7 4 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 305 3 561 188 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 738 1 572 3 099  
   

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 554 -6 542 -2 005 

Ökning/minskning kortfristiga placeringar - 36 36 

Medel från investeringsverksamheten -4 554 -6 506 -1 969  
   

Finansieringsverksamheten    

Medel från finansieringsverksamheten 0 0 0  
    
   

DELÅRETS/ÅRETS KASSAFLÖDE -3 816 2 265 1 130 
 

   

Likvida medel vid årets början 17 286 15 022 15 022 

Likvida medel vid delårets/årets slut 13 470 17 286 16 152 
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Noter och tilla ggsupplysningar 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Not 1  

Delårsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogö-
ras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna upp-
tages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och verkställda avskrivningar. 

Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en av-
sättning i balansräkningen. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 

Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom och utifrån vä-
sentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så någon justering 
på detta har inte gjorts. 
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Noter (tkr) 

 
 

Not 2 Verksamhetens kostnader 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar 179 146 
Kostnader för arbetskraft 39 906  37 128 
Övriga verksamhetskostnader 10 180 8 866 
Summa 50 265 46 140 

 

 

Not 3 Bilar och transportmedel 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Övriga materiella anläggningstillgångar   
Ingående anskaffningsvärden 47 103 43 583 
Årets förändringar   
- Årets aktiverade utgifter, Inköp 4 086 331 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51 189 43 914 
   
Ingående avskrivningar -24 106 -21 411 
Årets förändringar   
- Avskrivningar -1 343 -1 323 
Utgående ackumulerade avskrivningar -25 449 -22 734 
   
Utgående restvärde enligt plan 25 740 21 179 

 
 

 

Not 4 Mark och byggnader 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 35 833 35 082 
Årets investering 34 487 
Summa utgående anskaffningsvärden 35 867 35 570 
Ingående ackumulerade avskrivningar -21 216 -19 507 
Årets avskrivningar -851 -854 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -22 067 -20 361 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 13 800 15 208 

 

Not 5 Maskiner och inventarier 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 17 279 14 802 
Årets investering 434 1 188 
Summa utgående anskaffningsvärden 17 713 15 990 
Ingående ackumulerade avskrivningar -12 737 -12 084 
Årets avskrivningar -399 -300 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -13 136 -12 385 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 4 578 3 605 
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Not 6 Medlemsbidrag 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Skövde 17 935 17 119 
Tibro 3 363 3 210 
Hjo 3 363 3 210 
Karlsborg 3 363 3 210 
Mariestad 12 600 12 028 
Töreboda 3 363 3 210 
Gullspång 3 987 3 806 
Summa 47 972 45 790 
   

 

 

Not 7 Finansiella intäkter 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Räntor 2 5 
Summa 2 5 
   

 

 

Not 8 Finansiella kostnader 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Räntekostnader 0 -0 
Ränta på pensionskostnader -404 -336 
Övriga finansiella kostnader -3 -2 
Summa -406 -339 
   

 

 

Not 9 Kassa och bank 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Bank 13 470 16 152 
Summa 13 470 16 152 
   

 

 

Not 10 Fordringar 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Kundfordringar 26 086 20 261 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 640 2 117 
Övriga kortfristiga fordringar 1 399 851 
Summa 29 124 23 229 
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Not 11 Kortfristiga placeringar 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Ränte- och aktiefonder 22 206 22 206 
Summa 22 206 22 206 
   

 

tkr Anskaffnings 
värde 

Bokfört 
värde 

Marknadsvärde 
bokslutsdag 

Aktiefonder 3 248 3 248 5 045 
Räntefonder 18 958  18 958 20 032 

 

 

 

Not 12 Avsättning för pensioner 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Ingående avsättning 31 945 31 483 
Pensionsutbetalningar -1 147 -1 001 
Nyintjänad pension 1 429 1 241 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 404 336 
Förändring av löneskatt 167 139 
Övrigt 0 -4 
Utgående avsättning 32 797 32 192 
   

 

 

Not 13 Kortfristiga skulder 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Övriga kortfristiga skulder 3 212 3 008 
Summa 3 212 3 008 
   

 

 

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Förutbetalda intäkter 24 502 23 184 
Löneskulder inkl semesterskuld 10 304 9 176 
Upplupna kostnader 2 784 2 539 
 37 590 34 900 
Summa   
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Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Hållbarhetsstrategi för Hjo kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till hållbarhetsstrategi för 

Hjo kommun. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har tillsatt en tillfällig hållbarhetsberedning under 2017-2018 med syfte att ta 

fram en hållbarhetsstrategi för Hjo kommun. Till sitt förfogande har beredningen haft kommunens 

miljöstrateg (numera hållbarhets- och kvalitetsstrateg) som samordnat arbetet.  

 

Utifrån ett stort antal nationella och globala miljömål har beredningen prioriterat vilka insatser som 

Hjo kommun ska inrikta sitt hållbarhetsarbete mot. Uppdraget har varit att ha fokus på den 

ekologiska hållbarheten, även om den ska samspela med kommunens arbete med social och 

ekonomisk hållbarhet.  

 

Beredningen är nu klar med sitt arbete och har tagit fram ett förslag till hållbarhetsstrategi för Hjo 

kommun. Allmänhet, Miljösamverkan Östra Skaraborg, Folkhälsostrategen och partigrupperna har 

beretts möjlighet att lämna synpunkter på strategin. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Hållbarhetsstrategi för Hjo kommun 

Skickas till 

Hållbarhets- och kvalitetsstrateg 

 

 

 

Britt-Marie Sjöberg 

Ordförande Hållbarhetsberedningen 
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Varför en hållbarhetsstrategi?  

Arbetet med att skapa en hållbar utveckling är prioriterat på alla nivåer. Det finns en mängd målsättningar 

från såväl region, regering, EU och FN som kommunen ska förhålla sig till i hållbarhetsarbetet. Dessutom har 

Hjo kommun uttalat att man vill vara en attraktiv och hållbar kommun som ger medborgarna förutsättningar 

för ett gott liv. Hållbarhet och natur är ett utvalt utvecklingsområde i kommunens vision – Tillsammans 

skapar vi framtiden Hjo.  

 

För att arbetet ska bli kraftfullt, och för att vi ska uppnå resultat i vårt hållbarhetsarbete, behöver vi välja 

fokus. Hållbarhetsstrategin är ett verktyg för att ange riktning och ambitionsnivå för kommunen. 

Strategin ska styra vårt arbete genom att prioritera långsiktiga fokusområden i miljöarbetet. Genom att 

utgöra grunden för ett systematiskt åtgärdsarbete ska strategin leda till en förbättrad ekologisk hållbarhet. 

En omställning till ett mer hållbart samhälle har inte bara miljöfördelar utan ofta även sociala och ekonomiska 

fördelar såsom ökad konkurrenskraft, ökad sysselsättning, näringslivsutveckling och förbättrad hälsa. Hållbar 

konsumtion och produktion utgör en förutsättning för en hållbar utveckling. 

 

Hållbarhetsstrategin för Hjo kommun är ett led i arbetet att nå uppsatta mål. Vägen till ett hållbart samhälle 

är en förändringsprocess som innebär en utveckling där både naturens resurser och mänskliga förmågor 

nyttjas medvetet och balanserat. Sambandet mellan hållbara satsningar och en lokal utveckling är tydlig. På 

det lokala planet är kommunen en betydande aktör i arbetet för att nå såväl de globala som nationella och 

regionala målen för hållbar utveckling.  

Vad är hållbar utveckling? 

Hållbar utveckling definieras ofta som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina”. Hållbarhetsarbetet har tre 

dimensioner; social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hållbarhetsstrategin har fokus 

på den ekologiska hållbarheten, men ska naturligtvis samspela med kommunens arbete med social och 

ekonomisk hållbarhet.  
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Globala 
hållbarhets

mål

Nationella 
miljö-

kvalitetsmål

Regionala 
miljömål

Hjo 
kommuns 

hållbarhets-
arbete

Andra mål/styrdokument som ligger till grund för hållbarhetsstrategin 

För att kunna arbeta med hållbarhets- och klimatfrågor på ett effektivt  

sätt finns det olika mål framtagna på olika nivåer, från det stora  

globala perspektivet till det lokala. 

 

De Globala hållbarhetsmålen  

2015 antog världens ledare (FN) rapporten Agenda 2030  

och dess globala hållbarhetsmål. De nya globala målen  

gäller fram till 2030. Medan fattigare länder ställs inför  

stora utmaningar att utrota fattigdom och hunger, kommer  

det krävas ansträngningar av de rika länderna för att nå en  

hållbar konsumtion och att begränsa klimatförändringarna.  

 

Nationella miljökvalitetsmålen  

Svenska riksdagen har slagit fast ett generationsmål och  

16 miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen är ett löfte till framtida  

generationer om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser.  

Att nå de svenska miljömålen får dessutom inte leda till ökade miljö- och hälsoproblem i andra länder. Målen 

ska uppnås 2020.  

 

Regionala miljömålen  

Tillsammans med Västra Götalandsregionen har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen tagit fram regionala 

tilläggsmål för att lyfta fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Det regionala 

åtgärdsprogrammet för miljömålen 2017-2020 går under namnet ”Utmaningar för ett Hållbart Västra 

Götaland”. Hjo kommun är en av aktörerna som gjort ett antal åtaganden inom ramen för detta program. 

 

Hjo kommuns vision, målmodell och miljöpolicy 

För att långsiktigt styra Hjo kommun har kommunfullmäktige fastställt en vision för Hjo kommun 

"Tillsammans skapar vi framtidens Hjo". Visionen bygger på ett hållbarhetstänk, både vad gäller social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  För att nå visionen satsar Hjo kommun på sex utvecklingsområden, där 

ett är uttalat fokuserat på Hållbarhet:  

Hållbarhet & Natur – Resurssnålt med hög livskvalitet 

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.  

 

Kommunfullmäktige styr mot visionen genom att ange mål för kommunens arbete, mål som är 

nyckelfaktorer för att nå visionen. Det hållbarhetsstrategiska arbetet ska alltid svara upp mot 

kommunfullmäktiges prioriterade mål med fokus på hållbarhet.  

Hjo kommuns miljöpolicy anger en övergripande inriktning för Hjo kommuns miljöarbete. Den utgör 

utgångspunkten för omställningen till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Enligt kommunens miljöpolicy 

ska kommunen t ex i sin planering och i alla investeringar sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling. Det 

förtydligas också att miljöfrågor ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten på alla områden. 
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Hjo kommuns Hållbarhetsstrategi - Prioriterade områden 

Hållbarhetsstrategin anger sex prioriterade områden för kommunens strategiska miljöarbete. Områdena är 

valda för att de bedöms vara mest betydelsefulla för Hjo kommun att nå direkta resultat i det strategiska 

miljöarbetet. De är ett tydligt uttryck för kommunens ambitioner att visa vägen i miljöarbetet – att vara ett 

föredöme och skapa förutsättningar för den nödvändiga omställningen. 

 

Varje prioriterat område bidrar till att uppfylla ett eller flera av de globala hållbarhetsmålen. Detta förtydligas med 

hjälp av de internationellt antagna Agenda 2030 symbolerna. I text anges också hur varje område bidrar till de 

nationella miljökvalitetsmålen. 

 

Hjo kommuns arbete med resor och transporter ska bidra till minsta möjliga miljöpåverkan. I Hjo ska det gå 

att ta sig fram tryggt, säkert och effektivt i ett promenad- och cykelvänligt trafiksystem där det också är lätt 

att utnyttja kollektivtrafik. Vid planering ska behoven för gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras. 

Kollektivtrafiken utvecklas i regional samverkan. 

 

Kommunen ska stimulera till mer hållbara val och beteenden genom att sprida kunskap och verka för en mer 

hållbar inställning till bilen samt till en minskning av onödiga bilresor. 

Hjo kommun ska arbeta för att göra fossilfria bränslen tillgängliga för kommunens innevånare och besökare. 

 

Arbetet med transporter konkretiseras i kommunens Trafikprogram samt Mötes- och resepolicy.  

 

Det prioriterade området är kopplat till miljökvalitetsmålen: Frisk luft, God bebyggd miljö, Bara naturlig 

försurning och Begränsad klimatpåverkan. 

 

Hjo kommun ska verka för att produktion, transporter och konsumtion av livsmedel ska belasta miljön och 

klimatet så lite som möjligt. Kommunen ska sträva efter att öka andelen närproducerade, ekologiska och 

rättvisemärkta livsmedel i måltidsverksamheten. För att minska måltidens klimatpåverkan ska kommunen 

1. HÅLLBARA TRANSPORTER                  

2. HÅLLBARA  
MÅLTIDER           
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minska köttkonsumtionen och öka andelen vegetabilier i offentliga 

måltider. Genom att äta mindre men miljömässigt bättre kött från 

betande djur som hjälper till att hålla marker öppna så gör vi en viktig 

insats för planeten.  Måltiderna ska vara säsongsanpassade. Kommunen 

ska aktivt arbeta med att minimera matsvinn i olika led i processen. 

Genom att göra kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och 

djurens välfärd gynnas också lokala gröna näringar vilket kan leda till flera 

arbetstillfällen, öppna landskap och minskade utsläpp av växthusgaser tack 

vare kortare transporter. 

 

Åtgärder och mål för hållbara måltider konkretiseras i kommunens måltidspolicy och riktlinjer för måltider.  

Det prioriterade området är kopplat till miljökvalitetsmålen: Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, 

Grundvatten av god kvalité, Rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. 

 

I Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma naturresurser.  

Hjo kommun arbetar för hållbara och slutna kretslopp inom alla samhällssektorer. Genom rådgivning och 

dialog med invånarna etableras beteenden som förebygger spill och uppkomsten av avfall. 

 

Kommunen ska aktivt arbeta för att minska förekomsten och användningen av farliga ämnen som förorenar 

mark och vatten. Den kommunala organisationen ska vara ett föredöme i kretsloppstänkande och i arbetet 

för en giftfri miljö. 

Kommunen ska med ökad kunskap och delaktighet skapa grund för hållbara val vid konsumtion av varor och 

tjänster och som är både etiskt och miljömässigt sunda och hållbara. 

 

Mål och åtgärder för avfallsförebyggande arbete, ökad återanvändning, minskad miljöbelastning konkretiseras 

i kommunens avfallsplan. 

Det prioriterade området är kopplat till miljökvalitetsmålen: Giftfri miljö, Frisk luft, Ingen övergödning och God 

bebyggd miljö. 

 

 

3. KRETSLOPP OCH GIFTFRI MILJÖ                        
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I Hjo är det lätt att leva miljövänligt. Kommunen och dess invånare använder förnybar energi och är ledande i 

användningen av energieffektiva produkter. Kommunens långsiktiga mål är att minska sin klimatpåverkan 

genom att bli fossiloberoende. Förnybara energislag används till transporter, uppvärmning och el. De 

kommunala verksamheterna ska vara ett föredöme i omställningen. Kommunen erbjuder information och 

rådgivning till allmänheten och ställer höga energikrav i sina egna upphandlingar.  

 

Kommunens mål och åtgärder på kort och lång sikt fastställs i kommunens energi- och klimatplan och 

vindkraftsplan. Målet är ett kontinuerligt strategiskt energiarbete i kommunen som bygger på samverkan och 

helhetssyn.  

 

Det prioriterade området är kopplat till miljökvalitetsmålen: Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. 

Hjo kommun planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö i hela 

kommunen. Kommunen ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i Hjo på ett miljömässigt hållbart sätt. 

Kommunen som helhet ska utvecklas i enlighet med kommunens översiktsplan. Hjo kommun ska hushålla 

med naturens resurser och utnyttja mark- och vattenområden effektivt. All kommunal planering sker 

klimatmedvetet, med fokus på att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till framtida 

klimatförändringar. Hjo stad har en tät struktur med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. 

Parker och andra gröna ytor ska ingå som naturliga delar i stadsmiljön.  

 

Grön infrastruktur är en naturlig del av planering och prioritering av insatser i olika samhällsprocesser. De 

ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller ska nyttjas resurseffektivt samtidigt som den biologiska 

mångfalden och kulturmiljövärden bevaras och stärks samt att sociala värden värnas. 

 

I Hjo finns särskilda förutsättningar att producera ett bra dricksvatten. Kommunens vattenresurser ska 

nyttjas på ett hållbart sätt. Kommunens sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster ska skyddas från 

föroreningar. Vätterns vattenkvalitet är av särskild betydelse. Alla vattenförekomster ska på lång sikt uppfylla 

miljökvalitetsnormerna. 

Kommunens arbete inom fokusområdet konkretiseras i kommunens översiktsplan, naturvårdsplan, vattenplan, 

detaljplaner, och i bygglovsprocessen.  

4. ENERGI OCH KLIMAT                        

5. HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING      
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Det prioriterade området är kopplat till miljökvalitetsmålen: Grundvatten av god kvalitet, Giftfri miljö, Frisk luft, 

God bebyggd miljö, Ingen övergödning, Levande skogar, Säker strålmiljö, Ett rikt odlingslandskap och Levande sjöar 

och vattendrag. 

 

De största miljövinsterna fås när alla förstår miljökonsekvenserna av sitt handlande och tar ansvar för den 

miljöpåverkan som uppstår. Det är därför viktigt att kommunen kompetensutvecklar sin personal och bidrar 

till att höja kompetensen i miljöfrågorna hos invånare och kommunens näringsidkare. Kommunen ska föregå 

med gott exempel i miljöfrågor och aktivt kommunicera miljöarbetet som bedrivs. Dessutom ska arbetet 

följas upp och återkopplas. 

 

Kunskap och delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat 

miljöarbete ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.  

 

Övrigt miljöarbete 

Utöver det arbete som sker inom de prioriterade områdena arbetar kommunen löpande med många andra 

miljöfrågor. Det arbetet kommer att fortsätta enligt gällande beslut och styrdokument.  

 

Hjo kommun deltar i flera nätverk och samarbeten för att få ny kunskap och ökat genomslag i miljöarbetet. 

Inom tillsyn och miljöövervakning medverkar kommunen i Miljösamverkan Östra Skaraborg, Tidans 

vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet. Inom renhållning medverkar kommunen i Avfallsförbundet 

Östra Skaraborg. För hållbarhetsstrategiskt samarbete är kommunen medlem i Hållbar Utveckling Väst. 

 

Tillsammans med prioriterade områden bidrar det löpande miljöarbetet till en hållbar utveckling. 

 

Genomförande och Uppföljning 

Kommunstyrelsen är huvudansvarig för genomförandet och uppföljningen av hållbarhetsstrategin.  

 

Genomförandet av strategin ska planeras och följas upp inom kommunens ordinarie styrsystem och därmed 

inom ordinarie målstyrning.  Kommunstyrelse och kommunfullmäktige anger och följer upp mål, uppdrag och 

ekonomiska ramar i kommunens budget- och verksamhetsplan.  

  

Hjo kommuns samlade organisation har ett gemensamt ansvar för att arbeta utifrån hållbarhetsstrategin och 

för att omsätta den i handling. Förvaltningen ska bryta ned kommunfullmäktiges och nämndernas mål och 

6. KUNSKAP OCH  

MEDVETENHET 
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strategier till åtgärder och arbeta in dessa i sina verksamhetsplaner.  

Det praktiska arbetet utförs av förvaltningen och de kommunala bolagen tillsammans med externa aktörer. 

  

Vissa insatser förutsätter engagemang och ansvarstagande som berör flera politikområden och med andra 

aktörer samt medborgare. Kommunchefen har det övergripande ansvaret för helheten och för att samordna 

verksamheternas verksamhetsplaner. 

  

Om det behövs ytterligare styrdokument för att konkretisera strategin så ansvarar förvaltningen för att 

utarbeta dessa. 

  

Uppsatta mål följs upp och redovisas i delårsrapporter och i årsredovisningen. Hjo kommun kommer årligen 

att rapportera och följa upp de åtgärder som vi åtagit oss att arbeta med inom ramen för ”Utmaningar för 

ett Hållbart Västra Götaland”. Kommunstyrelsen och förvaltningsledningen avgör i vilken mån de är i behov 

av mer regelbunden uppföljning i det konkreta åtgärdsarbetet. 

Utvärdering av strategin 

Utvärdering av hållbarhetsstrategin görs minst vart fjärde år i början av mandatperioden. De nationella och 

regionala miljömål är satta fram till 2020, och när dessa uppdateras behöver även den lokala 

hållbarhetsstrategin ses över för att säkerställa att kommunen bidrar på rätt sätt till miljömålen. 
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Mötes- och resepolicy, revidering 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad mötes- och resepolicy för 

Hjo kommun. 

 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att mötes- och resepolicyn antas av 

kommunfullmäktige, att fastställa de till mötes- och resepolicyn tillhörande riktlinjerna: 

- Riktlinjer för resor i tjänsten och  

- Riktlinjer för fordon som används i tjänsten.  

Sammanfattning 

Med anledning av att Arbetsmiljöverket gjort en inspektion inom Vård och Omsorg har 

förvaltningen sett över och reviderat mötes- och resepolicyn för Hjo kommun. I det nya förslaget 

förtydligas det att mötes- och resepolicyn inte enbart syftar till att skapa ett kostnadseffektivt och 

miljöanpassat resande. Lika viktigt är det att betona tt uppnå en god arbetsmiljö där vi förebygger 

olycksfall och ohälsa relaterat till resor i tjänsten. Till exempel är det förbjudet att använda 

mobiltelefoni under körning utan handsfree utrustning. I samband med översynen har en del andra 

redaktionella ändringar gjorts. Bilaga 3 ”Uppföljning” utgår och istället förtydligas det att det ingår i 

verksamhetsansvaret att följa upp verksamhetens resor och fordon. 

Bilagor 

Mötes- och resepolicy 

Bilaga 1 Resor i tjänsten, riktlinjer 

Bilaga 2 Fordon i tjänsten, riktlinjer 

Skickas till 

Hållbarhets- och kvalitetsstrateg 

 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

 

 

Lisbeth Göthberg,  

Kommundirektör 
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Inledning 

Detta dokument består av en policydel där syftet för mötes- och resepolicyn beskrivs samt 

övergripande beskrivning av hur detta ska uppnås. Till policyn hör tre två bilagor som 

fortsättningsvis uppdateras av kommunstyrelsen:  

1. Riktlinjer för Resor i tjänsten 

2. Riktlinjer för Fordon som används i tjänsten 

3. Uppföljning 

Syfte 

Mötes- och resepolicyn ska: 

 Styra och minska organisationens resande 

 Vara ett styrinstrument för ett mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande. 

 Skapa förutsättningar för en trygg och säker arbetsmiljö i syfte att förebygga ohälsa/ 

olycksfall i trafiken. 

Mötes- och resepolicyn är en del av kommunens arbete för en långsiktigt hållbar utveckling, 

arbetsmiljö och resursanvändning. Policyn ska hjälpa organisationen att uppnå miljömålen om 

minskad miljöpåverkan från kommunens transporter.  

Omfattning 

Mötes- och resepolicyn och tillhörande bilagor omfattar alla anställda och förtroendevalda och 

gäller för alla resor och transporter som sker i tjänsten och som betalas av Hjo kommun. 

Resor mellan bostad och arbetsplats omfattas inte av denna policy, men Hjo kommun ska 

uppmuntra och motivera sina medarbetare att cykla eller gå till arbetet istället för att ta bilen. I 

möjligaste mån ska arbetsgivaren också underlätta för dem som väljer att ta cykeln istället för bilen till 

arbetet. 

 

Utöver policyn och dess bilagor ska verksamheterna vid behov utarbeta rutiner för resor och fordon 

inom ramen för verksamheten, t ex i Hemvården och inom Gata Park. 

Avsteg från policyn kan i enskilda fall göras efter beslut av närmaste chef. 

Övergripande mål 

Möten och tjänsteresor i Hjo kommuns verksamhet ska genomföras på ett sådant sätt att 

miljön utsätts för minimal påverkan. 

Alla tjänsteresor ska vara trygga och trafiksäkra. Hjo kommun delar den av riksdagen beslutade 

Nollvisionen. Kommunen arbetar aktivt för att förhindra att människor dödas eller skadas 

allvarligt i trafiken. 

Resor och transporter av alla slag ska genomföras på ett effektivt sätt med avseende på tid och 

kostnad och på en bibehållen god arbetsmiljö och låg miljöpåverkan.  

Hjo kommuns tjänsteresor ska vara ett föredöme för andra organisationer och verksamheter. 
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Effektivitet 

Möten och tjänsteresor ska planeras, bokas och genomföras i följande steg: 

1. Möjligheten att genomföra ett resfritt möte ska övervägas innan beslut fattas om en 

resa. 

2. Möten och resor ska planeras med så god framförhållning som möjligt. 

3. Bokning och resor ska följa styrdokument, riktlinjer och avtal för tjänsteresor. 

Ansvar och uppföljning 

Var och en ansvarar för att hans eller hennes resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert 

och miljöanpassat sätt i enlighet med mötes- och resepolicyn. 

Varje chef har ansvar för att:  

 Säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i policyn med tillhörande bilagor. 

 Säkerställa att medarbetarna har kunskaper om kostnadseffektivt, säkert och 

miljöanpassat resande, för att säkerställa att medarbetarna förstår syftet med policyn 

och agerar som goda föredömen. 

 Medarbetarnas tjänsteresor följs upp och att återkoppla till medarbetarna i vilken 

omfattning policyn efterlevs.  

I verksamhetsansvaret ingår att följa upp verksamhetens resor och användningen av kommunens 

fordon ur både arbetsmiljö-, miljö- och ekonomisynpunkt. Uppföljningen beskrivs mer detaljerat i bilaga 

1 och 2. 

Distribution och tillämpning 

Mötes- och resepolicyn med bilagor ska spridas till samtliga anställda och förtroendevalda i Hjo 

kommun.  

Policyn med bilagor ska beaktas vid utformande av andra styrdokument samt vid upphandling 

och inköp av fordon. 
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Inledning 

Riktlinjerna gäller för anställda och förtroendevalda i Hjo kommun. Riktlinjerna strävar efter att 

skapa ett resebeteende som bygger på kunskap och ett gemensamt förhållningssätt. Hjo 

kommun ska vara en god förebild för andra organisationer när det gäller tjänsteresor. 

Ansvar 

Var och en har ansvar för att planera och genomföra tjänsteresor på ett sådant sätt att 

intentionerna och målen med mötes- och resepolicyn uppnås. Detta innebär att resor i tjänsten 

ska planeras och väljas så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras. 

Den som kör i tjänsten ska 

- Ha den behörighet och hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten. 

- Vara nykter och drogfri. I detta ingår att inte köra bil i tjänsten vid medicinering som äventyrar 

trafiksäkerheten. Underrätta din chef om din medicinering. 

- Vara utvilad och ta pauser vid längre körning. 

- Före och efter bilfärd göra en tillsyn av fordonet. Om det upptäcks några fel ska dessa 

åtgärdas direkt, underrätta vid behov fordonsansvarig. Alla olyckor och tillbud ska rapporteras 

direkt när de inträffat. 

- Alltid använda bilbätet. 

- Alltid följa hastighetsbegränsningar. 

- Genom körsätt och övriga beteenden alltid uppträda som en förebild i trafiken. 

- Alltid tillämpa 3-sekunders regeln för att hålla ett minimumavstånd till framförvarande fordon. 

- Alltid använda handsfree utrustning vid mobiltelefoni. Användning av handhållen mobiltelefoni 

under körning är förbjuden. 

Ytterligare instruktioner kan tillkomma i de olika verksamheternas rutiner, t ex vad gälla tunga fordon, 

lastning eller transporter med brukare. 

Alternativ till resan 

Inför varje resa ska medarbetaren ifrågasätta om resan kan ersättas med ”resfria möten”, såsom 

telefonmöten, e-post, video- eller webbkonferenser.  

Möten, konferenser och utbildningar 

När Hjo kommun arrangerar möten, konferenser, utbildningar, studiebesök osv. bör 

lokalisering och tider anpassas till kollektivtrafiken. 

Beställning av resor 

Tjänsteresor som innebär resor med tåg, flyg, långfärdsbuss eller båt ska bokas genom 

kommunens reception. 
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Sparsam körning 

Anställda med arbetsuppgifter, där bilkörning utgör en naturlig del, ska erbjudas utbildning i 

sparsam körning. Kostnaden för utbildningen, dock inte kostnader för arbetstiden, ska allokeras 

den fordonsansvarige.  

Resor till och från arbetet 

Resor till och från arbetet omfattas inte av riktlinjerna. Anställda och förtroendevalda ska likväl 

uppmuntras att gå, cykla, samåka eller åka kollektivt till och från arbetet. 

Resor i Hjo stad 

Resor under 2,0 km inom Hjo stad ska i första hand ske genom promenad eller cykling. Cyklar 

och hjälmar finns tillgängliga genom cykelpoolen och bokas genom kommunens reception. Vid 

cykling rekommenderar Hjo kommun att cykelhjälm används.  

Korta tjänsteresor 

Med korta tjänsteresor avses resor där destinationen ligger inom 50 km från den resandes 

huvudsakliga verksamhetsort. Korta resor ska i första hand ske med kollektivtrafik. Busskort 

tillhandahålls av kommunens reception.  

Resor med bil ska endast förekomma där det bedöms som nödvändigt med avseende på behov 

och tid. Med behov avses exempelvis medhavt material.  Grundregeln vid val av färdmedel är 

att tidsvinsten bör vara mer än halva restiden i jämförelse med kollektivtrafik för att bil ska vara 

motiverat. Avgörande hur resan ska genomföras är en helhetsbedömning, där en värdering av 

restiden görs utifrån medarbetarens individuella förutsättningar och behov. 

Längre resor 

Med längre resor avses resor där destinationen är mer än 50 km från den resandes 

huvudsakliga verksamhetsort. 

Alternativ till resan ska alltid övervägas.  

Längre tjänsteresor ska i första hand ske med tåg eller buss. Längre resor med bil ska endast 

göras där det bedöms nödvändigt med avseende på behov och tid, jämför motsvarande avsnitt 

under ”Korta resor”.  

Flygresor utnyttjas endast för längre utrikesresor, samt till destinationer där tåg eller buss inte 

utgör ett realistiskt alternativ. Flygresa ska alltid kunna motiveras ur ett effektivitets- och 

kostnadsperspektiv. Tåg med övernattning ska i normalfallet prioriteras framför flygresor.  

Resor med båt kan göras efter avvägning gällande effektivitet, miljöbelastning och kostnad. 
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Standard vid tjänsteresor 

Tåg och buss 

Tågresor ska ske med biljett i andra klass inklusive platsreservation. Resor inom regionen ska 

ske med Regionen runt-biljett. 

Bil 

Tjänsteresor ska ske med kommunens tjänstebilar.  

Användning av privat bil i tjänsten ska bara förekomma i undantagsfall och endast efter 

överenskommelse med närmaste chef. Milersättning utbetalas inte om användandet av egen bil 

inte har godkänts i förväg. 

Båt vid resa med övernattning 

Båtresa ska normalt ske med billigaste biljettalternativ. Dubbelhytt kan övervägas när så är 

lämpligt. 

Flyg 

Flygresa ska normalt ske med billigaste biljettalternativ. 

Logi 

Behov av hotellövernattning ska alltid övervägas och lägsta totalkostnad ska alltid eftersträvas. 

Övernattning i dubbelrum kan övervägas när så är lämpligt.  

Försäkring 

Samtliga anställda och förtroendevalda omfattas av en tjänstereseförsäkring.  

Taxi  

Kollektivtrafik, t ex buss, spårvagn, tunnelbana, ska i normalfallet väljas före taxi eller tågtaxi. På 

samma sätt ska flygbuss eller tåg vara förstahandsalternativet före flygtaxi. På kortare sträckor 

kan dock taxi vara ett kostnadseffektivt transportmedel. I de fall taxi nyttjas ska i första hand 

miljötaxi väljas.  

Uppföljning 

I verksamhetsansvaret ingår att följa upp efterlevnaden av Rese- och mötespolicyn och hur man 

använder de fordon som finns inom verksamheten. Uppföljningen kan exempelvis omfatta  

-kostnader för resor  

-val av transportsätt vid korta respektive långa tjänsteresor,  

-bränsleförbrukning och -körsträckor 

-fordonsflottans omfattning i relation till användningen.  

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår uppföljning av arbetsskador och tillbud 

relaterade till resor i tjänsten samt risker relaterade till resor i tjänsten.  

Trafiksäkerhets- och miljöarbetet ska kontinuerligt förbättras vilket innebär att kommunens 

krav på personbilar samt regler för tjänsteresor ska ses över varje år och vid behov uppdateras. 
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Inledning 

Riktlinjer för fordon som används i tjänsten omfattar alla verksamheter i Hjo 

kommunorganisation. Kommunen ska verka för att riktlinjerna även tillämpas i de kommunala 

bolagen. 

Riktlinjerna omfattar cyklar samt motorfordon under 3,5 ton. För tunga fordon krävs 

verksamhetsspecifika rutiner. 

Syftet med riktlinjerna är att öka trafiksäkerheten för anställda och förtroendevalda vid 

tjänsteresor och att minska miljöpåverkan. 

Upphandling/leasing av fordon 

Allmänna krav på fordon 

Verksamhetsbehovet och fordonets planerade användning ska bestämma storlek, modell, 

lastutrymme och motorkapacitet. Vid upphandling ska utvärderingen grundas på 

livscykelkostnader, följa upphandlingspolicyn och aktuell lagstiftning. Bilar med låg miljöpåverkan 

ska prioriteras.  

Vid upphandling av fordon till bil- och cykelpoolen ska kravspecifikation upprättas av 

fordonsansvarig. Vid upphandling av fordon till verksamheterna ska kravspecifikationen 

upprättas av fordonsansvarig tillsammans med verksamhetsansvarig samt den arbetsgrupp eller 

person som ska använda fordonet. Specifikationen ska innehålla all utrustning som fordonet ska 

vara utrustat med. 

För motorfordon ska standardvarianter, fabrikstillverkad utrustning och tvåhjulsdrift 

eftersträvas.  

Trafiksäkerhets- och arbetsmiljökrav 

Rekommenderad högsta ålder för kommunens fordon är 5 år för personbilar och 7 år för lätta 

lastbilar. Avsteg från rekommenderad ålder ska särskilt kunna motiveras. 

Följande krav gäller generellt vid nyinköp av motorfordon. Om lägre krav ställs ska detta 

särskilt motiveras. 

 Personbilar ska uppfylla säkerhetskrav för minst 5 stjärnor vid provning enligt Euro-

NCAP.  

 Nackstöd samtliga platser 

 Trepunktsbälten samtliga platser 

 Antisladdsystem 

 Krockkudde på såväl förarplats som passagerarplats 

 ABS-bromsar 

 Servostyrning 

 AC eller motsvarande luftkonditionering 

 Bältespåminnare som larmar 

 Lastsäkringsutrustning för fordonstypen 

 Motorvärmare 

 Brandsläckare, pulver 2kg 
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 Bogserlina 

 Förstahjälpen-kit 

 Reflexväst 

 Handsfreeanordning 

 Alkolås (Krav på alkolås kan utgå om det finns alkoskåp.) 

 

Nedanstående rekommendationer gäller generellt vid nyinköp av cyklar. Om 

rekommendationerna inte efterföljs ska detta särskilt motiveras.  

Cyklar ska utrustas med:  

 Lagstadgad utrustning, såsom reflexer och belysning 

 Dubbdäck under vintertid 

 Justerbar sadel 

 Vajer för sadel 

 Punkteringsfria däck 

 Dubbla lås, varav ett ger möjlighet till fastlåsning vid fasta föremål 

 Cykelkorg 

 

Dessutom bör:  

 samtliga cyklar vara av dammodell 

 samtliga cyklar förses med märkning med kommunens namn och ett löpnummer 

 nycklar förses med nyckelbricka med aktuellt löpnummer 

 cykelhjälm tillhandahållas 

 

Upphandling av transporter 

Vid upphandling av transporter för personbefordran med fordon under 3,5 ton ska samma krav 

ställas som vid kommunens egna inköp av fordon. 

Det ska ställas specifika krav på trafiksäkerhet och miljöanpassning vid större upphandlingar av 

varor och tjänster.  

Miljö 

Fordon som upphandlas ska vara så energieffektiva som möjligt utifrån det aktuella behovet och 

ha låg klimatpåverkan. 

Nya fordon som anskaffas ska uppfylla Sveriges nationella miljöbilsdefinition för skattebefrielse. 

Fordonet ska uppfylla miljöbilsdefinitionen vid inköpstillfället och därefter betraktas som 

miljöfordon under dess användningstid i kommunorganisationen. 

I första hand ska fordon väljas som drivs med förnybara bränslen enligt följande 

prioriteringsordning: 

1. Biogas då sådant alternativ finns, alternativt el. 

2. Etanol. 

I andra hand ska elhybridfordon väljas. I undantagsfall kan fordon väljas som drivs med andra 

bränslen, vilket ska motiveras. 
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Däck ska vara fria från högaromatiska (HA) oljor. 

Dubbfria däck ska väljas i största möjliga utsträckning. 

Färgval och dekaler 

Silvermetallic är standardfärg för kommunens fordon. 

Kommunens fordon, även cyklar, ska vara uppmärkta med logga så att det framgår att de tillhör 

Hjo kommun.  

Egna personbilar som används i tjänsten 

Användning av privat bil i tjänsten ska bara förekomma i undantagsfall och endast efter 

överenskommelse med närmaste chef.  

Milersättning utbetalas inte om användandet av egen bil inte har godkänts i förväg.  

Bilpool och cykelpool 

Samtliga bilar och cyklar som inte används för särskilt tjänsteändamål ska ingå i kommunens 

bilpool respektive cykelpool.  

Fordonsansvar 

I verksamhetsansvaret ingår att ha ansvar för fordonen. I fordonsansvaret ingår service enligt 

servicebok, däckbyte efter årstidsväxlingar, att fordonen underhålls och tvättas regelbundet.  

Fordonsansvarig ansvarar för fördelning av kostnader relaterade till fordonen.  

Fordonsansvarig ansvarar för uppföljning av statistik kopplad till användningen av samtliga 

fordon (se uppföljning nedan).  

Körjournal 

Samtliga bilar ska förses med körjournal för att kunna följa upp drivmedelsförbrukning och 

körsträckor. För bilpoolsbilar ligger körjournalen till grund för fördelning av kostnader.  

Tankning 

Kommunens fordon ska tankas med förnybart bränsle om möjlighet finns och bilen är avsedd 

för det.  

Skador/olyckor 

Olyckor och skador på fordonet ska så snart som möjligt anmälas till fordonsansvarig.  
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Användande av kommunens fordon 

 Kommunens fordon används för att utföra tjänsteuppdrag. 

 Utanför tjänstetid ska kommunens fordon vara uppställda på anvisad plats. 

 För att utföra tjänsteuppdrag kan den anställde vid jourtjänst ha rätt att köra 

kommunens tjänstefordon mellan arbetet och bostaden efter överenskommelse med 

närmaste chef. 

 Lån av kommunens tjänstefordon för privat bruk är endast tillåtet vid särskilda tillfällen 

och efter överenskommelse med närmaste chef. 

 Rökning eller att medföra pälsdjur i kommunens tjänstefordon är inte tillåtet. 

 Enligt lag får mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning i motordrivna fordon 

bara användas om det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. Om samtal i 

mobiltelefon måste ske under bilkörning ska handsfreeutrustning användas. 

Uppföljning 

 I verksamhetsansvaret ingår att följa upp efterlevnaden av Rese- och mötespolicyn och hur 

man använder de fordon som finns inom verksamheten. Uppföljningen kan exempelvis 

omfatta  

 -kostnader för resor  

 -val av transportsätt vid korta respektive långa tjänsteresor,  

 -bränsleförbrukning  

 -körsträckor 

 -fordonsflottans omfattning i relation till användningen.  

 Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår uppföljning av arbetsskador och tillbud 

relaterade till resor i tjänsten samt risker relaterade till resor i tjänsten.  
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Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att sammanträda följande datum 2019: 

21 februari 

21 mars 

25 april 

23 maj 

19 juni 

26 september 

17 oktober 

21 november 

19 december 

 

Fullmäktiges sammanträden hålls på Lilla Park, Kulturkvarteret och inleds kl. 18.30 om inte annat 

meddelats i kallelsen. Sammanträdena kungörs på kommunens anslagstavla samt i Hjo Tidning. 
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