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Så läser du Hjo kommuns årsredovisning:

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av verksamheten för det gångna året 
och avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till dig 
som är invånare eller företagare i kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, leverantörer 
och samarbetspartner. Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen 
har gått och hur skattepengarna har använts. Hjo kommuns årsredovisning är uppdelad i 
fem block enligt nedan:

 

2. Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen utgör en sammanfattning 

av årsredovisningen, där väsentliga delar av 
kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras. I 

förvaltningsberättelsen redovisas en 
omvärldsanalys, målredovisning, kommunala 

jämförelser, finansiell analys, driftsredovisning, 
investering- och exploateringsredovisning, 

folkhälsa- och miljöredovisning samt kommunens 
personalredovisning.

3. Verksamhetsberättelse
I detta block återfinns en samlad bild av Hjo 

kommuns verksamheter under 2018. Inom varje 
område beskrivs viktiga händelser, framtid, en 

kortfattad ekonomisk analys samt 
verksamhetsmått. Även en kortfattad redovisning 

av kommunens bolag och kommunalförbund 
återfinns här.

4. Finansiella räkenskaper
I detta block återfinns kommunens 

redovisningsprinciper därefter 
resultaträkningen, balansräkningen 

och kommunens nothänvisning

5. Övrigt
I detta block återfinns 

revisionsberättelsen, nyckeltal för 
de senaste 5 åren samt ordlista och 

definitioner.

1.Inledning
I inledningen återfinns 

kommunstyrelsens ordförande 
samt oppositionsrådets 

sammanfattande kommentarer på 
det gångna årets händelser. 

Kommunens organisation och dess 
ledamöter.
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Oppositionsrådet 
sammanfattar året som gått

Pierre Robert Rydén (s)
    Oppositionsråd

Kommunen gjorde ett bra resultat!

Invånarantalet ökade med 83 personer och vid årets slut stannade 
antalet på 9 176 invånare vilket är riktigt bra. Hjo kommuns mål 
om 12 mnkr är satt utifrån ett avrundat värde av 2 procent av 
kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet 
för 2018 uppgick till 13,5 mnkr och målet är därför uppnått. Det 
betyder inte att allt är bra! Men, året 2018 har varit ett hän-
delserikt år och jag vill kommentera några av de händelserna. 

• Ett nytt förslag till utformning och placering av en ny skola 
arbetades fram under året. Försök utreddes att placera ny 
skola i norra delen av Hjo och vid Hammars skolan vilket 
visade sig inte vara genomförbart av miljöskäl och trånghet. 
Efter en period av utredningar och analyser i dialog med per-
sonal och föräldrar m.fl. så finns nu ett förslag till placering av 
skolan som fullmäktige tog i juni månad. Skolan är planerad 
att stå färdig till höstterminen 2021 vid Lundbyområdet.  

• Inom Vård och omsorg så planerades utbyggnaden av Sigg-
husbergs äldreboende som ska stå färdig under våren 2020. 
Lägenheter som korttidsplatser och lokaler för dagverksam-
het kommer att finnas. Ser man på det ekonomiska resultatet 
så går omvårdnad med plus vilket var bra. Men, under året 
har verksamheten haft svårigheter att ha full bemanning 
vilket kan påverkat kostnaden personalmässigt.

• Arbete och socialtjänst arbetade med att anpassa verksam-
heten för mottagning av flyktingar eftersom antalet flyktingar 
som kommer till Sverige och Hjo har minskat betydligt.  
Under året kunde man se att många nyanlända kommit i 
utbildning och arbete i Hjo. Vilket är positivt för alla.

Utmaningarna framöver

Hjo kommun står inför stora utmaningar när det gäller rekry-
tering personal. Inte unikt på något sätt. Det är något som de 
flesta arbetsgivare organisationer står inför. När det gäller inom 
kommunen så måste resultatet med heltid som norm förverkligas 
i arbetet. I bokslutet står det att andelen heltidsanställda under 
2018 uppgick till 56% och har endast ökat med ett par procenten-
heter under de senaste åren. Detta är en jämlikhetsfråga som inte 
på något sätt är ny och som måste bli bättre. 

Det är också viktigt att man fortsätter arbeta med det goda  
hälsofrämjande ledarskapet. Ett ledarskap som stimulerar till 
utveckling med underifrån perspektiv tillsammans. Det är viktigt 
med en arbetsgivare organisation som är attraktiv för sökande 
arbetstagare på alla nivåer. Nuvarande och framtidens medar-
betare har höga krav på delaktighet och trivsel på sin arbetsplats. 
Jag gillar begreppet Salutogen kultur. Begreppet salutogen kultur 
handlar bl.a. om arbete med hur en organisation kan gå från att 
vara en lydnadskultur till att ha en ansvarskultur.

Den attraktiva kommunen
Idag kan man påstå att Hjo är en attraktiv boende- och indus-
trikommun. Det är fortsatt stor efterfrågan på tomter för både 
bostäder och verksamhet vilket är mycket positivt. I bokslutsun-
derlaget kan man läsa att årets första åtta månader har plan- och 
byggenheten haft stort fokus på detaljplanarbete för bostads- 
ändamål och industri. Vilket är mycket positivt för framtiden. 
Därför är det även viktigt att fortsätta varsamt jobba för att 
planera nya boenden utmed Vättern centrumnära. Det måste till 
boenden för de yngre i olika skeenden i livet som attraherar sin-
glar och par i relation att bo kvar oavsett hur de tar sig till studier 
eller arbete. Flertalet kommer också vilja bo och arbeta i Hjo. 
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Kommunstyrelsens ordförande 
sammanfattar året som gått

 

”Tillsammans är ett viktigt ledord i vår gemensamma vision för Hjo. Att hjälpas åt 
för att Hjo ska bli en ännu bättre, enklare och tryggare plats att leva, verka och bo 
på! Under 2018 har vi tagit ytterligare kliv i visionens anda”. 

Catrin Hulmarker (m)
     Kommunalråd

Jag är både glad och stolt över det arbete vi gjort tillsammans 
i vår kommun under 2018 – så mycket positivt har hänt! Vi har 
blivit 83 personer fler (i skrivande stund – 9186 inv.) vilket är 
ett resultat av att det byggts fler lägenheter och villor än på my-
cket länge, att det finns arbetstillfällen i Hjo och Skaraborg samt 
att vi lyckats nå ut med budskapet om att Hjo är en fantastisk 
kommun att leva, verka och bo i. En underbar sommar gjorde att 
fler besökare än någonsin hittade till Hjo, till svalkan vid vattnet 
och till sköna upplevelser. Staden har myllrat av människor och 
förhoppningsvis kommer de åter, antingen som besökare eller 
som nya Hjobor. Under året har vi också tagit ett stort steg då 
vi beslutade bygga ytterligare en grundskola i vår kommun. Vi 
påbörjar också ett arbete med att minska barngrupperna på våra 
förskolor och detta kommer i sin tur innebära ett behov av yt-
terligare förskolelokaler framöver. Omställningen och anpassnin-
gen efter den flyktingvåg vi upplevde till Sverige under 2015 har 
rent ekonomiskt gått relativt väl i vår kommun. Dessvärre har vi 
förlorat en hel del möjliga Hjobor på grund av det stelbenta och 
byråkratiska migrationsregelverk som vi har att följa. Det är till 
allt för stora delar helt anpassat till storstadsförutsättningar och 
tar inte hänsyn till den lilla kommunens styrkor och möjligheter i 
form av enklare strukturer och socialt engagemang.

Det ekonomiska resultatet för Kommunkoncernen är mycket 
bra. De kommunala bolagen är välskötta och stabila och säkrar 
utveckling av infrastruktur för leverans av el och värme i cen-
tralorten samt utbyggnad av fiber/bredband i hela kommunen 
som är väl i takt med det nationella målet.  Hjo kommuns resul-
tat ligger över budget och orsakerna till detta är både bra och 
dåliga. För första gången på mycket länge redovisar både Barn- & 
utbildning och Vård- & omsorg positiva resultat samtidigt vilket 
är mycket glädjande. Bakom detta ligger ett omfattande och idogt 
arbete i hela förvaltningen – bra jobbat!  

Dessvärre beror det i överkant uppnådda resultatet också på det 
faktum att vi inte är rätt besatta på alla poster i vår verksamhet. 
Kompetensbristen inom i princip alla kommunala yrkesområden 
slår nu igenom vilket är mycket bekymmersamt och en av de 
viktigaste utmaningarna vi har att lösa tillsammans. 

 ”I Hjo kommun ska vi ha ett förhållningssätt som bygger på 
mod och nytänkande.” Texten är tagen ur Budget för 2019 och 
beskriver det förhållningssätt vi nu måste arbeta hårt med. Det 
handlar om att vi måste ha mod att prova nytt, tillåta att vi miss-
lyckas ibland och framför allt arbeta med att lita på varandra. 
Tillit till att var och en gör sitt bästa utifrån sin kompetens och 
de förutsättningar som vi tillsammans skapar. För att stå oss i 
konkurrensen måste vi vara tydliga med vad vi kan erbjuda som 
arbetsgivare och vad man kan förvänta sig som anställd i vår kom-
mun men också vad man som anställd har för skyldigheter och 
vad man förväntas prestera. Lönen är en viktig del men så mycket 
annat måste också finnas på plats. God arbetsmiljö och gott le-
darskap, utvecklings- och karriärmöjligheter, rätt förutsättningar 
för att utföra sitt arbete, stabil värdegrund, friskvård, möjlighet till 
delaktighet m.m. 

Texten i 2019 års budget fortsätter…”Digitalisering är en av 
grundförutsättningarna för att kunna bygga en smart kommun där 
vi arbetar tillsammans för att göra skillnad för invånare, företagare 
och besökare”. Vi kommer att behöva använda tekniken i allt 
större omfattning om vi ska kunna klara den situation vi står inför 
med allt färre som ska sörja för allt fler. Det finns många saker 
som aldrig kan ersättas med teknik men för att säkra att vi har 
folk på plats till detta måste vi anamma nya lösningar där det finns 
att tillgå. 

Vi ser en tuffare ekonomisk period framför oss nu och det kom-
mer kräva en hel del uppfinningsrikedom från oss alla för att 
klara våra åtaganden. Vår största och viktigaste uppgift nu, inför 
framtiden, är att säkra leveransen och kvalitén i vården, skolan 
och omsorgen. Eftersom Hjo är en pendlingskommun måste vi 
också hålla i arbetet med att erbjuda en rik fritid med tillgång till 
föreningsliv och kultur på hemmaplan. Byggbar mark och bostäder 
måste finnas att tillgå om vi ska kunna bli fler och vi måste se till 
att få nyttja vårt unika läge vid vattnet fullt ut. Den uppväxande 
generationen av kreativa och välutbildade ungdomar ska se Hjo 
som ett önskat alternativ när de varit ute och sett världen och 
börjar fundera på familjebildning. Stolta och nöjda Hjobor är goda 
ambassadörer och det ska vi jobba för att få många! Vår vision 
håller även in i framtiden – Tillsammans skapar vi framtidens Hjo!
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Vår politiska organisation 

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

Kommunfullmäktige i  Hjo består av 33 folkvalda ledamöter. Sam-
manträdena är offentliga och alla intresserade är välkomna att 
lyssna till debatterna.

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

• Moderaterna (11 ledamöter) 
• Centerpartiet (3 ledamöter) 
• Kristdemokraterna (2 ledamöter) 
• Liberalerna (2 ledamöter)

Oppositionen har 16 kommunfullmäktigemandat, 
bestående av:

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

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

Kommunstyrelsen i Hjo har 15 ledamöter och 15 ersättare. Un-
der kommunstyrelsen finns fem stycken utskott: 

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

Utskotten bereder ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.

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

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

Den politiska organisationen i Hjo kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Under kom-
munstyreslen återfinns fem utskott som bereder ärenden. Det finns även en byggnadsnämnd som hanterar 
planfrågor och bygglov. 
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Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter under 2018

Gemensamma nämnder
• Kollektivtrafiknämnden1

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

1Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg 
kommun.

 

Kommunfullmäktige - KfKommunfullmäktige - Kf

RevisionRevision ÖverförmyndareÖverförmyndare ValnämndValnämnd ArvodesberedningArvodesberedning ValberedningValberedning

KommunstyrelsenKommunstyrelsen

Allmänna utskottet - AuAllmänna utskottet - Au

Barn- och ungdomsutskottet - BuBarn- och ungdomsutskottet - Bu

Individutskottet - IuIndividutskottet - Iu

Omvårdnadsutskottet - OuOmvårdnadsutskottet - Ou

Tekniska utskottet - TuTekniska utskottet - Tu

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

 

Kommundirektör

Barn och utbildningArbete och 
socialtjänstVård och omsorgKultur, turism och 

fritidSamhällsbyggnad

Kommunledningskontoret

Plan och Bygg
- Fysisk planering
- Bygglovshandläggning

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

Trafikfrågor
- Kollektivtrafik
- Lokala trafikföreskrifter

Vatten- och avlopp (VA)

Kultur
- Bibliotek
- Utställningar

Turism
- Turisbyrå

Fritid
- Föreningssamordnare
- Fritidsgård

Äldreomsorg
- Hemtjänst
- Äldreboende
- Dagverksamhet

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

Anhörigstöd

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

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

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

Kulturskola
- Musik, dans, teater

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

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

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

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

14         Några viktiga händelser under året

16      Vi och vår omvärld

             

18        Målredovisning

38        Finansiell analys

46     Driftsredovisning

48        Investeringsredovisning

50        Exploateringsredovisning

52        Personalredovisning

58        Folkhälsa - välfärdsredovisning

62        Hållbar utveckling
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År 2018 har i likhet med tidigare år varit ett händelserikt år.  
Samhällsbyggnadsenheten och Barn och utbildning har tillsam-
mans arbetat fram förslag till utformning och placering av en 
ny skola. Efter en period av utredning och analyser i dialog med 
personal och föräldrar m.fl. finns nu ett förslag till placering av 
skolan som antogs av kommunfullmäktige i juni månad. Förslaget 
innebär att en ny skola ska byggas i Lundbyområdet vid infarten 
till Folkhögskolan. Skolan beräknas stå färdig till höstterminen 
2021.

Inom Vård och omsorg pågår planeringen av utbyggnaden av 
Sigghusbergs äldreboende som beräknas stå färdig under våren 
2020. Utbyggnaden kommer att inrymma såväl lägenheter som 
korttidsplatser och lokaler för dagverksamhet.

Arbete och socialtjänst har arbetat med att anpassa verksam-
heten för mottagning av flyktingar eftersom antalet flyktingar 
som kommer till Sverige och Hjo har minskat betydligt. Samtidigt 
blir integrationsarbetet allt viktigare för att de nyanlända ska få 
möjlighet till utbildning och arbete.

Kultur, turism och fritid har arbetat med att fylla vårt nya Kul-
turkvarter med verksamhet och aktiviteter. Målet är att bibliote-
ket, kulturtorget, utställningslokaler, samt teater och biosalongen 
på Park ska vara en naturlig och självklar mötesplats för alla 
Hjobor och besökare. 

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

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

Invånarantalet ökade med 83 personer och uppgick vid årets slut 
till 9 176 invånare. Det ekonomiska resultatet visade ett överskott 
med 13,5 mnkr vilket kan jämföras med budgeterade 12 mnkr. De 
första prognoserna för året indikerade att vi inte skulle nå bud-
get. Prognoserna förbättrades dock successivt under året och de 
främsta anledningarna till detta är viss försiktighet i prognoserna 
över personalkostnader samt att flera s.k. riktade statsbidrag som 
vi inte prognostiserat, beviljades.

Vill du läsa mer om allt som gjorts och hänt under perioden finns 
det mer information i verksamhetsberättelserna på sidan 66 och 

framåt.

Några viktiga händelser under året!
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Vi och vår omvärld

Konjunktur och skatteunderlag

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förutspår i februari 
2019 att BNP-tillväxten kommer att dämpas väsentligt under 
2019. Tillväxten under året förväntas hamna nära 1 procent, vilket 
utgör en stark kontrast mot de föregående fem åren, när den 
årliga BNP-tillväxten i genomsnitt har varit 2,8 procent.

SKLs prognos pekar på att den inbromsning av skatteunderlags 
tillväxten som började 2017 och fortsatte 2018 kommer att hålla 
i sig även i år (se diagram nedan). Det förklaras framförallt av 
att sysselsättningen ökar allt långsammare, men delvis beror det 
också på att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjs, 
vilket betyder att skatteunderlagets faktiska ökningstakt är 0,7 
procentenheter lägre än den underliggande. 

Nästa år (2020) räknar SKL med att konjunkturavmattningen 
leder till att antalet arbetade timmar minskar, vilket endast till en 
mindre del motverkas av att lönehöjningarna väntas bli större. 
Följden blir att skatteunderlaget både i år och nästa år ökar min-
dre än det gjort något år sedan 2010.

Demografisk förändring

Medelåldern i Sverige uppgick 2018-12-31 till 41,2 år och har 
varit oförändrad de tre senaste åren. En långsam förskjutning i 
åldersstrukturen sker dock i form av att andelen 0-17 år samt 
65+ sakta ökar och andelen i åldern 18-64 minskar. Denna trend 
är mer påtaglig i mindre kommuner som Hjo

Påverkan på Hjo

För Hjos del handlar det om att möta två utmaningar. Dels den 
förväntade minskningen i ekonomisk tillväxt i framöver, dels 
befolkningsutmaningen.  Andelen äldre ökar ganska kraftigt de 
kommande årtiondena och detta i kombination med en global     
urbaniseringstrend gör att glesbygdskommuner får kämpa hårdare 
för att behålla invånare i arbetsför ålder. I Sverige ser vi att   
människor och företag dras till större arbetsmarknadsregioner 
som präglas av tankeproduktivitet, hög innovationstakt, bra skolor,  
starka nätverk och ett brett och variationsrikt kultur- och   
fritidsutbud.  För att en region ska klara sig i framtiden handlar det 
om att inte hamna utanför noderna och gravitationsfälten. Även 
små centrum, som ex Skaraborg, kan bli ett gravitationscentrum 
med hjälp av samverkan och en tydlig inriktning.

För Hjos del tar sig det demografiska trycket uttryck i två stora 
projekt. Utbyggnaden av det äldreboendet på Sigghusberg som ska 
stå färdigt under våren 2020 samt uppförande av ny F-6 skola med 
planerad inflyttning till höstterminen 2021. Förutom att de utgör 
stora investeringar kommer de också att medföra kraftigt ökade 
driftskostnader. 
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Hjo kommuns befolkningsutveckling

Hjo kommuns invånarantal ökade under 2018 med 83 personer 
och uppgick per den 31 december till 9 176 invånare. Detta är 
femte året i rad som invånarantalet ökat och den sammanlagda 
ökningen under dessa fem år är 371 invånare. Årets ökning utgörs 
av 103 nyfödda och 98 avlidna, vilket ger ett födelseöverskott om 
5 personer. Vidare har 516 personer flyttat in till kommunen och 
438 har lämnat, vilket ger ett flyttnetto om 78 personer. Officiell 
statistik saknas ännu för 2019 men preliminära uppgifter visar att 
invånarantalet har ökat något även under perioden januari-mars 
2019.

 Hjo kommun lät under mars 2018, SCB prognostisera utvecklin-
gen för de kommande 20 åren. Prognosen visar på en ökning med 
ca 600 personer, eller ca 30 personer i genomsnitt per år. Första 
prognosåret i denna var 2018, då invånarantalet förväntades öka 
med 61 personer och utfallet blev 83. Se diagrammet nedan

För att möjliggöra och förhoppningsvis förstärka denna prognos-
tiserade ökning handlar det om att vidareutveckla och bibehålla 
en attraktiv boendekommun. Detta sker i huvudsak genom hög 
kvalitet på den verksamhet som kommunen bedriver men också 
genom att fortsätta att stimulera till nyproduktion av bostäder. 

Kommunen har under de senaste åren skapat ett stort antal 
tomter för byggnation av småhus. Bland annat kan nämnas 26 st. 
på området Knäpplan/Sandby, 9 stycken på Knäpplan Norra (norr 
om Knäpplans förskola) och arbetet fortsätter med Knäpplan 
Västra som är under projektering. Där kommer det att beredas 
plats för ytterligare 22 villatomter. 

Dessutom pågår arbete med att ta fram detaljplaner, bland annat 
för området norr om Stadsparken samt kvarteret Åran (Kon-
sumhuset) där privata fastighetsägare har planer på ny- till och 
ombyggnad.

Befolkningsprognos 2018 -2038

Utfall
Prognos
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Uppföljning av Hjo kommuns prioriterade mål

Hjo´s vision är ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”. För att nå vår vision så satsar kommunen på sex utvecklingsområden: Boende, 
Besökare,  Vättern, Levande Hjo, Hållbarhet & natur och Tillsammans. Kommunfullmäktige styr mot visionen genom att ange mål för 
kommunens arbete, mål som är nyckelfaktorer för att nå visionen inom respektive utvecklingsområde. Dessa mål följs upp vid delårs-
bokslut och vid årsbokslut för att se om vårt arbete leder i rätt riktning mot vår vision.

En del av kommunfullmäktiges prioriterade mål är ettåriga men de flesta är långsiktiga – de anger ett önskat resultat i ett längre
perspektiv, ett antal år längre fram i tiden.

Hjo kommun och dess bolag har för 2018 totalt 25 prioriterade 
mål. Tre av dessa avser bolagen och tre av dem är finansiella mål i 
kommunen. Resterande 19 mål är s.k. verksamhetsmål. För 2018 
är bedömningen att 12 av de 19 verksamhetsmålen uppnåtts, 
Sex har delvis uppnåtts och ett har ej uppnåtts. Bolagens tre mål 
har samtliga uppnåtts och två av de tre finansiella har uppnåtts. 
På kommande sidor beskrivs hur vi arbetat för att nå kommun-
fullmäktiges prioriterade mål samt vilka mätbara och upplevda 
resultat som vi kan se av våra insatser. 

Ambitionen är att det till varje mål ska finnas en indikator, som 
ska ge en fingervisning och en signal om vårt arbete leder till de 
resultat vi önskar. I målredovisningen lägger vi lika stor vikt vid 
årets genomförda insatser som vid de uppmätta resultaten. Själva 
arbetet med att nå målen är i fokus, inte bara att få ett visst värde 
på indikatorn. Indikatorerna är dock viktiga för oss för att se om 
genomfört arbete ger önskat resultat utifrån ett utfall som går att 
jämföra med tidigare år.  Vår ambition är naturligtvis att samtliga 
indikatorer ska förbättras vid varje mätning. 

Många av indikatorerna kopplade till målen kommer från Statis-
tiska Centralbyråns medborgarundersökning. Under våren 2018 
gjordes medborgarundersökningen i Hjo kommun. Resultatet av 
den används för att analysera och identifiera utveckling. Glädjande 
är att vårt resultat fortsatt har förbättrats i de flesta delar jämfört 
med tidigare mätningar.  Vi ser också att vi i de flesta delar når ett 
högre resultat än andra småkommuner (med mindre än 10 000 
invånare). 

Det första målet; att Hjo ska vara en attraktiv boendekommun 
med positiv befolkningsutveckling, är ett övergripande mål och 
många av de övriga målen bidrar till att detta uppnås. En positiv 
befolkningsutveckling är det yttersta kvittot på att Hjo kommun 
är på rätt väg – att vi jobbar enligt den vision som Hjoborna 
arbetat fram och att samhället är med på den resan. Under 2018 
har befolkningen i Hjo kommun ökat med 83 personer, och vi är 
vid årets slut 9 176 invånare. Detta ger oss en bekräftelse på att 
vårt arbete lett till att fler vill bo i Hjo.

Vi är medvetna om att vissa av de uppsatta målen är orealistiska 
att nå. Det innebär dock inte att vi inte jobbar hårt för att nå dem, 
tvärtom. Fullmäktiges mål ger förvaltningen ett tydligt uppdrag att 
fokusera på. I den följande målredovisningen framgår tydligt att 
ett hårt och medvetet arbete görs utifrån de politiskt beslutade 
målen för att Hjo kommun ska vara så bra som möjligt. Detta i 
kombination med att finansiellt resultatmål och soliditetsmål för 
såväl kommunen som kommunens bolag har uppnåtts, gör att det 
är kommunstyrelsens sammantagna bedömning att Hjo kommun 
har en god ekonomisk hushållning.

Målredovisningen på de kommande sidorna beskriver hur vi 
arbetat under året i riktning mot fullmäktiges prioriterade mål, 
utvecklingsområdena och vår vision ”Tillsammans skapar vi fram-
tidens Hjo”. Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått
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Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge. 
Det ska vi ta vara på och göra ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt 
att få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda kommunikationer och en stark 
gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamheter 
som riktar sig till barn och unga.

Utvecklingsområde 1:
Boende

1. Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med 
positiv befolkningstillväxt.

Målet är uppnått

Hjo har en positiv befolkningstillväxt, under 2018 har Hjo ökat med 83 invånare 
och vid årets slut uppgick antalet invånare till 9 176. Detta i kombination med 
att Hjoborna i årets medborgarundersökning gett Hjo kommun ett mycket gott 
betyg som en plats att leva och bo på, gör att målet får anses vara uppnått. Hjo 
är en attraktiv boendekommun med en positiv befolkningstillväxt. 

2018 var året då tidigare investeringar och genomförda arbeten började ge 
frukt: det var första sommaren som hamnen varit färdig att tas i bruk med 
nyrenoverad gästhamnsservice och 18 helt nya båtplatser. Det är också första 
säsongen som det helt färdigställda Kulturkvarteret var öppet under turist-
månaderna. Det har varit fortsatt stor efterfrågan på tomter för både bostäder 
och verksamhet vilket är mycket positivt. Under året har plan- och byggen-
heten haft stort fokus på detaljplanarbete för bostadsändamål och industri. 
Detaljplanen för Knäpplan västra som omfattar 22 villatomter vann laga kraft 
under hösten och byggnation av gator och vägar är planerad att påbörjas före 
sommaren 2019. Byggnadsnämnden och kommunstyrelsen har antagit sex            
detaljplaner under 2019 och sammanlagt har planer för drygt 60 bostäder    
vunnit laga kraft. 

I takt med att fler väljer Hjo som bostadsort ökar behovet av lokaler för den 
kommunala verksamheten. Under 2018 har vi planerat för en ny skola som 
kommer att rymma 200 elever och ska stå klar till höstterminen år 2021. 

Orrelyckans förskola ska få en ny permanent avdelning och under juni månad 
inleddes byggnationen och verksamheten kan flytta in i de nya lokalerna under 

våren 2019.

SCB´s befolkningsstatistik

Befolkningsutveckling
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 Hjo, ental 8 787 8 827 8 845 8 844 8 822 8 849 8 853 8 809
 Riket, tusental 8 883 8 909 8 941 8 976 9 011 9 048 9 113 9 183
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Betygsindex för bemötande och tillgänglighet

2014 2016 2018
Betygsindex för Hjo 58 62 67
Betygsindex för småkommuner 57 60 61
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2014 2016 2018
Betygsindex för Hjo 49 50 54
Betygsindex för småkommuner 52 49 55
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SCB´s medborgarundersökning

SoS nationella brukarundersökning

2016 2017 2018
Andel nöjda brukare inom Hemtjänst (Hjo) 88 92 85
Andel nöjda brukare inom hemtjänsten (Riket) 89 89 88
Andel nöjda brukare inom SÄBO (Hjo) 88 89 88
Andel nöjda brukare inom SÄBO (Riket) 83 82 82
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2.  I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunika-
tionerna (gång- och cykelvägar, biltransporter och 
tillgång till kollektivtrafik).

Målet är delvis uppnått

Medborgarundersökningen från 2018 visar att jämfört med både genomsnitts- 
svensken och invånaren i andra småkommuner är våra medborgare mindre nöjda 
med kommunikationerna. Mest nöjd är man med tillgång till gång- och cykelvägar 
samt möjligheterna att transportera sig med bil. Däremot tycker man att kollek-
tivtrafiken fungerar sämre. Mot bakgrund av dessa blandade betyg, så anser vi att 
målet bara delvis är uppnått.

Förvaltningen har under 2018 sett över den framtida utbyggnaden av GC-vägnätet.  
Vi har sökt och beviljats statlig medfinansiering för att bygga GC-väg utmed Kvar-
ngatan under 2019.  Vi har också beviljats bidrag för att tillgänglighetsanpassa sam-
manlagt sex stycken hållplatslägen för kollektivtrafiken utmed Nygatan,  
Kvarngatan och vid Guldkroksskolan. När det gäller kollektivtrafikens utveckling så 
ingår Hjo kommun i en gemensam Kollektivtrafiknämnd med Tibro och Karlsborg. 
Nämndens uppdrag är att företräda kommunerna i samverkansfrågor gällande 
kollektivtrafikens utveckling, tillsammans med Västra Götalandsregionen som är 
ekonomiskt ansvarig och Västtrafik som planerar och utför trafiken. Förvaltningen 
har under 2018 haft sina regelbundet återkommande träffar med Västtrafik för att 
diskutera linjesträckningar och hållplatser för kollektivtrafiken för att detta ska 
anpassas till kommunens planläggning av nya områden. 

3. Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och 
omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Målet är delvis uppnått

Årets brukarundersökning visar att de som bor på kommunens äldreboenden är 
mycket nöjda och trygga med den vård de får. 88% av de boende är ganska eller 
mycket nöjda med sitt äldreboende. Detta kan jämföras med 82% för hela riket. 
På alla uppmätta områden visar de som bor på äldreboende i Hjo genomgående 
högre andel positiva svar än i riket som helhet. Dock finns områden som kan 
förbättras och detta gäller särskilt frågor kring kommunikation, flexibilitet och 
möjligheten att få komma utomhus. Brukarundersökningen för Hemvården visar 
på trygga brukare med stort förtroende för personalen. De allra flesta 94% får 
även ett gott bemötande från personalen och man upplever i hög grad att perso-
nalen utför sina arbetsuppgifter väl och kommer på avtalad tid. Det sammantagna 
betyget för Hemvården ligger strax under riksgenomsnittet: 85% är sammantaget 
mycket eller ganska nöjda i Hjo jämfört med 88% i riket. Områden som visar på 
behov av förbättringar är kommunikation, flexibilitet och möjligheten att själv 
påverka tider. Det är även fortsättningsvis viktigt att arbeta med en god personal-
kontinuitet inom hemvården. Läget har förbättrats något det senaste året, men vi 
är ännu inte nöjda med resultatet. Mot bakgrund av detta anses målet vara delvis 
uppfyllt.  

Funktionsvariation har under 2018 deltagit i SKLs nationella brukarundersökning 
som i år riktades mot Personlig Assistans. 18 personer valde att svara på frågor-
na som handlar om nöjdhet, trivsel, trygghet och bemötande, så det går inte att 
med säkerhet dra några slutsatser av undersökningen.  Av de som valt att svara 
har vi ändå fått signaler om att nöjdheten ligger på en nivå som är likvärdig med 
genomsnittet eller över.  Värt att nämna är att under 2018 har dagverksamheten 
Klammern – Alla kan, fått tillgång till större lokaler. Detta har gett oss möjlighet att 
skapa en verksamhet med rum för avskildhet och skapande för de som har behov 
av detta, vilket är en klar kvalitetsförbättring för berörda. 
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SCB´s medborgarundersökning

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

Målet är uppnått

Målet i den tidigare bredbandsstrategin för Sverige var att år 2020 skulle 90 % av 
alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. För något 
år sedan uppdaterades bredbandsstrategin med nya, högre målsättningar som 
innebär att:

•  År 2020 bör 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s.

• År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. 
Det betyder att uppkopplingen ska vara så stabil och av sådan kvalitet att 
användaren inte upplever begränsningar i sin användning genom avbrott eller 
brist på kapacitet. 

• År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. Med ”hela Sverige” 
menar man att 98% av befolkningen ska då ha bredband om minst 1 Gbit/s, 
1,9% ska ha minst 100 Mbit/s (långt ut i glesbygden där 4G är bästa alternativ 
idag) och 0,1% (som bor mycket avlägset och ofta saknar tillgång till 4G) bör 
ha minst 30 Mbit/s.

I Hjo kommun hade vi redan vid utgången av 2018 uppnått 87%. Under 2018 har 
Hjo Energi installerat 336 ytterligare anslutningar och arbetet med att uppnå 
målen fortskrider enligt plan. Målet bedöms därför vara uppnått.

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

Målet är inte uppnått

Målet handlar om att grundskoleeleverna i Hjo ska nå målen så att de ska kunna 
söka till gymnasiet, men också om att de ska ha fått en så bra grund att stå på att 
de klarar att fullfölja gymnasiet. Andelen behöriga elever till gymnasiet minskade 
tyvärr från 89,5% 2017 till 81,7% 2018. Detta är en negativ utveckling som tas på 
stort allvar och därför bedöms målet ej vara uppnått. Samtidigt har dock andelen 
elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år inkl. IV-program stigit till 90,2 %. 
Vi har ett bra arbete kring våra IM-elever (introduktionsprogram) och arbetar för 
att bibehålla det. En anledning till de positiva resultaten hos eleverna skulle kunna 
vara kommunens positiva inställning till det fjärde året. 

Statistiken visar att i följande fyra ämnen försämrades resultaten jämfört med    
tidigare år: engelska, fysik, matematik och moderna språk. I vissa ämnen, exem-
pelvis engelska, har det varit svårt under en period att rekrytera behöriga lärare. 
Likaså i språkval där man inför höstterminen 2018 inte kunde erbjuda eleverna 
undervisning i årskurs 7 franska på grund av att man inte fick någon behörig till 
tjänsten. 

Andel av befolkningen i Hjo kommun som har tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s

Post- och telestyrelsen

2016 2017 2018
Andel elver som är behöriga att söka gymnasieutbildning 90,7% 89,5% 81,7%
Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4  år inkl. IV-program 73,7% 83,7% 90,2%
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För att nå högre måluppfyllnad har följande insatser prioriterats under 2018:

• För att skapa bättre förutsättningar för eleverna att lyckas har man bl.a. 
tillsatt en speciallärare i engelska HT 18. 

• Att förbereda för en organisationsförändring på högstadiet inför vårter-
minen 2019. Målet med den nya organisationen är en likvärdig skola som 
präglas av samsyn och samarbete mellan lärarna vilket ska leda till en bättre 
arbetsmiljö och ökade resultat. 

• Arbetet med att skapa trygghet och studiero inom samtliga förskolor och 
grundskolor har under 2018 påbörjats i årskurs 7-9 som planerat. Med 
stöd av skolverket har detta skett med bl.a. vuxenstyrda aktiviteter under 
rasterna.  Att lyfta kamratskapen och få en starkare ”Vi” känsla har varit en 
central del i arbetet. 

• Skolnärvaroteamet som bildades för att arbeta med elever med hemmasit-
tarproblematik har varit lyckosamt. Vi ser en ökad närvaro hos flera elever. 
Den 50%-iga lärartjänst som tillsatts via bidrag från folkhälsorådet, har varit 
viktig för kvaliteten i arbetet. Elevhälsan har riktat in sig på att jobba före-

byggande och hälsofrämjande istället för att bara jobba åtgärdande. 

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

Målet är uppnått

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

Arbetet med att permanenta en avdelning på Orrelyckan kom igång under våren 

2018 och beräknas vara färdigt under våren 2019.

KKiK, Kommunens kvalitet i korthet

2016 2017 2018
Andel barn som har fått plats enligt platsgarantin 99% 91% 96%
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7. I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritids- 
hem känna sig trygga.

Målet är delvis uppnått

Vi genomför årligen en enkät för att undersöka hur tryggheten upplevs. Svars-
frekvensen har 2018 varit så låg att resultatet har varit svårt att jämföra med 
tidigare år.  Vi kan dock konstatera att vi har en mycket hög nivå av trygghet 
och vår ambition är att ligga kvar på den höga nivå vi ligger på idag. Samtidigt är 
det yttersta målet att varje barn ska känna sig trygg i vår verksamhet och målet 
bedöms därför vara delvis uppnått. 

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

Arbetet med “Trygghet och studiero” har varit ett prioriterat utvecklingsområde. 
Vi har även startat ett nytt projekt med stöd från Skolverket kring rastaktiviteter. 
Detta projekt syftar till att vara ett främjande och förebyggande arbete för att 
våra elever ska känna trygghet i skolan. Utifrån genomförda insatser så bedömer 
vi att tryggheten har ökat i våra verksamheter under 2018.

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

Målet är uppnått

SKLs Öppna Jämförelser inom Folkhälsa visar att i Hjo så svarar 73% att deras 
självskattade hälsa är bra eller mycket bra. Detta är ett gott resultat jämfört 
med alla kommuner (70% svarar bra eller mycket bra), men det är inte en uppåt-
gående trend sedan den senaste mätningen. På de allra flesta hälsoområden som 
ingår i mätningen så ligger Hjo kommun antingen på samma nivå som genomsnit-
tet eller över. Utifrån detta resultat och det aktiva folkhälsoarbete som sker i 
kommunen så anser vi målet vara uppnått. Hjo kommun arbetar aktivt med att 
förbättra hälsan utifrån prioriterade kommunala behovsområden, samtidigt som 
vi deltar aktivt i övergripande Skaraborgssatsningar på folkhälsoområdet.  

Under 2018 har folkhälsoarbetet inriktats på ett antal prioriterade områden för 
att förbättra hälsan i Hjo kommun. Dessa fokusområden är skolutveckling, sys-
selsättning och psykisk hälsa. 

• Skolutveckling: Folkhälsoarbetet under 2018 har fokuserat på språk- och 
litteraturarbetet i förskolorna och skolnärvaroteamet. Under 2018 har vi 
projektanställt en elevcoach som arbetar med de elever på högstadiet som 
har högst frånvaro.

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

• Psykisk hälsa och äldres välbefinnande: 2017 gjordes en kartläggning 
av välbefinnandet bland seniorer 80+ i Hjo kommun. Den visade att äldre 
efterfrågar mer musik- och kultur i sin vardag. En kör har startats på Rödin-
gen i samarbete med Kulturskolan och Frivilligsamordnaren. Syftet är att 
utveckla verksamhet som motverkar ofrivillig ensamhet och som bidrar till 
kulturell underhållning på kommunens äldreboenden.

Genom att fokusera på tidiga insatser 
och på konkreta satsningar vad gäller 

sysselsättning och äldres välbefinnande ser 
vi att vi på bästa sätt kan bidra till arbetet 

med Bäst Hälsa 2020. 

SKLs öppna jämförelser 2014 2015-2017 2018
Självskattat allmänt hälsotillstånd 74% 73%
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9. I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat.

Målet är delvis uppnått

Svenskt Näringslivs kommunranking 2018 visar att Hjo kommun har sjunkit 26 
platser. Den negativa trenden på rankingen gör att vi inte kan anse målet vara helt 
uppfyllt, även om vi kan se att näringslivsklimatet över tid har genomgått en positiv 
trend. Resultaten varierar från år till år, men generellt kan sägas att Hjo kommun har 
klättrat från mycket låga placeringar på rankingen till den nivå där vi befinner oss 
idag. Det som drar ned vårt resultat mest är bl a skolans, allmänhetens och medias 
attityder till företagande där Hjo hamnar bland de sämst placerade i landet. När-
ingslivets betygsättning av vägnät, tåg och flyg är också lågt, något som är svårt för 
Hjo kommun att påverka.  Arbetet har fokuserats på att påverka det som vi kan i så 
stor utsträckning som möjligt. Över tid ser vi också en positiv utveckling på flera av 
de områden som vi har störst möjlighet att påverka: servicen till företagen, IT-nätet, 
tillämpning av lagar, konkurrens från kommunen och tjänstemännens inställning. 

2018 har varit ett framgångsrikt år vad gäller genomförandet av viktiga åtgärder: 
Satsningen på Förenkla Helt Enkelt, våra mycket välbesökta tema- och branschin-
riktade möten och en gemensam satsning på marknadsföring är viktiga steg på 
vägen. Efter genomförd Förenkla Helt Enkelt-utbildning 2017 så gick vi i våras ut 
med en enkät till Hjos företag med presentation av våra förenklingsåtgärder, samt 
bad om förslag och synpunkter. Då framkom det att näringslivet önskar tema- och 
branschinriktade möten, att de har rekryteringsbehov samt att de ställde sig mycket 
positiva till gemensam marknadsföring av näringsliv och kommun. Vi har hittills pro-
ducerat 20 informationsfilmer i ett samarrangemang mellan Wettern Kommunika-
tionsbyrå, tillverkande industri och Hjo kommun. Filmerna ligger på YouTube under 
Hjo Näringsliv med syfte att skapa lokal kännedom, bygga stolthet och marknads-
föra företag och Hjo kommun nationellt. Hjo skola har nu alla möjligheter att med 
filmernas hjälp informera eleverna om industriföretag och framtida arbetsgivare. 
För att skapa driv och engagemang gällande entreprenörskap för unga så har vi haft 
stormöten där vi bjudit in både rektorer, högre tjänstemän och politiker tillsammans 
med Ung Företagsamhet, Ung Drive (entreprenörskap under sommarlovet) samt 
Hjo Nyföretagarcentrum. Hjo Näringslivsenhet har samlat Arbetsförmedlingen, 
Lernia och sju av kommunens industriföretag för att kartlägga kompetensbehov 
inom svets och CNC. Speeddatingmässa arrangerades därefter på Park dit 50 ar-
betssökande bjöds in för att möta företagen med dessa behov.

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

Festival.  

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 sam-
verkan mellan Hjo och andra kommuner. Vi är kända som det enkla, lättillgängliga och 
välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med.

Utvecklingsområde 2:
Tillsammans
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10. I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva 
att det är enkelt att kontakta kommunen.

Målet är uppnått

2018 års medborgarundersökning visar att Hjoborna tycker att man både får ett 
gott bemötande och att det är enkelt att kontakta Hjo kommun. Målet är att Hjo 
ska ligga högre än genomsnittet och med tanke på att vi de senaste åren arbetat 
utifrån vår vision och värdegrund med hälsofrämjande ledarskap i hela organisa-
tionen så är det skönt att se att detta har gett avtryck i våra verksamheter. Det 
senaste året har vi satsat särskilt på Förenkla helt enkelt gentemot näringslivet 
som syftar till att näringsidkarna i Hjo ska uppfatta det som enkelt och välkom-
nande att ha att göra med Hjo kommun. Våra bygglovhandläggare gör i ännu 
större utsträckning hembesök för att förenkla för de som söker bygglov. 

Det senaste året har det legat stort fokus på att utveckla vår hemsida i ny    
modern design för att medborgaren ska tycka att det är enkelt att kontakta 

kommunen och få information om olika verksamheter.

11. I Hjo ska man kunna vara med och påverka 
kommunen.

Målet är uppnått

2018 års medborgarundersökning visar att Hjoborna är mycket nöjda med sina 
möjligheter att påverka. I frågor som rör medborgarnas inflytande på kommu-
nala beslut och verksamheter får Hjo kommun ett mycket gott betyg. Kontakt-     
möjligheterna, informationen, förtroendet för politikerna och möjligheten att 
vara med och påverka får alla betyg långt över genomsnittet. Förhoppningsvis 
är detta ett kvitto på att det arbete som gjorts de senaste åren med fokus på 
delaktighet och Tillsammans har gett resultat. 

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

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

Rådet för funktionshinderfrågor har under våren kommit fram till att man 
från och med i år vill prova en ny arbetsform för att personer med funktions- 
nedsättning ska få större möjligheter till delaktighet och påverkansmöjligheter. 
Istället för rådsmöten ska vi erbjuda öppna träffar där personer med funktions- 
nedsättning, deras anhöriga, verksamheten och politiska företrädare ska kunna 

träffas under enklare former och utbyta tankar och idéer.
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12.    Hjo ska arbeta för att förebygga                     
   främlingsfientlighet.

Målet är uppnått

 I Hjo kommun arbetar vi på bred front med bl a integrationsträffar, språkcaféer 
och ett projekt som ska förebygga vardagsrasism. Projekt ”språkvän” har utvecklats 
på ett mycket positivt sätt och över 70 personer har anmält sitt intresse till pro-
jektet, såväl svenskar som nyanlända. Projektledaren har erbjudit flera aktiviteter 
under sommaren, i stadsparken och i hamnen, som varit välbesökta. I september 
uppträdde komikern Marika Karlsson på Stora Park och roade såväl språkvänner 
som övriga Hjobor. 

Arbetet pågår ständigt och detta är ett mål som man aldrig blir helt färdig med. Vi 
ska fortsätta att inkludera våra nyanlända och erbjuda ett inkluderande samhälle 
där man känner att man både kan bidra till samhället och ta emot de möjligheter 
samhället erbjuder. Projektet mot vardagsrasism tillsammans med andra aktiviteter, 
såsom integrationsträffar, kommer att bidra till fortsatt hög måluppfyllelse.
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13. I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet.

Målet är uppnått

Medborgarundersökningen är en klar signal om att Hjoborna är nöjda med fritids- 
utbudet. Möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen (sport, kultur, friluftsliv, 
föreningsliv) får ett högre betyg än vid 2016 års mätning och även ett högre betyg 
än i både riket och andra småkommuner. Särskilt nöjda är man med tillgången till 
parker, grönområden och natur. Den positiva utvecklingen i kombination med ge-
nomförda aktiviteter gör att vi anser målet vara uppfyllt.

Ett stort antal riktade aktiviteter har erbjudits barn och unga i Kulturkvarteret un-
der året. Bland dessa aktiviteter kan nämnas fototema, släktforskning, författarbesök, 
guidningar av utställningar m.m. En viktig del av fritidsutbudet är kulturutbudet och 
detta skriver vi mer om under mål 14.

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

Det är viktigt att våra idrotts- och fritidsanläggningar håller bra kvalité och under 
våren har Guldkroksbadets bassänger fått ny cirkulationsanläggning och B-hallen på 
Guldkroksområdet har fått ny matta. Beachplan för handboll, fotboll och volleyboll 
stod färdig under våren och har emottagits väl av både föreningar och privat- 
personer. Hjoborna ger också idrotts- och motionsanläggningar ett högre betyg nu 
än 2016 och vi håller oss väl i konkurrensen med andra småkommuner.

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

Arbete har pågått med flera aktörer, bland annat Tidaholms kommun, Turistrådet, 
Västarvet, Pilgrimsföreningen m.fl. för att säkra upp skötsel m.m. av våra vandrings- 
leder. 

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

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.

Utvecklingsområde 3:
Levande Hjo

Fritidsutbudet

2014 2016 2018
Betygsindex för Hjo 56 59 64
Betygsindex för småkommuner 55 55 57
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14.   I Hjo ska invånarna vara nöjda med kultur-         
  utbudet.

Målet är uppnått

Den senaste medborgarundersökningen ger ett mycket gott betyg åt Hjo 
kommuns kulturverksamhet. Hjoborna är nöjda med kulturutbudet och bib-
lioteket. Utställnings- och konstverksamheten får ett väldigt högt betyg, liksom 
teaterföreställningar och konserter. Detta goda resultat i kombination med de 
aktiviteter som genomförts gör att vi bedömer målet vara uppnått.

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

Vi har arbetat med att utveckla och arrangera kulturevenemang utomhus, 
ex. vid återkommande evenemang såsom Alla hjärtans dag och Nationaldags-
firande. Även i år har vi varit med och genomfört Earth Hour och Hjo  
Konstrunda tillsammans med olika föreningar och privata aktörer. Nytt för i 
år är projektet “Vart tog våra skulpturer vägen” som är ett samarrangemang 
mellan alla Skaraborgskommuner. Projektet har mynnat ut i att Hjo kommun 
fick låna skulpturen ”Premiär” som placerades vid strandpromenaden, en ny-  
tryckt skrift om Skaraborgs offentliga utomhuskonst, en samlad webbsida samt 
en workshop i konst kopplad till Vattenbäraren på turné. 

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

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

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

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

Mellansjö startade.

Kulturverksamhet inkl biblioteksverksamhet

2014 2016 2018
Betygsindex för Hjo 58 63 66
Betygsindex för småkommuner 59 59 59
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15. Hjo ska vara en levande kommun med en positiv 
handelsutveckling.

Målet är delvis uppnått

Handelsindex för år 2017 presenterades i september 2018. Denna visar att det 
är en fortsatt mycket positiv utveckling för sällanköpsvaruhandeln i Hjo med en 
omsättningsökning på hela 9% även i år. Jämförbart med övriga kommuner ser 
det mycket bra ut. Dagligvaruhandeln, som visade en minskning förra året, har 
även återhämtat sig och ökat med 1%. Indexet för dagligvaruhandeln ligger sam-
mantaget kvar på samma nivå som förra året, men försäljningsindex i sällanköps-
varuhandeln har ökat från 40 till 44. Det totala indexet för handeln i Hjo hamnar 
därmed på 59, en ökning från 57. Medborgarundersökningen tar också tempen 
på hur invånarna upplever det kommersiella utbudet och Hjo håller sig på samma 
nivå som andra småkommuner, men får idag ett högre betyg än för två år sedan 
vilket är positivt.

Det finns dock fortsatt stora utmaningar för att skapa ett levande centrum i Hjo, 
där alla Hjobor, kommunen och näringarna behöver hjälpas åt på olika sätt. Det 
som vi fortsatt behöver jobba vidare med är öppettider och flexibilitet för att 
möta Hjobornas och besökarnas förväntningar på tillgänglighet. Utifrån att vi inte 
gått i mål med dessa satsningar ännu bedöms målet vara delvis uppnått.

Utifrån verksamhetsplanen för 2018 har det fokuserats på följande åtgärder för 
centrum- och handelsutvecklingen:

• Regelbundna träffar med medlemmarna i Hjo handel.

• Behjälplighet vid affärs- och kulturevenemang.

• Aktivt stöd vid nyetableringar, ex Made for Hjo, Guldkroken Café, Damas 

minilivs m.m.

Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling

Handeln i Sverige 2015 2016 2017
Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln 38 40 44
Försäljningsindex i dagligvaruhandeln 74 73 73
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16. I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt.

Målet är uppnått

Målet är långsiktigt och fler åtgärder återstår men vår bedömning är att det finns 
goda förutsättningar att leva miljövänligt i Hjo. Medborgarundersökningen som 
genomfördes 2018 visar också att våra invånare är mycket nöjda med kommun-
ens insatser för att man ska kunna leva miljövänligt. Mycket handlar om att skapa 
en infrastruktur som gör det möjligt att leva miljövänligt: att det finns återvin-
ningscentral med grönt kort är en bidragande faktor, att vi sorterar matavfall är 
en annan, att skötseln och utbyggnaden av gång- och cykelvägar fungerar är en 
tredje. Förutom att skapa förutsättningar så arbetar den kommunala organisa-
tionen också med värderingar och attityder som stimulerar till miljövänliga val i 
vardagen.

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

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

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

Miljöstrategen, sedan många år, avslutade sin tjänst i juni och en ny tjänst som 
hållbarhets- och kvalitetsstrateg inrättades på kansliet. Innehållet i tjänsten är 
därmed inte längre renodlat på miljöområdet utan spänner numera över ett 
vidare område. Just nu utformas den nya tjänsten utifrån de nya förutsättningarna 
för att på bästa sätt stötta verksamheterna och Hjoborna till hållbara val. 

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

Utvecklingsområde 4:
Hållbarhet & natur

Miljöarbete

2014 2016 2018
Betygsindex för Hjo 51 59 60
Betygsindex för småkommuner 51 51 53
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17. Hjo kommun ska vara fossiloberoende år 2030.

Målet är delvis uppnått

Hjo kommun har skrivit på Klimat 2030-Västra Götaland ställer om, och vi har 
antagit utmaningen att vara fossiloberoende senast år 2030. På vissa områden 
har vi kommit väldigt långt: utsläppen från uppvärmning visar på en tydlig nedåt-
gång som ett resultat av utbyggnaden av fjärrvärmen i Hjo kommun. Så gott som 
samtliga våra fastigheter värms upp med grön el eller fjärrvärme endast två fas-
tigheter har fortfarande reservuppvärmning via olja. Det område där vi har stora 
utmaningar är inom transporter. Detta är något som Hållbarhetsberedningen 
tagit fasta på i sitt arbete under våren 2018 då man valt ut Hållbara transporter 
som ett av sex fokusområden.

Hjo kommuns fordonsparks beroende av fossila bränslen är fortfarande stort. 
Mellan 2009 och 2017 sänkte vi CO2 utsläppen med 30 ton – från 166 till 136 
ton - vilket är mycket positivt. Mellan 2016-17 har dock utsläppen ökat med 
10 ton. Under våren 2018 gjorde vi en kartläggning av kommunens fordon. En-
ergideklarationen gav oss ett nuläge avseende kostnader och miljöpåverkan för 
våra bilar och förslag på hur vi kan sänka både kostnader och miljöpåverkan för 
kommunens bilar. Ett sätt att bli fri från fossila bränslen är att övergå till elbilar. 
I takt med att leasingavtalen löper ut tar vi ställning till om det är möjligt att 
ersätta bilen med en elbil. Under 2018 har vi ansökt om och beviljats medel från 
Klimatklivet för att sätta upp laddstolpar för 20 st elbilar vid Vallgården. Detta 
kommer att få stor positiv effekt på kommunens klimatpåverkan. En förutsättning 
att nå målet - ett fossiloberoende Hjo år 2030 - är dock att det kommer finnas 
tillgång till förnybara drivmedel också. Vi kan inte ersätta alla bilar med elbilar.

Statistiken vad gäller utsläpp av växthusgaser har stor eftersläpning i databaserna. 
Siffror för 2017 kommer först i september 2019.

RUS (Regional utveckling i miljömålssystemet) samt nationella emissionsdatabasen

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (exklusive industrin)
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (inklusive industrin)
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18. Hjo ska få fler besökare.

Målet är uppnått

Hjo har en positiv utveckling när det gäller sin besöksnäring. På de flesta ställen 
där man kan mäta antalet besökare märker vi att antalet besökare blir fler för 
varje år. Turismverksamheten arbetar vidare med ett antal prioriterade områden 
för att få en god måluppfyllelse: 

Inom marknadsföring har turismverksamheten lanserat den engelska sajten samt 
vidareutvecklat den svenska. Vidare har verksamheten strategiskt arbetat vidare 
med marknadsföring via sociala plattformar (Facebook och Instagram) samt 
pushat för att Hjos aktörer är mer synliga på Google och TripAdvisor. Ytterligare 
en film (nr 8) i serien ”En känsla av Hjo” är producerad och klar och avslutar 
därmed filmserien som nu finns att hitta på webben. Turistbroschyr och besöks- 
karta har tryckts och distribuerats. Därtill har kartblock över den prisbelönta 
trästaden uppdaterats. Verksamheten medverkade även vid Swedish Workshop 
i Umeå via nätverket Tre Trästäder vilket har bidragit till kontakt med utländska 
researrangörer. 

Vad gäller det prioriterade områdets utbud har verksamheten under året   
lanserat webbappen www.trackandtrailshjo.se samt ytterligare en webbapp, 
www.outdoorhokensas.se via Leaderprojektet Outdoor Hökensås. En ny Leader-
ansökan med fokus på matkultur tillsammans med Tidaholm, Habo och Mullsjö 
är under planering och ytterligare en Leaderansökan med fokus på arkitektur 
och design har redan lämnats in. Denna ansökan fick tyvärr avslag och vi planerar 
därför att genomföra delar av innehållet i projektet med egna medel med start 
under 2019. Leaderprojektet Outdoor Hökensås tillsammans med Tidaholm, 
Habo och Mullsjö avslutades december 2018.  Vad gäller guideverksamheten har 
turismen tagit fram ytterligare en tematisk vandring med fokus på Hjo Stadspark 
och Vattenkuranstaltens historia, och en utbildning i retorik för guider genom-
fördes under hösten. Översättningar av material har genomförts; bland annat har 
en guidad tur genom trästaden översatts till engelska – en tur som besökaren 
kan genomföra på egen hand. 

Inom området utbildning har verksamheten genomfört den årliga besöks- 
näringskvällen under hösten 2018. 

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

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

Utvecklingsområde 5:
Besökare

*Tidigare har Hjo köpt in statistik från Resurs (TEM-undersökning) 
och senare HUI och använt denna statistik som indikator. Dessa 
båda företag använder olika metoder för att mäta turismens 
omsättning vilket resulterat i att statistiken genom åren skiljt sig 
mycket åt.. Besöksnäringen i Sverige har signalerat att det krävs 
en nationell standard för att mäta turismens omsättning så att 
kommuner och regioner har ett jämförbart underlag att utgå ifrån. 
I dagsläget saknas ett formellt uppdrag att arbeta fram en sådan 
nationell standard. Fram tills att en sådan nationell mätmetod 
är framtagen använder flertalet kommuner inkvarteringsstatis-
tiken som indikator. Denna statistik tillhandahålls av Turistrådet 
Västsverige samt kompletteras med statistik från SCB – den senare 
inkluderar även camping.  

Turismens totala omsättning i mnkr/år
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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.

Utvecklingsområde 6:
Vättern

19. Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern 
mot föroreningar.

Målet är uppnått

Under 2018 har vi tillsammans med MÖS genomfört undersökning vid före 
detta Hjo Mekaniska som gränsar till Hjoån för att hitta föroreningar som på 
sikt kan läcka ut i Vättern. 

Även på friluftsområdet Sanna har en miljöteknisk undersökning påbörjats 
då föroreningar påträffats i området. Detta beror på att det tidigare funnits 
en kommunal deponi för hushålls- och industriavfall samt en eldningsgrop på     
området, vilka läckt ut farliga ämnen i mark och lakvatten. Den miljötekniska 
undersökningen är ännu inte helt färdigställd. Det fortsatta arbetet syftar till att 
ta fram en plan för hur spridningen av föroreningarna ska förhindras.

Under våren 2018 yttrade sig Hjo kommun till Länsstyrelsen över Försvars-
maktens ansökan om utökad verksamhet vid Karlsborgs flygplats. Hjo kommun 
anser att den utökade verksamheten kan få negativa konsekvenser på Vättern 
både som rekreationsmål och som dricksvattentäkt.

I övrigt har mycket fokus under 2018 legat på att ta fram en vatten- och av-
loppsplan (VA-plan) för Hjo. VA-planen kommer att utgöra en viktig del i vårt 
fortsatta arbete med att skydda Vättern. Det pågår kontinuerligt arbete som 
bidrar till att målet ska nås och resultaten av de mätningar som görs i avlopps-
reningsverket visar att renoveringen av avloppsreningsverket gett goda resultat. 
Vi har samtidigt konstaterat i VA-plansarbetet att mycket arbete återstår. Det 
kommer krävas kontinuerliga investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. 
En strategisk och långsiktig VA-planering som omfattar både dricksvatten, spill-
vatten och dagvatten blir kommunens verktyg för att lyfta fram problem och 
prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som vi står 
inför. 

VA-verksamheten följer utvecklingen av olika tekniker för att ta hand om läke-
medelsrester i avloppsvatten men i nuläget finns ingen beprövad teknik som är 
möjlig att installera i vårt avloppsreningsverk. 
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En viktig förutsättning för god ekonomi är en god kostnadskontroll, vilket innebär att 
det ska råda balans mellan löpande intäkter och kostnader. Den långsiktiga ekono-
miska målsättningen är att kommunens samlade resultat, exklusive den avkastning 
på pensionmedel som återinvesterats, ska utgöra 2% av de samlade skatteintäkterna 
och generella statsbidrag.

Ekonomi

20. Årets resultat ska uppgå till lägst 12 mnkr.

Målet är uppnått

Att ha ett resultatmål syftar bland annat till att värdesäkra det egna kapitalet och 
att skapa utrymme för investeringar. Generellt brukar ett resultat om 2 procent 
betraktas som god ekonomisk hushållning. Detta anses ge utrymme för att över 
en längre tid skattefinansiera större delen av normal investeringsvolym i en 
kommun. Hjo kommuns mål om 12 mnkr är satt utifrån ett avrundat värde av 2 
procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet för 
2018 uppgick till 13,5 mnkr och målet 12 mnkr är därför uppnått.

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

Målet är inte uppnått

Hjo kommun har som mål att investeringar ska finansieras med egna medel. 
Vid större investeringsprojekt är det svårt att nå detta ett enskilt år. Därför har 
finansieringsmålet definierats som självfinansieringsgrad under en mandatperiod.  
Hjo kommun, liksom övriga kommunsverige, befinner sig i en period av stora 
behov av investeringar. I Hjo utgörs gjorda investeringar bland annat av den nya 
förskolan i Knäpplan, ombyggnad av Kulturkvarteret Pedagogien, om- och tillbygg-
nad och muddring av hamnen, samt ombyggnad av Guldkroksskolans B-hus.

Utfallet för mandatperioden visar att målet inte är uppnått. I detta sammanhang 
anses dock Kommunfullmäktiges mål nr 1 – ”Hjo ska vara en attraktiv boende-
kommun med positiv befolkningsutveckling” vara överordnat. En långsam men 
stadig ökning i antalet invånare skapar ekonomiskt utrymme för satsningar och 
förbättringar som i sin tur skapar förutsättningar för en god ekonomisk hushåll-
ning

Självfinansieringsgraden är beräknad som årets resultat och årets avskrivningar i 
förhållande till årets nettoinvesteringar (exklusive exploateringsinvesteringar).

2015 2016 2017 2018
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 2015  2016  2017  2018  Man-
datpe-
rioden

Årets resultat 8,8 13,4 12,2 13,5 47,9

Årets avskriv-
ningar

17,2 19,7 21,0 22,6 80,5

Resultat inkl. 
avskrivningar

26,0 33,1 33,2 36,1 128,4

Investeringar 
(exkl. exploa-
tering)

67,9 48,7 53,4 39,8 209,8

Självfinansie-
ringsgrad (%)

38% 68% 62% 91% 61%
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22. Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska              
         årligen bibehållas eller förbättras.

Målet är uppnått

Soliditeten inkl. pensionsåtagandena uppgick 2018-12-31 till 22 procent, 
vilket ska jämföras med föregående års värde som var 19 procent. Målet 
om att soliditeten årligen ska förbättras eller bibehållas har därmed 
uppnåtts. 

2015 2016 2017 2018
Justerat eget kapital 60,8 82,8 97,1 115,4
Balansomslutning 394,9 458,9 500,3 519,8
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Ekonomi
Koncernens mål

23. 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 %.
 Soliditetsmålet i koncernen Hjo Stadshus AB sattes 2012 och soliditeten har sedan dess ökat och uppgår per 2018-12-  
 31 till drygt 32 %. Målet har således uppnåtts.

24. Soliditeten i AB Hjo Småindustrier ska uppgå till minst 30 %.

 Soliditeten för AB Hjo Småindustrier uppgår per 2018-12-31 till ca 88 % och målet är således uppnått.

25. Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo energi AB bör ligga under    
 regiongenomsnittet.

 Hjo Energi AB:s taxor för elnät och fjärrvärme ligger, i jämförelse med övriga företag i regionen i den nedre kvartilen.   
 Det innebär att målet är uppnått.
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Finansiell analys

För att kartlägga och analysera kommunen och kommunkoncernens ekonomiska läge används en modell som utgår från 
”fyra finansiella perspektiv”. Varje perspektiv analyseras utifrån ett antal begrepp och nyckeltal. En del analyseras både 
på koncern- och kommunnivå medan vissa bara redovisas på kommunnivå.

1. Resultat
Analys av årets resultat samt balans mellan intäkter och kostna-
der. Även en analys över kostnadsutvecklingen de senaste fem 
åren. Årets investeringar, utveckling och finansiering beskrivs. 

Nyckeltalen som redovisas här är;
• Årets resultat
• Intäkts- och kostnadsutvecklingen
• Nettokostnadens andel och utveckling
• Årets investeringar 

2. Kapacitet
Här redovisas kommunens finansiella motståndskraft på lång 
sikt. Ju starkare kapacitet kommunen har desto mindre känslig 
blir kommunen för konjunkturnedgångar.

Nyckeltalen som redovisas här är;
• Soliditet
• Skuldsättning
• Avstämning av balanskravet

3. Riskförhållande
Under den tredje aspekten bedöms hur kommunen klarar att 
möta finansiella problem ur kort och medellångt perspektiv. En 
god ekonomisk hushållning innebär att kommunen inte behöver 
vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här 
redogörs även för kommunens samlade pensionsskuld.

Nyckeltalen som redovisas här är;
• Likviditet och Finansiella nettotillgångar
• Borgensåtaganden
• Pensionsförpliktelser
• Känslighetsanalys

4. Kontroll
Under den fjärde och sista aspekten mäts hur de finan-
siella målen efterlevs och planer följs. En god följsamhet 
mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning.

Nyckeltalen som redovisas här är;
• Budgetföljsamhet
• Prognossäkerhet

Målsättningen är att utifrån dessa, identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem och därigenom försöka klar-
göra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. 

 

1. 
Resultat

2. 
Kapacitet

3. 
Risk

4.
Kontroll

Vilken balans har kom-
munen haft över sina 

intäkter och kostnader 
under året och över tid?

Vilken kapacitet har 
kommunen att möta 

finansiella svårigheter på 
lång sikt?

Föreligger några risker 
som kan påverka kom-
munens resultat och 

kapacitet?

Vilken kontroll har kom-
munen över den ekono-

miska utvecklingen?



39

  HJO KOMMUN           ÅRSBOKSLUT 2018

FÖ
RV

A
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

T
T

EL
SE

Perspektiv 1. Finansiellt resultat

Årets resultat
Kommunkoncern
Kommunkoncernen består av kommunen och de helägda bola-
gen Hjo Stadshus AB, Hjo Energi AB, AB Hjo Småindustrier, Hjo 
Elhandel AB samt intressebolagen Bredband Östra Skaraborg 
och HjoTiBorg Energi AB.

Årets resultat i kommunkoncernen uppgick till 19,7 mnkr 
(föregående år 19,7) varav Hjo kommuns resultat uppgick till 
13,5 mnkr (12,2 mnkr). De kommunägda bolagen bidrog med ett 
positivt resultat på totalt 6,2 mnkr (7,5 mnkr) i koncernen. 

Resultatet 2018 för kommunkoncernen motsvarar ett resultat 
på 2 147 kr per invånare. Jämförande siffra förgående år var      
2 166 kr per invånare.

mnkr 2015 2016 2017 2018

Kommunkoncernens resultat 14,7 21,3 19,7 19,7

Kommunens resultat 8,8 13,4 12,2 13,5

Hjo Stadshus AB -0,4 -0,4 -0,4 -0,5

Hjo Energi AB 6,5 9,1 9,1 6,3

AB Hjo Småindustrier 0,4 0,7 0,6 0,5

Hjo Energi Elhandel AB 1,6 0,7 0,4 1,4

Resultat avser resultat efter finansnetto och före elimineringar mellan bolagen och 
kommunen.

Kommunen
Kommunens resultat uppgick till 13,5 mnkr vilket var 1,5 mnkr 
högre än kommunens resultatmål om 12 mnkr.
Resultatet 2018 för kommunen motsvarar ett resultat på 1 471 
kr per invånare, vilket är en förbättring med 129 kr per invånare 
mot år 2017. Genomsnittet för riket 2018 är preliminärt 1 353 
kr per invånare.  
  

mnkr 2015 2016 2017 2018

Kommunens  finansiella mål 9,0 9,0 11,0 12,0

Kommunens resultat inkl. 
jämf- störande poster

8,8 13,4 12,2 13,5

Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunens resultat exkl. 
jämf- störande poster

13,4 13,4 12,2 13,5

För att kunna göra rättvisande jämförelser mellan åren är det 
viktigt att eliminera eventuella engångsposter. Under 2016 
- 2018 har dock inga väsentliga jämförelsestörande poster 
förekommit.

Ställs årets resultat i förhållande till årets skatteintäkter och 
generella statsbidrag så uppgår resultatet för 2018 till 2,6 %. 
För 2017 var motsvarande siffra 2,4 %. Genomsnittet för riket 
uppgick till 3,6 % för 2017 och preliminärt på 1,4 % för 2018.

    

Intäkts- och kostnadsutvecklingen
Kommunen
Verksamhetsintäkterna har minskat med 15,8 mnkr jämfört med 
2017. Minskningen är i allt väsentligt hänförlig till minskade stats-
bidrag från Migrationsverket med anledning av kraftigt minskat 
antal nyanlända jämfört med föregående år.

Verksamhetens kostnader har minskat med 4,4 mnkr. De allra 
flesta kostnadsslagen ligger i samma nivå som föregående år. 
Dock har en fortsatt inbromsning skett i kostnaderna för flyk-
tingmottagning under året.

Med anledning av de senaste årens investeringar har årets av-
skrivningar ökat med 1,6 mkr från 21,0 till 22,6 mnkr.

Totalt har alltså nettokostnaden ökat med ca 13,0 mnkr, eller 
2,6 %. Detta kan jämföras med ökningen av skatteintäkterna 
och de generella statsbidragen som har ökat med 14,3 mkr eller 
2,8 %.

Nettokostnadsutveckling
En viktig förutsättning för en sund ekonomi är att det råder 
balans mellan intäkter och kostnader. För att bibehålla ett 
finansiellt handlingsutrymme krävs att det återstår en andel av 
de löpande intäkterna för att bland annat finansiera investerings-
behovet.

Kommunen
En kommun kan inte påverka sina intäkter i någon större om-
fattning, därför är det viktigt att kostnadssidan inte ökar i snab-
bare takt än intäktssidan. Kommunernas största inkomstkälla är 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Genom att relatera de 
löpande kostnaderna till dessa intäkter kan man analysera kom-
munens nettokostnadsutveckling.

För 2018 tog verksamheternas nettokostnad, exklusive av-
skrivningar, i anspråk 92,9 % av skatteintäkterna, vilket är en 
minskning med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Skat-
teintäkterna ska även räcka till att täcka årets avskrivningar på 
anläggningstillgångarna och till finansnettot (räntenetto). Sätts 
dessa kostnader i relation till skatteintäkterna framgår att av-
skrivningarna tog i anspråk 4,4 % för 2018. Avskrivningarna har 
ökat de senaste åren i och med den högre investeringstakten. 
Finansnettots andel är väldig låg och tar endast 0,1 % i anspråk. 

2014 2015 2016 2017 2018
Skatteintäkter och generella statsbidrag 3,6% 4,3% 5,3% 4,8% 2,8%
Nettokostnad 4,9% 5,5% 3,6% 5,1% 2,6%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2014 2015 2016 2017 2018

Årlig förändring av skatteintäkter och statsbidrag resp. 
nettokostn, %

Skatteintäkter och generella statsbidrag Nettokostnad
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%  2015  2016  2017  2018

Verksamheten/
skatteintäkt

94,2 93,1 93,3 92,9

Avskrivningar/
skatteintäkt

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

Finansnetto/
skatteintäkter

0,1 0,1 0,1 0,1

Nettokostn/
skatteintäkter

98,1 97,2 97,6 97,4

Totalt användes således 97,4 % av skatteintäkterna för att 
bedriva den löpande verksamheten 2018. För kommunsektorn 
används ofta 98 % som riktlinje vid en förenklad bedömning av 
hur en kommun förhåller sig till god ekonomisk hushållning. Vid 
en sådan nivå bedöms en kommun att över tid klara finansie-
ringen av en normal investeringsnivå. Genomsnittet för Hjo 
kommun de senaste fyra åren ligger på 97,6 %. Detta innebär att 
kommunens kostnader ligger på en rimlig nivå även om kostna-
derna vissa enskilda år har varit för höga. 

Årets investeringar
Kommunkoncernen
Investeringsvolymen i koncernen låg 2018 på en lägre nivå än 
2017. Totalt nettoinvesterade koncernen för 58 mnkr varav 
kommunen stod för 41 mnkr och de kommunala bolagen för 17 
mnkr. I nämnda investeringar ingår även satsningar på exploa-
teringsområden med 0,8 mnkr. Några investeringar i finansiella 
tillgångar har ej skett under 2018.

I tabellen nedan redovisas de största investeringsprojekten 
under 2018. En fullständig tabell över kommunens investeringar 
återfinns på sid 48-51.

Projekt, mnkr Redov. 2018 Ack. redov. 
tom 2018

Projekt 
budget

Utbyggnad fjärrvärme 4,1

Utbyggnad bredbandsnät 12,1

Guldkroksskolan ombyggnad 20,0 23,0 28,0

Orrelyckan 1,6 2,0 6,0

Stadshuset, ventilation 4,3 4,8 4,5

Exploatering 0,8 10,4 4,0

Självfinansieringsgraden för investeringar bör analyseras över 
tid då investeringsvolymen ett enskilt år kan variera kraftigt 
beroende på enskilda projekt. Sett över den senaste fyraårspe-
rioden har självfinansieringsgraden i kommunkoncernen legat 
på i genomsnitt på 72 % vilket innebär att koncernen inte riktigt 
kunnat finansiera sina investeringar med egna medel, utan varit 
tvingad att låna externt.

2015 2016 2017 2018

Årets resultat, avskrivningar 
och rea.vinst vid försäljning av 
anläggn.tillg. mnkr

42 51 52 58

Kommunkoncernens  
invest.* mnkr

80 68 75 58

Självfinansieringsgrad % inkl 
reavinster

52 75 69 96

*Inkl investeringar i exploateringsområden

Kommunen
Nettoinvesteringsvolymen för 2018 uppgick till ca 41 mnkr 
vilket är 17 mnkr mindre än 2017. För 2018 budgeterades, 
inklusive ombudgeteringar från 2017, ca 73 mnkr. Av dessa har 
drygt 56 mnkr eller ca 77 % förbrukats sedan start för de olika 
projekten. 

Kommunens självfinansieringsgrad uppgick för den gångna man-
datperioden 2015 – 2018 till 61%. Målet om att kunna finansiera 
alla investeringar med egna medel har inte kunnat uppnås utan 
kommunen har också lånat externt.

Investeringar 2015 2016 2017 2018

Årets resultat, avskriv-
ningar och rea.vinst vid 
försäljning av anläggn.
tillg. mnkr

26 33 33 36

Investeringar, mnkr* 69 49 58 41

Självfinansieringsgrad %, 
inkl reavinster

38 67 57 88

*Inkl investeringar i exploateringsområden

Perspektiv 2. Kapacitet

Soliditet
Kommunkoncernen
Koncernens långsiktiga betalningsförmåga kan följas genom so-
liditetsutvecklingen. Soliditeten visar hur stor andel av de totala 
tillgångarna som är finansierade med egna medel, det vill säga 
genom ackumulerade överskott. 

Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga 
resultatet eller förändringen av det egna kapitalet, dels till-
gångsförändringen. Soliditeten ökar om det egna kapitalet ökar 
i snabbare takt än tillgångarna. En ökad soliditet jämfört med 
utgångsläget innebär en minskad lånefinansiering och på sikt 
lägre finansiella kostnader.

År 2018 uppgick koncernens soliditet till 48 %, vilket innebär en 
ökning med 1 procentenhet. 
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Det finns ingen generell nivå för hur hög soliditeten bör vara för 
en kommunkoncern. Men en hög soliditet innebär att handlings-
friheten ökar, likaså förmågan att hantera svängningar i resultat-
utvecklingen. Det är viktigt att de olika bolagen i koncernen har 
en god soliditet, annars riskerar kommunen såsom borgensman 
att få lösa in skulder från bolagen vid eventuella finansiella 
svårigheter. 

För 2018 låg riksgenomsnittet för alla kommunkoncerner på 35 
% vilket innebär att koncernen Hjo kommun låg över ett riks 
genomsnitt med sina 48 %.
 
Tabellen nedan visar koncernens soliditet efter elimineringar, 
medan kommunens och bolagens soliditet visas före elimine-
ringar.
 

% 2015 2016 2017 2018

Soliditet totalt i  
koncernen

52 49 47 48

Hjo kommun 60 55 52 53

Hjo Stadshus AB  
-koncern

27 30 31 33

Kommunen
Kommunens värde på tillgångarna ökade under 2018 med ca 
19 mnkr medan det egna kapitalet ökade med ca 14 mnkr. De 
materiella anläggningstillgångarna har ökat med 19 mnkr, de fi-
nansiella tillgångarna var nästan oförändrade och likvida medlen 
och korta fordringar har ökat med ca 1 mnkr. Soliditeten (utan 
beaktande av pensionsåtagande) ökade därmed något från före-
gående år och uppgick 2018 till 53 % (föregående år 52%)  

När hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som ansvars-
förbindelse (ca 160 mnkr) uppgick soliditeten till 22 %  (föregå-
ende år 19%)

Att detta mått ökat beror på att pensionsskulden minskar i takt 
med att pensioner betalas ut, se vidare sid 43.

% 2015 2016 2017 2018

Soliditet     60 55 52 53

Soliditet inkl totala pen-
sionsskulden

15 18 19 22

 

Genomsnittet för landets kommuner är preliminärt för 2018 
47,3 % (2017; 48,5%). Inklusive pensionsskulden ökade solidite-
ten för alla kommuner (ovägt medeltal) från 17% 2017 till 21 % 
2018. 

Skuldsättning
Kommunkoncernen

Skulder, mnkr  2015  2016  2017  2018

Koncernen, långa skulder    94    139    179    154

Koncernen, korta skulder 124    130    139    167

Koncernens totala 
skulder 

218   269    317    321

Hjo kommun, långa 
skulder*

36      84     109      86

Hjo kommun, korta 
skulder*

104    106    114     140

Hjo Stadshus AB, långa 
skulder*

58     55     70      68

Hjo stadshus AB, korta 
skulder*

20     24      25     35

* Inkl koncerninterna skulder

Under den senaste fyraårsperioden har den totala skuldsätt-
ningen inom koncernen ökat och uppgick vid årets slut till 321 
mnkr. 48 % av skulderna är långfristiga och förfaller till betalning 
inom ett till fem år. Av koncernens totala låneskuld återfanns 
70 % i kommunen och 30 % i bolagen. Såväl kommunen som de 
kommunala bolagen har ökat sina skulder något under 2018, 
vilket är en följd av den höga investeringstakten.
 

Kommunen

Skulder, mnkr 2015 2016 2017 2018

Anläggningslån    20    60    98    76

Checkräkningskredit    10    14      0      0

Leasingskulder      1      1      2      1

Förutbet. gatukostn. ers.      5      9      9      9

Summa långa skulder   36    84   109    86

Korta skulder   104   106   114   140

Summa totala skulder   140   190   223   226

Vid utgången av 2018 var 38 % av kommunens skulder långfris-
tiga, vilket innebär att de förfaller till betalning om ett år eller 
mer. Andelen långfristiga skulder av kommunens totala skulder 
har under det senaste året minskat. Motsvarande värde 2017 
var 49 %. Skulden på checkkrediten har under 2015 och 2016 
hänförts till långfristiga skulder på grund av att utnyttjandet 
använts till gjorda långsiktiga investeringar. Per 2018-12-31 var 
dock saldot på checkräkningskrediten positivt, och redovisas 
därför under likvida medel

Relateras de långa skulderna till antalet kommuninvånare så 
innebar det en skuld på 9 364 kr per invånare, vilket är en 
minskning med 2 597 kr jämfört med 2017. Den genomsnittliga 
preliminära siffran 2018 för landets kommuner (ovägt medel) är 
21 364 kr per invånare.
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Låneskulder, fördelning % 2015   2016   2017   2018

Förfallodag: 

- inom ett år 50 25 18 36

- inom 2-5 år 50 75 57 41

- senare än 5 år 0 0 25 23

Räntebindning:

- Rörlig ränta 50 25 16 15

- Räntebindningstid 1-5 år 50 75 67 68

- Räntebidningstid > 5 år 0 0 17 17

Av kommunens lån om 117,5 mnkr var 85 % av lånen bundna 
med fast ränta, vilket är i samma nivå med föregående år. Den 
genomsnittliga räntesatsen för kommunens långfristiga skulder 
uppgick till 0,8 %.

I kommunens långfristiga skulder ligger även förpliktelser i form 
av framtida betalningar av leasingavgifter för finansiell leasing 
på drygt 1 mnkr samt förutbetalda intäkter avseende VA-an-
slutningsavgifter samt gatukostnadsersättningar på 9 mnkr. Den 
sistnämnda skulden intäktsförs successivt i takt med investe-
ringsobjektens avskrivningstider.

Nettotillgången (efter årets avskrivningar) för leasingåtaganden 
som redovisats som finansiella uppgick vid årets slut till 1,4 mnkr 
och redovisas i balansräkningen som en anläggningstillgång.  
I nedanstående tabell redovisas hur mycket som förfaller till 
betalning (leasingavgifter enligt avtal, d.v.s. beloppen är inte 
justerade för indexuppräkningar) inom ett, fem respektive mer 
än fem år.

Finansiell leasning, mnkr                   Bilar 

Inom ett år          0,4

Två till fem år          1,0

Senare än fem år          0,0

Totalt          1,4

För att få en rättvisande bild av kommunens skuldsättning bör 
även de korta skulderna studeras. De korta skulderna som upp-
gick till 140 mnkr utgjorde vid årets utgång 62 % av skulderna. 
De korta skulderna ökade med 26 mnkr 2018 jämfört med 2017. 
Ökningen är i huvudsak hänförlig till att den kortfristiga delen av 
långfristiga lån har ökat. 

Totalt uppgick skulderna till 226 mnkr och utgjorde ca 44 % av 
kommunens tillgångar, vilket är en minskning sedan 2017 med 1 
procentenheter. Nivån för riksgenomsnittet låg preliminärt för 
2018 på 48 % och för 2017 uppgick den till 47 %. 

Balanskravsutredning
För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna 
överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i 
form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att kommu-
nens resultat måste överstiga noll vilket är den lägsta godtagba-
ra nivån för kommunens resultat på kort sikt. På lång sikt räcker 
inte ett nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten. 
Bland annat måste ett överskott genereras för att kunna finan-
siera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar. Hjo 
kommun har därför beslutat, genom de finansiella målen i 2018 
års budget, att resultatet ska uppgå till 12 mnkr. 

Vid beräkning av balanskravet ska bland annat realisationsvinster 
avräknas från årets resultat. För 2018 hade Hjo kommunen inga 
realisationsvinster som ska avräknas från årets resultat och 
årets resultat efter balanskravsutredning är således 13,5 mnkr.

Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkter-
na, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna 
kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast 
följande åren. Beslut om en sådan reglering ska fattas i budge-
ten senast tredje året efter det år då det negativa resultatet 
uppkom.

Kommunen har inga ackumulerade underskott sedan tidigare år 
att återställa.

Balanskravsutredning mnkr

Årets resultat enligt resultaträkningen 13,5

Reducering av samtliga realisationsvinster    0,0

Årets resultat efter balanskravsjustering 13,5
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   0,0

Reservering av medel från resultatutjämningsreserv   0,0

Årets balanskravsresultat 13,5

Perspektiv 3. Riskförhållanden

Likviditet
Kommunkoncernen 
En god ekonomisk hushållning innebär att koncernen på kort- 
och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder 
för att möta finansiella problem. Koncernen bör upprätthålla en 
sådan betalningsförmåga att man kan betala sina löpande utgifter 
utan att behöva låna kortsiktigt. Ett mått som visar den kort-
siktiga betalningsförmågan är kassalikviditeten. Detta mått visar 
omsättningstillgångarnas storlek i förhållande till de kortfristiga 
skulderna.

Koncernen redovisade 2018 en likviditet på 63 %, vilket innebär 
en försämring i förhållande till 2017 med 10 procentenheter. 
Försämringen kan i huvudsak härledas till en ökning av de kort-
fristiga skulderna med nästan 30 mnkr. Denna ökning består i 
sin tur av kortfristig del av långfristiga lån. Under de kommande 
12 månaderna förfaller 42 mnkr till betalning, vilket kan jämföras 
med 22 mnkr per 2017-12-31. Motsvarande minskning återfinns 
således under rubriken långfristiga lån. Kommunens avsikt är att 
förlänga huvuddelen av dessa kortfristiga lån.

Operationell leasning, mnkr             Bilar          Lokalhyror

Inom ett år (2019) 0,1 19,4

Två till fem år (2020-2024) 0,3 48,4

Senare än fem år (2025-) 0,0 5,4

Totalt 0,4 73,2
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Tilläggas kan också att koncernen har en limit på checkkredi-
terna om totalt 92 mnkr fördelat på 70 mnkr i kommunen och 
22 mnkr i bolagen. Hjo kommun har valt att använda detta kre-
ditutrymme som likviditetsreserv och på så sätt hålla nere såväl 
kommunens skulder som likvida medel. Detta bör också beaktas 
vid jämförelse med alla Sveriges kommuners (ovägda medeltal) 
kassalikviditet som för 2017 uppgick till 106%.

Kassalikviditet, %         2015         2016         2017        2018

Koncernen 46 62 73 63

Kommunen
I kommunen sjönk kassalikviditeten under 2018 och uppgick 
till 50 % vid årets utgång. Förklaringen till årets försvagning är 
densamma som beskrivs ovan under kommunkoncernen. Riks-
genomsnittet för kassalikviditet 2017 uppgick till 117 %. 

Kassalikviditet, %         2015         2016         2017        2018

Kommunen 40 62 60 50

Borgensåtagande
Kommunen

Borgenförbindelser, mnkr 2015 2016 2017 2018

Kommunägda företag 90,5 80,5 101,5 101,5

Kooperativa Hyresrättsförening 
Äldrehem i Hjo, ekonomisk 
förening

53,8 53,5 53,2 52,9

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

Total 144,3 134,0 154,7 154,4

Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet till 154,4 
mnkr och har minskat med 0,3 mnkr under året. Minskningen är 
hänförlig till, under året gjorda amorteringar i den kooperativa 
Hyresrättsföreningen Äldrehem i Hjo, ekonomisk förening.

I kommunens finanspolicy anges att kommunal borgen normalt 
bara lämnas till företag i koncernen. Endast i undantagsfall 
beviljas borgen för andra låntagare. För 2018 var åtagandet mot 
SBAB för egna hem 21 tkr (föregående år 46 tkr). Inga förlustris-
ker anses föreligga avseende kommunens borgensåtaganden.

Relateras borgensåtagandet till invånarantalet uppgick det till 
knappt 17 tkr, vilket är oförändrat mot 2017. Genomsnittet för 
riket var för 2017 ca 33 tkr per invånare. (uppgifter för 2018 
saknas).

Pensionsförplikelser
Kommunen
Kommunens totala pensionsskuld vid utgången av 2018 uppgick 
till 188 mnkr inkl. löneskatt och återfinns under posterna ”av-
sättning till pensioner”, ”kortfristiga skulder” samt ”poster inom 
linjen” i balansräkningen. 

Pensionerna som är intjänade före 1998, exklusive särskild 
avtals- och visstidspension, redovisas som ansvarsförbindelse 
under rubriken ”poster inom linjen”. Under rubriken avsättning-
ar återfanns de pensioner som var intjänade fr.o.m. 1998 och 
framåt samt särskild avtals- och visstidspensioner. Som kortfris-
tig skuld återfanns den avgiftsbestämda ålderspensionen enligt 
KAP-KL (Kollektiv avtal Pension Kommuner och Landsting) inkl. 
löneskatten.

Total pensionsskuld, mnkr 2015 2016 2017 2018

Kortfristig skuld 14,2 16,0 17,1 15,9

- varav löneskatt 2,8 3,1 3,3 3,1

Avsättning 8,1 8,8 9,6 11,9

- varav löneskatt 1,6 1,7 1,9 2,3

Ansvarsförbindelse 176,1    167,8    165,3    160,5

- varav löneskatt 34,4 32,8 32,3 30,4

S:a pensionsskuld 198,4    192,6    192,0    188,3

Finansiella placeringar          0          0          0          0

Totala förpliktelser minus 
placeringar

198,4 192,6    192,0    188,3
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I det totala åtagandet om 188,3 mnkr återfinns åtaganden om 
visstidspensioner till ett värde om 5 mnkr. Pensionsbestämmel-
ser för förtroendevalda ger rätt till visstidspension om tjänst-
göringsgraden överstiger 30 % och personen är fyllda 50 år vid 
avgång samt tillträtt före 65 års ålder. Åtagandet omfattar sju 
förtroendevalda och avser intjänandet vid utgången av nuva-
rande mandatperiod. Ingen uppfyller villkoren för avgångsersätt-
ning. Beräkningen är gjord av KPA per 2018-12-31. Till och med 
år 2014 har den totala pensionen för förtroendevalda redovisats 
under ansvarsförbindelsen. Från och med 2015 redovisas ål-
derspensionen och livräntan inkl. löneskatten som en avsättning 
medan visstidspensioner där utbetalning inte påbörjats, redovi-
sas som en ansvarsförbindelse. När en utbetalning har påbörjats 
av en visstidspension kommer den att redovisas som en avsätt-
ning. Det ingående saldot 2015 (3,9 mnkr inkl löneskatt) för 
ålderspensionen direktbokades vid övergången mot eget kapital. 

Hjo kommun gjorde under åren 2001, 2005, 2010, 2012 samt 
2016 partiella inlösen avseende intjänad pensionsrätt för 
arbetstagare födda under åren 1938 till och med 1945-03 samt 
några födda 1951. Totalt har kommunen löst in 30,6 mnkr (exkl. 
särskild löneskatt). 2016 års inlösen på 2,4 mnkr betalades via 
kommunens överskottsfond hos KPA.

För lönedelar över 7,5 prisbasbelopp (ca 341 000 kr år 2018) 
och för efterlevandepension finns särskilt tecknade försäkringar. 
Årskostnaden för dessa försäkringar 2018 uppgick till ca 2,2 
mnkr och redovisades under verksamhetens kostnader.

Totala pensionskostnader inkl. särskild löneskatt uppgick till 
drygt 31 mnkr 2018.  

 
mnkr 2015 2016 2017 2018

Pensionskostnader 
(inkl. löneskatt)

21,9 24,2 28,4 31,2

Uppgifterna om pensionsåtaganden baseras på beräkningar 
gjorda av Kommunsektorns Pension AB, KPA per 2018. Aktua-
liseringsgraden för beräkningen uppgår till 97 %. Detta innebär 
att för de personer där alla pensionsgrundande tider ej är 
färdigutredda (3 %) är den pensionsgrundande tiden uppskattad. 
Överskottsfonden hos KPA uppgick vid årets slut till 1,1 mnkr.

Känslighetsanalys
Kommunen
Kommunens ekonomi påverkas av ett flertal faktorer. En 
förenklad kalkyl kan göras för att få en uppfattning om hur stor 
påverkan de olika faktorerna har på kommunens ekonomi. Små 
förändringar kan innebära stora belopp för kommunen, vilket 
visar hur viktigt det är att det finns viss marginal när budgeten 
fastställs.

Förändring  Effekt i miljoner

Prisförändring            1 %                    2,3

Ränteförändring (långfristiga lån, ej 
checkkredit)

           1 %                    1,1

Ränteförändring (pensionsskulden)            1 %                   2,0

Justering av skattesatsen       10 öre                   1,9

Löneökning            1 %                   4,0

Taxor och avgifter för den skatte-
finansierade verksamheten

           1 %                   0,3

Perspektiv 4. Kontroll  

Budgetföljsamhet
Kommunen
Budgetföljsamheten är ett mått på kommunens finansiella kon-
troll. En god budgetföljsamhet är avgörande för en god ekono-
misk utveckling. Ju närmare noll avvikelsen ligger desto bättre 
kontroll finns och desto lättare är det att korrigera eventuella 
svackor i ekonomin både på lång och kort sikt.

För 2018 redovisade den löpande verksamheten en positiv bud-
getavvikelse på 1,4 mnkr. De största avvikelserna återfinns inom 
Vård och omsorg med plus 2,5 mnkr, samt Teknisk Service med 
minus 1,3 mnkr. I övrigt är avvikelserna mycket små.

Ställs budgetavvikelse på 1,4 mnkr i relation till verksamhetens 
nettokostnader på 505 mnkr så uppvisar Hjo kommun en av-
vikelse på 0,2 %. Denna avvikelse får anses låg, såväl på totalnivå 
som för respektive verksamhet.

Avvikelse totalt 2015 2016 2017 2018

Löpande  
verksamhet, mkr

-0,3 -4,8 -5,0 +1,4

Avvikelse/netto- 
kostnad, %

-0,1 -1,0 -1,0 +0,2
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Prognossäkerhet
Kommunen
En god prognossäkerhet innebär att kommunen skapar bra 
möjligheter för att kunna korrigera för eventuella ekonomiska 
förändringar under året. Normalt brukar en avvikelse på under 
1 % av nettokostnaden anses vara en god prognossäkerhet. 

Avvikelsen inom den löpande verksamheten per 2018-12-31 
jämförs med den helårsprognos som lämnades vid delårsbokslu-
tet 2018-08-31. Vid delårsbokslutet visade prognosen att den 
löpande verksamheten skulle ge ett underskott på 3,2 mnkr. 
Detta värde kan jämföras med den slutliga avvikelsen per 2018-
12-31 på plus 1,4 mnkr. Prognosavvikelsen blir då ett överskott 
med 4,6 mnkr. I relation till verksamheternas nettokostnader 
blir avvikelsen minus 0,9 % vilket är en acceptabel nivå för 
kommunen som helhet. Ser man på prognosavvikelsen på de 
enskilda politikområdena så finns de att hitta inom i princip 
samtliga verksamhetsområden. En allmän försiktighet i prog-
nostiseringen av återstående personalkostnader är en del av 
förklaringen samtidigt som utfallet avseende riktade statsbidrag 
blev generellt bättre än prognosen

Prognos- 
avvikelse*

2015 2016 2017 2018

Löpande  
verksamhet, mkr

+1,8 +2,1 -0,3 +4,6

Avvikelse/netto- 
kostnad, %

+0,4 +0,4 -0,1 +0,9

*) jämfört med helårsprognosen som redovisas i delårsbokslut

Avvikelsen mellan delårsbokslutets prognos för hela årets 
resultat (8,5 mnkr) och det verkliga utfallet (13,5 mnkr) blev 
plus 5,0 mnkr. Utöver verksamheternas avvikelse på plus 4,6 
mnkr tillkom bland annat en avvikelse i finansiella intäkter vilket 
beror på underskattning av bland annat återbäring från Kom-
muninvest.

Budgetavvikelse  2018 Helårs 
prognos*) 

180831

Budget-
avvikelse
181231

Skillnad 
prognos 

och
avvikelse

Verksamheterna -3,2 1,4 4,6

Skatteintäkt o utjämning -0,6 -0,6 0,0

Finansnetto 0,3 0,7 0,4

Summa avvikelse -3,5 1,5 5,0

*) Helårsprognosen som framtogs till delårsbokslutet 180831

För en mer detaljerad genomgång av verksamheternas resultat 
och orsaker till budget- och prognosavvikelserna, hänvisas till 
driftsredovisningen.

Sammanfattning finansiell analys
Den finansiella analysens fyra perspektiv visar på att Hjo kom-
mun i grunden har en relativt stabil ekonomi. All statistik på 
riksnivå är inte framtagen ännu men indikationen är dock att 
Hjo kommuns finansiella ställning har förstärkts jämfört med 
övriga kommuner under 2018.

Hjo kommuns resultat för 2018 uppgick till 13,5 mnkr jämfört 
med budgeterade 12,0 mnkr. Resultatet motsvarar ca 2,6 % av 
intäkter från skatter och generella statsbidrag, vilket är högre 
än såväl riket som helhet som i förhållande till gruppen andra 
pendlingskommuner som Hjo tillhör.  

Vår egen förklaring till att Hjo kommuns resultat överstiger 
genomsnittet under 2018 är att under 2017 redovisade Sveri-
ges kommuner höga resultat, bland annat på grund av att de 
höga statsbidragen för flyktings- och integrationsverksamheten 
översteg kostnaderna. När flyktingmottagandet och därmed 
också intäkterna i form av statsbidrag minskade väsentligt, har 
inbromsningen på kostnadssidan varit långsammare och de flesta 
kommunerna har drabbats av betydande omställningskostnader 
för denna verksamhet under 2018. För Hjo kommuns del har 
flyktingverksamheten varit jämförelsevis låg och förutsättning-
arna för att styra och följa upp verksamheten varit bättre än 
genomsnittskommunen. Av denna anledning har också den 
ekonomiska fördröjningseffekten varit mer hanterbar.

Årets investeringar, exklusive exploateringsverksamheten 
uppgår till ca 41 mnkr, medan de internt genererade medlen 
uppgår till ca 36 mnkr. Detta ger en självfinansieringsgrad om 
ca 88% för året och ca 61 % för den gångna mandatperioden. 
Investeringsbudgeten för mandatperioden 2019 – 2022 visar på 
en självfinansieringsgrad om ca 70 – 75 %  

Soliditeten utan beaktande av pensionsåtaganden från 1998 och 
tidigare har förbättrats från 52 % till 53 %, vilket är en följd av 
att det egna kapitalet ökat mer än vad tillgångsmassan ökat. 
Om pensionsåtagandet beaktas har soliditeten ökat från 19% 
till 22%. Den genomsnittliga soliditeten för Sveriges kommuner 
uppgick per 2018-12-31 till 47 %.

Borgensåtagandena och de långfristiga skulderna ligger under 
riksgenomsnittet för 2017 och uppgifter om riksgenomsnittet 
för 2018 saknas i skrivande stund. 

Förutsättningarna inför de kommande åren är tuffa. Skatteintäk-
terna förväntas inte öka i den takt som skett under de senaste 
åren och samtidigt ökar trycket såväl inom skolan och äldre-
omsorgen, vilket tar sig uttryck i behov av utbyggnad av särskilt 
boende för personer med demens som tas i bruk under 2020 
samt en ny F-6 skola med inflyttning till höstterminen 2021.
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Driftsredovisning 
Driftsredovisning visar avvikelser i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad  
budget för den löpande verksamheten inklusive eventuella tilläggsanslag.

Mnkr Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto
Budget

avvikelse
Helårsprognos 

vid delår

Demokrati 0,2 6,8 6,6 0,2 6,4 6,2 0,4 0

Kommunledningskontoret 3,3 51,3 48,0 3,8 51,1 47,3 0,7 0

Kultur, turism och fritid 2,0 27,6 25,5 3,5 29,3 25,7 -0,2 -0,3

Teknisk service 120,0 144,0 24,0 122,5 147,8 25,3 -1,3 -0,3

Plan och bygg 1,4 5,7 4,3 1,5 5,3 3,8 0,5 0,5

Taxefinansierad verksamhet 15,1 15,1 0,0 17,5 17,5 0,0 0,0 0

Renhållningsenheten 0,5 0,5 0,0 0,5 1,4 0,9 -0,9 0

Vård och omsorg 39,0 208.7 169,7 39,7 206,9 167,2 2,5 0

Barn och utbildning 21,1 246,5 225,4 28,3 252,8 224,5 0,9 -1,2

Arbete och socialtjänst 14,1 39,3 25,2 20,3 45,9 25,6 -0,4 -3,1

Finansförvaltning 18,0 -3,9 -21,9 18,3 -2,9 -21,2 -0,7 1,2

Summa löpande verksamhet 234,7 741,6 506,7 256,1 761,5 505,3 1,4 -3,2

 

 

 

 

Budget 2018 Utfall 2018

Verksamheternas samlade budgetavvikelse
Kommunens verksamheter redovisade för 2018 en positiv bud-
getavvikelse om 1,4 mnkr, vilket kan jämföras med den prognos 
som upprättades i samband med delårsbokslutet per den 31 
augusti, som indikerade en negativ avvikelse med 3,2 mnkr.
Det högre utfallet än prognosen är, som framgår ovan, förde-
lat på de flesta av verksamhetsområdena och de huvudsakliga 
förklaringarna till avvikelsen mellan prognos och utfall är 
försiktighet i prognoserna beträffande riktade statsbidrag, samt 
överskattning av personalkostnader för den återstående delen 
av året.

Beträffande Renhållningsenheten som är en taxefinansierad 
verksamhet och därmed inte ska belasta den kommunala 
budgeten redovisar den ett underskott om 0,9 mnkr. Detta 
underskott är dock hänförligt till kostnader för provtagning av 
en gammal deponi i Sanna-området, vilket inte ingår i taxekol-
lektivets ansvar.

Finansförvaltningen redovisar ett underskott om 0,7 mnkr, vilket 
framförallt beror på att faktiska kostnader för pensionskost-
nader, särskild löneskatt mm överstiger den schablonmässiga 
debiteringen som finansenheten gör till respektive verksamhet.
För djupare analyser och kommentarer till de övriga områdena 
hänvisas till verksamhetsberättelserna för vart och ett av politik-
områdena på sid 66-93.
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2018- års investeringsverksamhet

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

Innevarande år uppgår Hjo Kommuns självfinansiering till ca 36 
mkr, vilken utgörs av årets resultat om 14 mnkr samt avskriv-
ningar om ca 22 mnkr. Självfinansieringsgraden varierar mellan 
åren beroende på storleken på årets resultat och årets avskriv-
ningar. 

Under 2018 har 72,6 mnkr avsatts till investeringar. Av dessa är 
54,7 mnkr nya medel och 17,9 mnkr är ombudgeterade från år 
2017. Den nedlagda kostnaden i de projekt som pågår och de 
som avslutats under året uppgår till 55,5 mnkr varav 40,6 mnkr 
har belastat 2018 och 14,9 mnkr tidigare år. Under året har 
projekt till ett belopp om 13,4 mnkr avslutats. Pågående projekt 
med återstående bruttokostnad om 59,5 mnkr (inkl expl) före-
slås ombudgeteras till 2019.

Samtliga investeringar 2018

Investeringar

Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar per den 31 
december 2018.

Belopp i mnkr KF-anslag Tilläggs-
anslag

Omdisp-
oneringar

Ombudget Total budget Kostnad 
sedan start

Varav under 
2018

Avvikelse

Tekniska övergripande 1,2 0,0 0,0 0,0 1,5 1,7 1,7 -0,2

Fastigheter övergripande 5,0 0,0 0,0 8,7 13,7 6,4 5,8 7,3

Skolfastigheter 29,1 0,0 0,0 0,0 29,1 23,6 20,4 5,5

Barnomsorgsfastigheter 0,0 1,8 0,0 4,2 6,0 2,0 1,6 4,0

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

Gator, vägar, infrastruktir mm 9,0 0,0 0,0 1,6 10,6 5,1 5,1 5,5

Hamnen 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,9 0,9 -0,1

Markinköp 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6

KS inventarier 1,8 0,0 0,0 1,2 2,7 1,5 1,4 1,2

Taxefinansierat Vatten och avlopp 2,0 0,0 0,0 1,6 3,6 3,9 2,9 -0,3

Summa investeringar exkl. 
exploatering

48,7 1,8 0,0 17,9 68,6 45,1 39,8 23,5

Exploateringsverksamhet 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 10,4 0,8 -6,4

Summa inkl. exploatering 52,9 1,8 0,0 17,9 72,6 55,5 40,6 17,1

Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar per den 31 december 2018.
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De största investeringsprojekten 2018

Belopp i mnkr Budget Kostnad 
sedan start

Varav 
kostnad 2018

Avvikelse Prognos 
totalavvikelse

Kommentar

Guldkroksskolan ombyggnad 28,0 23,0 19,9 5,0 0,0 Färdigställt till våren 2019

Stadshuset - ventilation 4,5 4,8 4,3 -0,3 -0,3 Pågår, färdigställs under våren 2019

Orrelyckans förskola om- och tillbyggnad 6,0 2,0 1,6 4,0 0,0 Klart 2019

Exploatering Knäpplan/Sandby 4,0 4,2 -0,3 -0,2 0,0 Avslutas 2019 efter de sista tomt-
försäljningarna

Exploatering Knäpplan Norra 0,0 3,6 -0,5 -3,6 Fyra tomter ej sålda

Exploatering Knäpplan Västra 0,0 1,0 0,4 -1,0 Projektering och budget
diskussioner pågår

Exploatering industriområdet Metallvägen 0,0 1,6 1,6 -1,6 0,0 Budget 2019; 1,5 mnkr

Översikt nettoinv. 2014-2023, mnkr (exkl. exploatering)

Under året har ett antal projekt genomförts. Ombyggnaden 
av Guldkroksskolan har slutförts, men en del mindre arbeten 
kvarstår. Ny ventilation i Stadshuset har påbörjats och beräknas 
vara klart under våren 2019. Förberedelser för nybyggnation av 
en F-6 skola pågår och beräknas påbörjas 2019/20. Utöver dessa 
har en del mindre projekt genomförts, samt asfaltering, trafikbe-
lysning m.m. inom de årliga potterna.

Exploateringsarbeten inom Knäpplan Västra och Norra har 
påbörjats. Finansieringen sker i form av tomtförsäljningar, gatu-
ersättningar samt budgeterade medel. Även industriområdet vid 
Metallvägen har tomtindelats och ledningar samt gatuutbyggnad 
pågår.

Vatten- och avloppsverksamheten har investerat för 3,9 mnkr. 
VA-arbeten på Sveavägen har utförts samt även ett stort led-
ningsarbete i Blikstorp, vilket kommer att slutföras 2019.
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Total nettokostnad 
sedan projektstart

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Knäpplan/Sandby Inkomster -2,5 -0,3 -0,1 -0,4 -0,5 -0,5 -0,7

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

Netto 4,2 0,4 4,6 0,8 -0,4 -0,5 -0,7

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

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

Netto 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 -0,5

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

Utgifter 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4

Netto 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4

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

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

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

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

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

Exploateringar sträcker sig ofta över flera år och ambitionen 
är att områdena avslutas när merparten av tomterna är sålda. 
Knäpplan-/ Sandbyområdet beräknas avslutas under år 2019 och 
det finns 4 mnkr avsatta i investeringsbudget för att finansiera 
gator, belysning, vatten- och avloppsinfrastruktur samt grönom-
råden som kvarstår i kommunal ägo. Under 2019 beräknas ett 
nytt område inom Knäpplan finnas klart för tomtförsäljning. 

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

Pågående exploateringar 2018

Exploateringar

Exploatering avser åtgärder för att anskaffa och iordningställa mark för att kunna bygga bostäder och industrier samt 
gemensamma nyttigheter som gator, grönområden, vatten- och avloppsledningar samt elförsörjning.
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Under våren 2013 färdigställdes två tomter utmed Knäpplanvägen. 
Redan vid delårsbokslutet 2014 var dessa sålda och bebyggda. 
Under våren 2014 fortsatte exploateringen av området och ytter- 
ligare 26 byggklara tomter färdigställdes. Tomtpriset sattes till 50 
kr per kvadratmeter.  Vid utgången av 2018 är 22 tomter sålda 
och 4 st tingade. Exploateringsområdet väntas avslutas under 
2019.

    Norra Knäpplan

Under 2015 öppnades ytterligare ett område med nio tomter på 
norra Knäpplan. Förrättningen med tomtindelningen slutfördes i 
början av januari 2016 och tomtpriset beslutades till 133 kr per 
kvadratmeter.  Vid utgången av 2018 är fem tomter sålda, två tom-
ter tingade och två tomter osålda.

     Villatomter Sigghusberg

Vid årsskiftet 2010/2011 avslutades exploateringsområdet gäl-
lande villatomter på Sigghusberg. På Östra Sigghusberg såldes två 
tomter under 2014 och ytterligare en under 2015. I nuläget är 
sista tomten tingad på området. På Norra Sigghusberg finns fyra 
tomter, varav två är sålda och två reserverade. 

    Övriga villatomter i tätorten

På Borrbäckområdet finns det tre byggklara tomter, varav två st är 
reserverade.  Två större och byggklara tomter finns på Andersfors 
utmed Strömsdalsvägen med gångavstånd till Hjo-åns dalgång.
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Personalredovisning

Hjo kommuns huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster som exempelvis äldreomsorg, barnomsorg och skola men 
också service till dem som bor i kommunen och till dem som besöker oss.  En del av de tjänster vi utför sker i samverkan med andra 
kommuner. Bredden på vår verksamhet innebär att våra medarbetare tillsammans representerar över 100 olika yrkestitlar; allt från 
de stora grupperna av omvårdnadspersonal och lärare, till andra tjänster som innehas av en eller ett fåtal personer, som exempelvis 
kultursamordnare eller personalhandläggare. Trots denna fantastiska mångfald av yrken och erfarenheter har vi alla en sak gemen-
samt, vi skall alla arbeta för att uppfylla vår vision: Tillsammans skapar vi framtidens Hjo.

Våra medarbetare
Antalet tillsvidareanställda i kommunen har under 2018 minskat 
med 21 personer och uppgår vid årsskiftet till 727 personer. 
Som framgår i tabellen nedan är minskningen i huvudsak hänför-
lig till Barn och utbildning. Detta beror i viss mån på pensions-
avgångar och svårigheter med att ersätta med behörig personal, 
vilket har lett till visstidsanställningar i högre grad. Minskningen 
inom Arbete och socialtjänst beror på den fortsatta minskning-
en av flyktingmottagning sedan peaken 2015-2016.

Antal anställda i bolagen har under året ökat med 1 person och 
uppgår vid årsskiftet till 26 personer.

2015 2016 2017 2018 2017-
2018

Barn och utbildning 272 243 248 232 -16

Arbete och socialtjänst* 53 39 31 -8

Vård och omsorg 327 342 332 337 5

Kultur, turism o fritid 18 19 19 15 -4

Samhällsbyggnad 77 81 80 78 -2

KS - förvaltning 27 31 30 34 4

S.a kommunen 721 769 748 727 -21

Bolagen 22 23 25 26 1

Totalt i koncernen 733 792 773 753 -20

* Politikområdet Arbete och socialtjänst blev ett eget område 2016 och ingick 
tidigare i Barn och utbildning.

2015 2016 2017 2018 2015
Personer under 30 år 68 92 81 90 9%
Personer mellan 30-39 år 134 148 153 156 19%
Personer mellan 40-49 år 199 198 179 167 28%
Personer mellan 50-59 år 194 209 210 227 27%
Personer över 60 år 126 122 125 87 17%
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Tabellen är ett genomsnitt av personalgruppernas storlek 
dividerat med antalet arbetsledare. Vi har idag 48 st. arbets-
givarföreträdare varav en kommundirektör, sex verksamhets-
chefer, trettio enhetschefer och elva arbetsledare/samord-
nare. De som tillhör arbetsledare/samordnare har inte hela 
chefsansvaret, vilket innebär budget-, personal-, och arbets-
miljöansvar (siffran i parentes avser föregående år).

Ledartäthet

Tillsvida-
reanställ-
ningar

Arbetsgi-
varföreträ-
dare

Ledare/
snitt

Barn och utbildning 232 (248) 13 (11) 18 (25)

Arbete och socialtjänst 31 (39) 6 (5) 5 (8)

Vård och omsorg 337 (332) 12 (11) 28 (30)

Kultur, turism o fritid 15 (19) 3 (6) 5 (2)

Samhällsbyggnad 78 (80) 7 (7) 11 (11)

KS - förvaltning 34 (30) 7 (7) 5 (5)

Summa 727 (748) 48 (47) 15 (16)

Barn och utbildning 32%
Arbete och socialtjänst 4%
Vård och omsorg 46%
Kultur, turism och fritid 2%
Samhällsbyggnad 11%
KS - förvaltning 5%

Fördelning antalet anställda

Barn och utbildning

Arbete och socialtjänst

Vård och omsorg

Kultur, turism och fritid

Samhällsbyggnad

KS - förvaltning

Fördelning 
av 2018 års      

anställda
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Vision och värdegrund

Salutogen kultur 

Utifrån den ledarmodell som kommunens chefer tog fram ge-
mensamt under 2015, har kommunens chefer under 2018  fort-
satt att arbeta med begreppet ”salutogen kultur”. Detta innebär, 
förenklat, att organisationen ska stå på en värdegrund där 
gruppens känsla av sammanhang, lust och motivation stärks för 
ökad effektivitet med välbefinnande. Det är ett hälsofrämjande 
ledarskap. Begreppet salutogen kultur handlar också om arbete 
med hur en organisation kan gå från att vara ha en lydnadskultur 
till att ha en ansvarskultur. 

Syftet med ledarmodellen är att den ska göra kommunens 
visionsmodell komplett samt vara ett stöd, dels för kommunens 
chefer i deras vardag, dels vid rekrytering av nya chefer. Vi 
skapar genom våra beteenden förväntningar från dem som bor 
i Hjo eller de som kommer hit och besöker oss eller på annat 
sätt nyttjar våra tjänster. Visionen och värdegrunder tillsam-
mans handlar om att infria ett löfte. Ska Hjo kommun som 
arbetsgivare ha en möjlighet att uppfylla dessa förväntningar, 
måste kommunens medarbetare, oavsett funktion och roll, vara 
överens om vilka spelregler som ska gälla.

Arbetet med ledarmodellen har fördjupats under 2018 i vårt 
arbetsgivarforum som utgörs av 40-talet chefer på olika nivåer. 
I slutet av året planerades in att tydliggöra innebörden av 
ledarmodellen då det har anställts flera nya chefer. På arbets-
givarforum 2019 kommer ledarmodellens fyra hörnstenar att 
förtydligas och ge redskap för cheferna att utöva sitt ledarskap 
på ett likvärdigt sätt inom hela organisationen.

 

Vi utgår från 
uppdraget 

och skapar en 
gemensam 
förståelse.

Vi vet att vårt 
eget beteende 
är avgörande 

för andras 
engagemang.

Vi visar tillit 
och ger 

förtroenden.

Vi ger stöd 
och 

återkoppling 
som bidrar till 

utveckling.
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Kompetensförsörjning

Konkurrensen om arbetskraften är hård och Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL) har prognosticerat stor efterfrågan av 
arbetskraft till den offentliga sektorn framöver. Kommunstyrel-
sen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en kompetens-
försörjningsplan.

Arbetet med detta har påbörjats och planen kommer att antas 
under första halvåret 2019. Planen för att vara en attraktiv ar-
betsgivare kommer att innehålla värderingsfrågor, såsom vision, 
värdegrund, ledar- samt medarbetarskap. Vidare är givetvis 
lönesättningen en viktig del, men också andra förmåner såsom 
möjligheter till vidareutbildning, stimulans till arbete efter 65, 
hälsofrämjande aktiviteter m.m. Ytterligare ett sätt att bidra till 
kompetensförsörjningen är införandet av ”heltid som norm”. Läs 
mer om detta nedan.

Rekrytering 
Under 2018 hade Hjo kommun ute 175 jobbannonser där vård 
och omsorg stod för en stor del med bland annat semestervika-
rier. De mest svårrekryterade grupperna har varit förskollärare, 
lärare inom grundskolan samt sjuksköterskor. 

Under 2018 har Hjo kommun varit med i ett nätverk med alla 
kommuner i Skaraborg för att tillsammans jobba med att få 
fler att söka sig till Skaraborg. Arbetet har resulterat i att det 
kommer att tas fram gemensamt marknadsföringsmaterial för 
Skaraborg och gemensamt deltagande i rekryteringsmässor 
under 2019. 

Pensionsavgångar fram till och med 2021 uppgår till 66 personer 
vid en pensionsålder på 65 år. De flesta pensionsavgångarna är 
inom de två stora verksamhetsområdena; Barn och utbildning 
22 stycken och inom Vård och omsorg 31 stycken. Största an-
talet pensionsavgångar under de kommande tre åren sker 2019 
med 29 stycken medarbetare. Fler stannar dock kvar efter 65 
års ålder än tidigare år. Vid årsskiftet 2018/19 hade kommunen 
19 medarbetare som fyllt 65 år vilket är en ökning med 11 med-
arbetare jämfört med året innan. Dessa ingår i antalet pensions-
avgångar 2019. 2020 är det 15 stycken som fyller 65 år och 2021 
22 stycken. Från och med 2019 kommer vi att räkna med 67 år 
som pensionsålder istället för 65 år då det är den nya pensions-
åldern. För att möta framtidens förväntade arbetskraftsbrist 
behöver Hjo kommun under 2019 titta på alternativ för att få 
medarbetare i åldern 60+ att vilja och orka jobba kvar. 

Heltid som norm 
I kollektivavtalet HÖK 16 (prolongerad) från den 1 maj 2017 
har SKL och Kommunal gemensamt uttalat att målsättningen 
ska vara att tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm vid 
nyanställningar och att redan anställda medarbetare i högre 
utsträckning ska arbeta heltid. Kommunerna har enligt avtalet 
en skyldighet att ta fram en handlingsplan till den 31 decem-
ber 2017, samt vara rustade för att per den 31 maj 2021 kunna 
arbeta på sätt som beskrivs i detta styckes första mening.

Hjo kommun tog fram en handlingsplan för införandet av 
heltid för Kommunals avtalsområde under 2017. Arbetet med 
införandet av heltid som norm pågår men pausades under delar 
av 2018 på grund av personalomsättning på nyckelbefattningar 
och införandet kommer att vara ett fokusområde under 2019 då 
ansvariga chefer nu finns på plats. 

Under januari 2019 genomfördes, tillsammans med Tidaholms 
kommun, en utbildning i bemanningsplanering och schemalägg-
ning. Utbildningen hölls av Myrna Palmgren, som är doktor i 
optimeringslära och ingår i SKLs expertgrupp för ”heltid som 
norm” 

0-74% 75-99% 100%
2014 76 251 367 694 11% 36% 53%
2015 73 261 387 721 10% 36% 54%
2016 73 282 414 769 9% 37% 54%
2017 66 260 422 748 9% 35% 56%
2018 60 264 403 727 8% 36% 55%
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Andelen heltidsanställda under 2018 uppgick till 56% och har 
endast ökat med ett par procentenheter under de senaste åren. 
Detta är en låg siffra, även med kommunmått mätt. Största an-
delen deltidsanställda finns inom verksamhetsområde Vård och 
omsorg med endast 26% heltidstjänster. Kommunen arbetar nu 
på olika sätt med att höja andelen heltidsanställningar. Se vidare 
under avsnittet heltid som norm.
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Arbetsmiljö

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron i Hjo kommun har ökat med 0,08%  och hamnade 
för 2018 på 6,61%. Förvaltningen har haft fortsatt fokus på ”Ti-
dig rehab” under 2018. Tidig rehab innebär att de medarbetare 
som har haft tre sjukfrånvarotillfällen under en sexmånaders-pe-
riod, håller ett samtal med företagshälsovården; består arbetet 
med individen nu av tre delar; en hälsoanalys av hela enheten 
tillsammans med chef, ett hälsosamtal mellan företagssköterska 
och medarbetare samt ett rehabmöte där företagshälsovård, 
chef och medarbetare deltar. 

För att stötta alla cheferna i deras arbete med tidig rehab går 
påminnelser ut till alla chefer om att se över sin enhets sjukfrån-
varo. Under 2019 kommer ett systemstöd för rehabiliteringsar-
betet att införskaffas. Syftet med detta är att ge chefer ett bra 
verktyg för att jobba likvärdigt med rehabiliteringsprocessen.

Under 2018 utfördes s.k. hälsoprofiler enligt plan. Hälsoprofiler 
är en metod att i samtal med medarbetaren kartlägga dennes 
hälsovanor och upplevelser av den egna hälsan och för att lägga 
en plan för att nå ökad hälsa. Arbetet med hälsoprofiler kom-
mer att pausas och utvärderas under 2019.

2015 2016 2017 2018

Kön    Män
           Kvinnor

3,99
7,48

3,16
7,56

4,19
7,10

3,89
7,24

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

6,64
6,58
7,07

6,08
6,70
6,84

5,76
6,66
6,65

5,65
6,31
7,16

Långtidssjukfrånvaro 
(mer än 60 dagar)

43,64 
(49,28)

39,99 (0) 44,40 46,78

Totala andelen sjukfrånvaro 6,89 
(2,03)

6,67 
(1,21)

6,53 
(1,74)

6,61 
(1,46)

1. Den totala andelen sjukfrånvaro av 
sammanlagd ordinarie arbetstid

2. Långtidssjukvaro (mer än 60 dagar)
3. Andelen sjukfrånvarotid för kvinnor
4. Andelen sjukfrånvarotid för män
5. Sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år 

eller yngre
6. Sjukfrånvarotid för åldersgruppen 

30-49 år
7. Sjukfrånvarotid för åldersgruppen 50 år 

eller äldre

Alla arbetsgivare är skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaro för att skapa jämförbarhet med andra 
verksamheter. Detta sker med hjälp av sju nyckeltal.

(Bolagens siffra står inom parentes)

Sjukdomsrelaterad frånvaro 

Under 2018 var sjukfrånvaron 6,61 % vilket är en försämring 
jämfört med 2017, 6,53 %. 

Den totala sjukfrånvaron av sammanlagd ordinarie arbetstid 
per verksamhet samt totalt:
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Friskvård 

Sedan 2017 har kommunens anställda möjlighet att ta ut en 
timmas ledighet per vecka i direkt anslutning till ordinarie ar-
betspass. Under 2018 har utnyttjandet av denna möjlighet ökat 
med ca 15 procent, från totalt 1174,5 timmar till 1350 timmar. 
Ett visst mörkertal bedöms finnas då registreringen av dessa 
timmar i personalsystemet behöver förbättras. Det relativt låga 
utnyttjandet beror i stor utsträckning på att vissa yrkesgrupper 
har svårt att lägga in friskvård i sitt ”schema”. Vi arbetar därför 
med att ta fram alternativa aktiviteter och/eller förmåner för 
dessa yrkesgrupper.

Kommunen har under året erbjudit lunchpromenader med 
”Naturligt Stark” en gång varannan vecka. Naturligt Stark har 
dessutom genomfört ett pass för alla kommunanställda på 
utegymmet en dag i veckan. Kommunen har även ett avtal med 
”Gymmix Hjo” för alla medarbetare i Hjo kommun.
 
Under 2018 togs en plan fram för friskvårdsarbetet i kommunen 
där bland annat månadens friskvårdsaktivitet startades upp. De-
cember månads friskvårdsaktivitet var en julfilm på bion. Syftet 
med månadens friskvårdsaktivitet är att ha en ”må-bra-aktivitet” 
som ska passa de flesta. Aktiviteten erbjuds vid flera tidpunkter 
på dagen för att ge möjlighet för de som arbetar oregelbundna 
tider att kunna delta.

Kommunruset genomfördes i juni i stadsparken. Närmare 180 
medarbetare promenerade eller sprang en slinga genom parken, 
tävlade och njöt av maten som Centralköket serverade. Det var 
tolfte gången som Kommunruset genomfördes.

Årets arbetsplats

Utmärkelsen Årets arbetsplats utdelas årligen av Hjo kommun 
till medarbetare vid en arbetsplats på kommunen där medarbe-
tarna känner arbetsglädje och delaktighet och där verksamheten 
utvecklas. För att få utmärkelsen krävs även att arbetsplatsen 
har en mycket stor andel nöjda mottagare av arbetsplatsens 
tjänster, har en bra arbetsmiljö samt delaktighet och inflytande 
i arbetet. Arbetsplatser som har arbetat med något speciellt 
under året och som därför utmärker sig lite extra, exempelvis 
med en god idé eller en särskild god arbetsinsats som ligger 
utanför vad man normalt kan förvänta sig i uppdraget eller med 
en särskild god utvecklingsinsats som bidrar till uppfyllandet 
av kommunens vision och/eller värdegrund, prioriteras vid ut-
tagningen.

Arbetsskador

Under 2018 har sammanlagt 130 tillbud inrapporterats (före-
gående år 129) och sammanlagt 65 arbetsskador. Av 65 arbets-
skador är 58 rapporterade som olycksfall, 2 som sjukdom och 
3 som färdolycksfall. Av de totalt  196 arbetsskadorna eller 
tillbuden har 9 polisanmälts och 10 ärenden har anmälts till 
arbetsmiljöverket.

Arbetsskador 2016 2017 2018

Barn- och utbildning 12 18 16

Arbete och socialtjänst 14 10 11

Vård och omsorg 44 32 35

Kultur, turism o fritid 0 0 0

Samhällsbyggnad 11 10 3

KS - förvaltning 1 0 0

Summa 82 70 65

Årets arbetsplats 2018: 
Gick priset till Fågelås skola med motiveringen: 

”Ni har skapat en miljö där eleven är i centrum. Tillsammans tar ni ansvar 
och driver utveckling. Det goda mötet är centralt i vardagen. Ni har skapat 
en arbetsplats som är fylld av arbetsglädje och trivsel”. 
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Lönebildning

Lön 

Lön är ett av arbetsgivarens mest effektiva styrmedel för att 
uppnå målen. Därmed ställs det krav på arbetsgivaren att definiera 
vad som varit en bra verksamhet och utifrån vilka kriterier som 
arbetsinsatsen bedöms.
 
Lönerevision sker den 1 april varje år (1 maj för Kommunals 
medlemmar enligt HÖK 16 Prolongerad), då kommunens chefer 
reviderar all tillsvidareanställd personal, vikarier och timanställda. 
Endast i undantagsfall ska nya löner sättas under året och så kallad 
löneglidning ska inte förekomma. 

Personalomsättningen i kommunen uppgick under 2018 till 12%, 
De yrkeskategorier som hade högst personalomsättning är lärare 
och sjuksköterskor. Ökningen inom barn och utbildning beror på 
stora pensionsavgångar samt obehörig personal. Under 2018 hade 
vi även inne bemanningssjuksköterskor inom omsorgen för att 
klara bemanningsbehovet under en övergångsperiod. Det centrala 
Läraravtalet blev klart sent vilket innebar att vi lokalt betalade ut 
ny lön i november.

Med anledning av den hårdnande konkurrensen om arbetskraften 
kommer Hjo kommun behöva göra en löneanalys. Den analysen 
kunde inte påbörjas under 2018 tack vara att det centrala lärar-
avtalet inte blev klart förrän sent på hösten 2018. Analysen kom-
mer att utgå från kartläggning av intern struktur och i jämförelse 
med omkringliggande kommuner. Arbetet beräknas var klart 
under första halvåret 2019 för att kunna tas med inför kommande 
årsbudget.

Löneläge

2018 års lönerevision gav i genomsnitt 2,54 %, motsvarande siffra 
för 2017 var 2,81% i löneökning. 

Kommunens löneläge överensstämde överlag med omvärlden och 
inga könsrelaterade skillnader har påvisats. En djupare analys har 
utifrån jämställdhetsperspektivet under 2018 kunnat göras med 
ett nytt systemstöd, Sysarb.
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Folkhälsa

Folkhälsoarbetet sker i nära samverkan med kommunerna i Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund via samver-
kansavtal och överenskommelser. Enheten arbetar strategiskt och i samverkan med en rad parter både internt inom VGR 
och  med kommunerna, myndigheter, ideella organisationer med flera. Det sker genom att samordna, bedriva och stärka 
regionala, delregionala och kommunala processer.

Skaraborgs folkhälsoarbete sker inom områden som bland annat handlar om fullföljda studier, psykisk hälsa, mat och 
rörelse, socioekonomiskt perspektiv, medborgardialog och föräldrastöd.

En god hälsa för hela befolkningen

Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. 
Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har störst 
betydelse för den svenska folkhälsan. Det övergripande målet är 
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela 
befolkningen. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de 
grupper som är mest utsatta för ohälsa.

Folkhälsoarbetet fokuseras på de faktorer som påverkar folkhäl-
san, det vill säga på livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. 
Ansvaret för dessa är fördelade mellan olika sektorer och nivåer 
i samhället. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver därför aktiva 
insatser av flera samhällsaktörer inom flera politiska områden. 
Utifrån dessa elva nationella målområden har Hjo kommun valt 
att fokusera på nedan angivna.

Arbetsmarknad

Forskningen om sambanden mellan arbete, arbetslöshet och 
hälsa är omfattande. Exempelvis finns studier som pekar på att           
arbetslöshet ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, 
ohälsosamma levnadsvanor och dödlighet. I regel har människor 
som arbetar bättre hälsa än de som saknar ett arbete.

Sjukpenningtalet 

Trenden kring ett ökande sjukpenningtal är bruten och det 
minskar nu i Hjo såväl som i resten av Sverige. Sjukpenningtalet 
bland kvinnorna i Hjo sticker ut negativt i jämförelse med övriga 
kommuner i Skaraborg.

Sjukpenningtalet*

2017 2018

Hjo VGR Riket Hjo VGR Riket

Kvinnor 

Män  

Totalt 12,9 11,72 10,06

Källa: Försäkringskassan

*Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad 
försäkrad i åldrarna 16-64 år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller akti-
vitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller helt sjukbidrag). Alla dagar är 
omräknade till nettodagar, t.ex. TVÅ dagar med halv ersättning blir EN dag.

Barn i hushåll med försörjningsstöd

Barn och unga som lever med små socioekonomiska resurser har 
sämre förutsättningar för en gynnsam hälsoutveckling. I Hjo var 
det 96 hemmavarande barn, upp till 16 år, som levde i hushåll som 
uppbar försörjningsstöd under 2018.

Barn i hushåll med försörjningsstöd

Barn i hushåll med försörjningsstöd

2014 2015 2016 2017 2018
Hjo 60 88 73 88 96
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2014 2015 2016 2017 2018

Hjo 2015 2017

Förvärsarbetande invånare 20-64 år, (%) 81,1 82,4

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, (%) 3,0 3,3

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen
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Bild: https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-studier/

Tandhälsa

Folktandvården har idag ett samarbete med och medverkar på 
babycafé samt öppna förskolan.  Alla 1- och 2-åringar erbjuds en 
munhälsobedömning hos tandsköterska på kliniken.

Inom samtliga förskolorna borstas tänderna en gång per dag. 
Folktandvården tillhandahåller tandborstar och tandkräm för att 
barnen ska borsta tänderna efter måltid. Genom denna rutin får 
barnen ett extra fluortillskott under dagen vilket är av stort värde. 

I grundskolan får eleverna tandhälsolektioner om munhälsa och 
tobak vid ett tillfälle i mellanstadiet och vid ett tillfälle på högsta-
diet. Dessutom erbjuds fluorlack en gång per termin, i skolans 
lokaler, för årskurs 6 – 9.

På kliniken erbjuds individuella besök hos tandsköterska för den 
som behöver extra hjälp med förebyggande vård.

Tandhälsa bland barn och ungdomar kan användas som ett mått 
för att undersöka resultatet av hälsofrämjande och förebyggande 
insatser som gjorts under uppväxtåren. Vi följer 6-åringars och 
19-åringars tandhälsa med statistikuppgifter. Dessa visar att Hjo 
redovisar ett bra resultat bland 6-åringarna i jämförelse med hela 
Västra Götalandsregionen.19-åringarna uppvisar tyvärr ett sämre 
resultat för Hjo, dock bättre 2018 än 2017. 

Andel kariesfria i de permanenta 
tändernas kontaktytor, 19-åringar

2016 2017 2018

Hjo 67,8 58,0

69,9

64,9

68,4VGR 71,6

Källa: Folktandvården Hjo

Tandhälsan i riket har förbättrats, men stora skillnader finns mel-
lan kommunerna, och skillnaderna samvarierar med de socioekon-
omiska förhållandena i kommunerna.

Invånare 25-64 år, med eftergymnasial 
utbildning, andel (%)

2015 2016 2017

Hjo 31,3 31,6 xx

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen

Värde

2015 2016 2017
 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)  Hjo 83,0 83,0 84,5

 Riket 77,0 78,1 74,1
 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)  Hjo 82,6 73,7 83,7

 Riket 78,0 78,6 78,5
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Utbildningsnivå

Betygen i grundskolans årskurs 9 är avgörande för om skol- 
eleverna studerar vidare. Låga eller ofullständiga betyg från   
årskurs 9 ökar dessutom risken för framtida psykosociala pro-
blem, samtidigt som den psykiska hälsan kan påverka skolpresta-
tionerna. Det finns även samband mellan kort utbildning och lägre 
medellivslängd. Barn med lägre betyg från familjer med hög socio-
ekonomisk position tenderar dock att oftare ta sig vidare i utbild-
ningsystemet, åtminstone slutföra gymnasiet, än andra jämnåriga 
med motsvarande betyg med en lägre socioekonomisk position. 

De kunskaper och kompetenser som individer får genom   
utbildning är viktiga för hälsan, men även för andra centrala 
bestämningsfaktorer, till exempel arbete och inkomster. Utbildning 
är ofta en förutsättning för att få fotfäste på arbetsmarknaden, 
och påverkar vilka arbeten och därmed vilken inkomst personer 
kan få. 
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Övervikt och fetma 2016 2017 2018

Elever i årskurs 5 med övervikt eller 
fetma

27 % 20 % 32 %

Elever i årskurs 7 med övervikt eller 
fetma

35 % 22% 24 %

Källa: Elevhälsovården, Hjo 

Andelen gymnasiebehöriga elever varierar avsevärt mellan olika 
kommuner, liksom andelen som slutför sin gymnasieutbildning 
inom 4 år. Mönstren indikerar att storstäder har relativt hög andel 
elever som är behöriga till gymnasiet, samtidigt som de har lägst 
andel som slutför sin gymnasieutbildning. Det finns också en viss 
samvariation med kommunernas socioekonomiska förhållanden 
som indikerar att ju bättre socioekonomiska förhållanden, desto 
större andel behöriga till gymnasieskolan och elever som slutför 
sin gymnasieutbildning.

Övervikt och fetma bland barn och unga

Övervikt och fetma orsakar en stor del av sjukdomsbördan i 
Sverige och den årliga kostnaden för fetma beräknas till över 
70 miljarder kronor. Övervikt och fetma åtföljs av exempelvis 
hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten, 
vissa cancerformer samt förtidig död. Fetma utvecklas genom en 
kombination av levnadsvanor, miljöfaktorer och arv. Centralt är 
vad vi äter och hur fysiskt aktiva vi är, som mängden av energitäta 
livsmedel och sötade drycker i förhållande till den energi vi för-
brukar. 

Övervikt och fetma bland barn och unga
Elevhälsovården i Hjo mäter Body Mass Index (BMI) i årskurs 5 
och 7. 

Pågående projekt i Hjo kommun

Under 2018 har folkhälsoarbetet inriktats på ett antal priorit-
erade områden för att förbättra hälsan i Hjo kommun. Dessa 
fokusområden är skolutveckling, sysselsättning och psykisk hälsa. 

• Skolutveckling: Folkhälsoarbetet under 2018 har fokuserat 
på språk- och litteraturarbetet i förskolorna och skolnär-
varoteamet. Under 2018 har vi projektanställt en elevcoach 
som arbetar med de elever på högstadiet som har högst 
frånvaro.

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

• Psykisk hälsa och äldres välbefinnande: 2017 gjordes en 
kartläggning av välbefinnandet bland seniorer 80+ i Hjo kom-
mun. Den visade att äldre efterfrågar mer musik- och kultur i 
sin vardag. En kör har startats på Rödingen i samarbete med 
Kulturskolan och Frivilligsamordnaren. Syftet är att utveckla 
verksamhet som motverkar ofrivillig ensamhet och som 
bidrar till kulturell underhållning på kommunens äldreboen-
den.
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Reflektioner om framtiden

Hälsan har förbättrats i Sverige, men ojämlikheten i hälsa består mel-
lan olika grupper, såsom kön, ålder och socioekonomi samt skillnader 
mellan olika delar av landet. Det är ofta större skillnader mellan olika 
socioekonomiska grupper än mellan könen, liksom att det är större 
skillnader inom en region än mellan regioner.  Att arbeta för en bät-
tre folkhälsa handlar om att arbeta strukturellt med livsvillkor och 
levnadsförhållanden, och samtidigt kompensera för dessa förhållanden 
genom hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Dessutom behövs 
åtgärder riktade mot grupper i särskilt utsatta situationer.

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen. Det förebyggande arbetet är likställt med 
det mer sjukvårdande arbetet. Det är därför angeläget att hälso- och 
sjukvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande med arbetssätt 
som når alla grupper i befolkningen. Men hälso- och sjukvården kan 
inte ensamma påverka orsakerna till ojämlikheten i hälsa. Flera  
politikområden är viktiga, inte minst de som har ansvar för barns 
uppväxt, skola, arbetsmarknad, socialtjänst, integration, livsmedel, miljö 
och bostäder. Därför är också kommunerna centrala aktörer, efter-
som de i sina olika kärnuppdrag ansvarar för merparten av de välfärd-
stjänster som påverkar befolkningens hälsa genom hela livet.

Det behövs ökad samverkan för att skapa samhälleliga förut- 
sättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Konkreta 
åtgärder behöver anpassas till lokala behov och förutsättningar i nära               
samarbete mellan olika sektorer.  Att minska hälsoskillnaderna i sam-
hället behöver prioriteras högt på alla nivåer. 
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Ett ekologiskt hållbart Hjo

Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges 
miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. De svenska miljömålen hänger ihop med de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030), 
eftersom det är vårt lands bidrag för att genomföra den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.

Bråttom med åtgärder för klimatet och ekosystemen!

Utsläppen av växthusgaser behöver minska i snabbare takt, både 
globalt och nationellt för att vi ska kunna hantera klimatföränd-
ringarna. Det är också bråttom att minska utarmningen av den 
biologiska mångfalden och att stärka ekosystemen i Sverige och 
andra delar av världen. Detta är en utmaning, men också en fantas-
tisk möjlighet att skapa ett gott samhälle där människor, djur och 
natur mår bra. Hjo kommun är med i den omställningen!

Hållbarhetsarbete nationellt, regionalt och lokalt

Sommaren 2017 beslutade riksdagen om att införa ett klimatpo-
litiskt ramverk för Sverige med nya klimatmål till 2030, 2040 och 
2045, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Ett av målen är att vi 
ska ha netto-noll utsläpp år 2045. Nu pågår klimatarbete i landets 
alla regioner och kommuner.

”Klimat 2030-Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling 
som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. Hjo kommun har skrivit under på Klimat 2030 och 
arbetar nu med åtgärder som stämmer överens med Klimat 2030. 
Det övergripande målet är att vara en fossiloberoende region 
till år 2030. Omställningen omfattar alla delar av samhället, men 
för att kunna fokusera på områden där kraftfulla insatser kan få 
störst effekt så har fyra viktiga fokusområden valts ut. Det handlar 
om Hållbara transporter, Klimatsmarta Måltider, Klimatsmarta 
Bostäder och Förnybara produkter.

Utmaningar för ett Hållbart Västra Götaland

Under 2018 har Hjo kommun också gjort ett antal åtagande inom 
ramen för “Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”, som är 
ett regionalt åtgärdsprogram för att nå de svenska miljömålen. Vi 
har bl a tagit oss an utmaningen att arbeta för en miljöanpassad 
småbåtshamn, ett hållbart och hyggesfritt skogsbruk, rena vatten-
drag, att skapa goda miljöer för pollinerare och att främja ekolo-
gisk livsmedelskonsumtion. Under 2019 och 2020 så kommer Hjo 
att arbeta med praktiska åtgärder för att uppfylla sina åtaganden.

Under 2018 har det blivit tydligt vad Hjo kommun ska rikta in sitt 
hållbarhetsarbete på. Kommunfullmäktige har antagit en hållbar-
hetsstrategi under hösten som pekar ut sex fokusområden. Hjos 
hållbarhetsstrategi ligger helt i linje med de övergripande klimat- 
och miljömålen, och de områden som politikerna i Hjo valt ut 
ligger också väl i linje med Klimat 2030 och Utmaningar för ett 
hållbart Västra Götaland. Detta är en styrka eftersom vi hela tiden 
kan få draghjälp från andra aktörer som arbetar för samma mål.

Övriga aktiviteter under 2018

För tionde året i rad var Hjo kommun huvudarrangör av klimat-
manifestationen Earth Hour. Timmen då vi släcker ljuset för en 
ljusare framtid och sänder en signal till världens ledare att fatta 
beslut som underlättar för människor att leva mer hållbart och 
att de har stöd att fatta kraftfulla beslut i klimatfrågan. Arrange-
manget har varit möjligt att genomföra tack vare en engagerad 
medverkan från flera föreningar och organisationer i kommunen.

Fairtrade City

Hjo är sedan några år diplomerad som Fairtrade City. För att bli 
diplomerad och för att få behålla diplomeringen måste en rad 
kriterier uppfyllas. Bland annat måste kommunen kunna erbjuda 
Fairtrade-märkta produkter inom kommunens avtal för så många 
produkter som möjligt, ett antal informationsinsatser ska arrang-
eras samt det ska göras synligt att kommunen är en Fairtrade 
City. 

Aktivitetsplanen för 2018 har i allt väsentligt genomförts. Hjo 
Fairtrade City medverkade vid en rad arrangemang som Earth 
Hour, Fairtrade Challenge – ”Den stora fikadagen”, Hälsoveckan 
och Julmarknaden.
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Miljöpris

På nationaldagen den 6 juni delades Hjo kommuns miljöpris ut för 
tredje gången. Vinnare av miljöpriset blev William Samuelsson som 
på egen hand stått för bedriften att placera HK Guldkroken som 
bästa förening i Västra Götaland och sjätte bäst i Sverige, i Pan-
tameras miljötävling Föreningskampen. William fick miljöpriset för 
sitt osjälviska arbete med insamling av pantburkar.

Hållbara Hjo

Hållbara Hjo genomfördes som en serie med föreläsningar under 
2018 i samband med kvarterskvällarna på Kulturkvarteret. Syftet 
med Hållbara Hjo föreläsningarna var att inspirera och ge ökad 
kunskap för omställningen av Hjo till ett mer hållbart samhälle. 

Energideklaration av kommunens fordon

Hjo kommun har kommit långt när det gäller att enbart använda 
förnybar energi för uppvärmning och belysning, men kommun-
ens fordon är fortfarande beroende av fossila bränslen i stor 
utsträckning. Därför gjordes en energideklaration av alla kommun-
ens fordon under 2018. Genom denna fick vi en kartläggning av 
vår fordonspark; hur fordonen används, vad de kostar och hur de 
påverkar miljön samt förslag på hur Hjo kommun kan möta sitt 
transportbehov med en fossilfri fordonsflotta.

Klimatklivet och övergång till elbilar

Ett sätt att bli fri från fossila bränslen är att övergå till elbilar. I 
takt med att leasingavtalen löper ut tar vi numera ställning till om 
det är möjligt att ersätta bilen med en elbil. Under 2018 har vi 
ansökt om och beviljats medel från Klimatklivet för att sätta upp 
laddstolpar för 20 st elbilar vid Vallgården. Detta kommer att ha 
stor positiv effekt på kommunens klimatpåverkan.  

Framtiden

Nu fortsätter arbetet med att bedriva ett strategiskt hållbar-   
hetsarbete utifrån de sex områdena i hållbarhetsstrategin: 

Hållbara Transporter, Hållbara Måltider, Kretslopp och giftfri miljö, 
Energi och Klimat, Hållbar samhällsplanering och Kunskap och 
Medvetenhet.
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Verksamhetsberättelse

66         Demokrati   

          

68         Kommunledningskontoret 

      

70         Samhällsbyggnad inkl. plan & bygg

72      Taxefinansierad verksamhet

76        Kultur, turism och fritid

78         Vård och omsorg

82         Barn och utbildning

86      Arbete och socialtjänst

88      Kommunalförbund 

89      Kommunala bolag och koncerninterna engagemang

90      Hjo kommuns bolag - organisationskiss
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Området omfattar kommunens politiska verksamhet, d.v.s. kommunfullmäktige, revision, valnämnd, bygglovsnämnd samt 
kommunstyrelsen med utskott. Inom politikområdet ingår förutom arvoden m.m. till politiker även kostnader för sakkun-
niga biträden till revisionen, partistöd och överförmyndarverksamhet. .

Demokrati

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling under 2018

Ett nyvalt kommunfullmäktige samlades i oktober efter de allmänna 
valen som hölls i september. Samtidigt som bland annat budget för 
2019 fastställdes genomförde kommunfullmäktige under senhösten 
val av nya ledamöter och ersättare till olika förtroendeuppdrag så 
att allt ska vara klart när styrelse, nämnd etc. påbörjar sina uppdrag 
1 januari.

En ny hållbarhetsstrategi för kommunen har antagits av kommun-
fullmäktige. Tanken med denna är bland annat att den ska fungera 
som ett stöd för att ange riktning och ambitionsnivå i kommunens 
hållbarhets- och miljöarbete.

Viktiga händelser framtid

I maj är det val till Europarlamentet. Valnämnden ansvarar på uppdrag 
av Valmyndigheten och länsstyrelsen för genomförandet av valet i Hjo.

Sedan årsskiftet är möteshanteringen delvis digital enligt tidigare kom-
munfullmäktigebeslut. Full implementering av detta kommer att ske 
under våren 2019. Under denna period kommer även samtliga förtro-
endevalda att erbjudas utbildning och information kring det politiska 
arbetet.
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Verksamhetsmått & nyckeltal

Jämförelse med årets budget

Politikområdet Demokrati redovisar ett överskott om drygt 
400 tkr 2018. Resultatet är till största delen hänförligt till KF 
verksamhet. 2018 budgeterades det extra medel för valet med 
utgångpunkt från valet 2014, men utfallet blev inte så högt som 
beräknat och därmed blev det en positiv avvikelse om 145 tkr 
2018. Osäkerhet kring överförmyndarverksamheten p.g.a. tidigare 
utbetalda ersättningar och ändrade ersättningsregler från Migra-
tionsverket medförde försiktighet i budget 2018. Det medförde 
att utfallet blev bättre än budgeterat och prognostiserat, vilket gav 
ett plusresultat om 180 tkr. Revisionen redovisar ett överskott 
om ca 80 tkr 2018.

Jämförelse med årsprognos i delårsbokslutet 

Ovanstående avvikelser mot budget kunde inte skönjas vid   
prognosen i augusti.

Ekonomi

mnkr Utfall 
2017

Utfall 
2018

Budget 
2018

Avvik. Prognos  
2018-08-31

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

KF Verksamhet 2,2 1,8 2,3 0,4 0,0

Miljö- och 
bygglovsnämnd

0,3 0,3 0,3 0,0 0,0

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

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

Summa 6,5 6,2 6,6 0,4 0,0

Utfall
 2016

Utfall
 2017

Utfall
 2018

Kommunfullmäktige

Antal fullmäktigesammanträden       9       9       8

Antal inlämnade motioner       4       5       1

Antal inlämnade interpellationer       0       2       0

Antal inlämnade frågor       0       1       0

Antal inlämnade frågor vid allmänhetens frågestund       3       2       2

Nettokostnad per inv. kr    207    278    239

Kommunstyrelsen

Antal KS-sammanträden      12        9        9

Antal invånare/förtroendevald i Hjo     123     124     xx

Nettokostnad per inv. kr    408    407    404
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Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret ansvarar för ledning, styrning, uppföljning och kontroll av den samlade verksamheten i Hjo kommun. 
Kommunledningen inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politiken och förvaltningen, samt säkerställer 
att fattade beslut genomförs. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal och information. Utöver detta finns 
även projekt för utveckling, internationella frågor, säkerhetsarbete samt näringsliv och handel.

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Kommunledningskontoret har lagt mycket tid, kraft och energi 
på organisations- och personalfrågor samt rekryteringar under 
året. Detta har påverkat kommunledningskontorets möjlighet 
att erbjuda fullgott stöd ut mot organisationen. Kansliet har bytt 
kanslichef,  hållbarhetsstrateg samt två verksamhetsutvecklare. 
En ny personalchef kom på plats under hösten. Under hösten låg 
stort fokus på att genomföra valet och därefter förbereda inför 
en ny mandatperiod vad gäller introduktion och utbildning av nya 
politiker.

Personuppgiftslagen ersattes av GDPR den 25 maj 2018. Detta 
har inneburit mycket arbete med att kartlägga hur vi hanterar 
personuppgifter idag och säkerställa att vi har en säker hantering 
enligt den nya lagen. Detta har påverkat hela förvaltningen.  

Heltid som norm - en projektledare anställdes på 50% fr o m 
april månad, i detta arbete ingår att kartlägga vilka de praktiska 
och ekonomiska konsekvenserna av heltid kommer att bli. En 
styrgrupp skapades bestående av personalchef, projektledare, 
enhetschef från vården, ekonom, Kommunals ordförande och 
personalhandläggare. 

Med tanke på att vi nu har ett gemensamt svarsställe (telefon-
växel) för Hjo, Tibro och Karlsborg har kommunikationsenheten 
arbetat med att ta fram rutiner och arbetssätt gentemot dessa 
kommuner.  Vi har dessutom påbörjat arbetet med att lägga en 
grund för att HjoTiBorg ska samverka i övergripande strategiska 
kommunikationsfrågor. Förslag till gemensam kommunikations-
strategi är framtagen och kommer att antas under 2019. Under 
hösten uppdaterades kommunens intranät så att det nu ligger i 
samma system som www.hjo.se.

När det gäller kommunens säkerhetsarbete så har en övningsplan 
tagits fram och ett antal krisövningar har genomförts under året, 
både på egen hand och i samverkan med HjoTiBorg.

Ekonomienheten har påbörjat arbetet med att se över inköps- 
och upphandlingsprocessen, och detta arbete fortsätter under 
2019. I detta ingår översyn av policies, riktlinjer, rutiner, samt 
förtydliganden av befattningar och roller samt utbildning av me-
darbetare.

Näringsliv: Som ett led i gemensam marknadsföring av näringsliv 
och kommun har vi under 2018 producerat 16 informationsfilm-
er i ett samarrangemang mellan Wettern Kommunikationsbyrå, 
tillverkande industri och Hjo kommun. Filmerna ligger på YouTube 
under Hjo Näringsliv med syfte att skapa lokal kännedom, bygga 
stolthet och marknadsföra företag och Hjo kommun nationellt. 

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

Hjo näringsliv tillsammans med Lernia,  Arbetsförmedlingen och 
industrierna ska genomföra en rekryteringsmässa med Speed- 
dating för att säkerställa kompetensbehovet inom industrin. För 
utveckling av Stora Torget i Hjo med tillhörande arrangemang och 
mässor ska projektbidrag sökas från Leader Östra Skaraborg. I 
samband med byggnadsminnesförklaringen av Hjo Stadspark “Leva 
& Bo” samt “Öppna Hem” genomfördes i ett samprojekt. 

Hjo kommun ligger just nu in startgroparna med att få igång ett 
Volontärtorg i Hjo. Volontärtorget har i uppgift att öka, bredda 
och stötta frivilliga insatser och för invånarna i Hjo. Detta gör man 
genom att samordna kontakter mellan volontärer och arenor där 
volontärer kan verka. Folkhälsorådet är med och stöttar uppstart-
en. 
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Verksamhetsmått & nyckeltal

Jämförelse med årets budget

Kommunledningskontoret redovisar ett överskott om ca 690 tkr 
2018. Kommunledning redovisar en positiv avvikelse om 360 tkr 
vilket delvis beror på lägre personalkostnader än budgeterat p.g.a. 
vakanser och delvis lägre utfall för kommunövergripande kom-
petensutveckling. Organisations- och personalförändringar inom 
kommunledningen har även medfört ökade kostnader under året 
men totalt sett redovisas ett överskott.

KS Samverkan redovisar ett överskott om drygt 110 tkr. 
Återbetalning av medlemsavgiften från Miljösamverkan Östra 
Skaraborg med drygt 200 tkr bidrar till resultatet medan kom-
munen har haft extra kostnader till Skaraborgs kommunalförbund 
och Leader Vättern under 2018 som ej var budgeterat.

Staben redovisar ett överskott om 200 tkr 2018. Information- 
och kommunikationsenheten redovisar överskott som till största 
delen beror på lägre kostnader kring telefoni och kommunikation. 
Inom kansli och hållbar utveckling blev utfallet 250 tkr bättre 
än budgeterat, vilket beror på vakanser och lägre kostnader för 
miljödialog samt att tilldelade medel för energi- och klimatstrate-
gi inte har uttnyttjats under 2018. Samtidigt blev utfallet högre än 
budgeterat för dataskyddsombud och informationssäkerhetspro-
gram kopplade till GDPR. 

Ekonomi

mnkr Utfall 
2017

Utfall 
2018

Budget 
2018

Avvik. Prognos  
2018-08-31

Kommunledning 11,2 11,1 11,4 0,4 0,0

KS samverkan 10,1 10,8 10,9 0,1 0,2

Stab 22,2 23,8 24,0 0,2 -0,2

Näringsliv 1,6 1,6 1,6 0 0,0

Summa 45,1 47,2 48,0 0,7 0,0

Personalenheten redovisar ett underskott p.g.a en nytillsatt 
tjänst, där tillträdet blev tidigare än budgeterat samt att kostnad-
erna för bemanningsenheten blev högre än budgeterat. Under 
2018 har det skett förändringar kring facklig tid som har medfört 
lägre kostnader och därmed gett ett överskott. Även person-
al- och företagshälsovård redovisar överskott p.g.a. vakanser 
samt till följd av pågående översyn och förändringar av framtida 
satsningar inom området. IT-enheten redovisar ett underskott 
om ca 100 tkr vilket i stort kan hänföras till ökade kostnader för 
nya licensavtal och utökat antal användare med ny licensform. 

Näringslivsverksamheten redovisar ett överskott vilket beror på 
att näringslivsgalan 2018 blev framflyttad till januari 2019.

Jämförelse med årsprognos i delårsbokslutet

Prognosen för Kommunledningskontoret i delårsbokslutet visade 
ett resultat enligt budget. Prognosen förbättrades i oktober 
till ett överskott om 280 tkr och resultatet för 2018 blev ett 
överskott om 690 tkr.  Avvikelsen beror på bättre resultat än 
förväntat inom staben och främst för informations- och kommu-
nikationsenheten, personalenheten, IT-enheten samt för kansli 
och hållbar utveckling enligt ovan förklaringar. Resultatet för 
kommunledning blev bättre än prognostiserat då de faktiska per-
sonalkostnadern understeg prognosen till följd av längre vakanser, 
samt att utfallet för kommunövergripande kompetensutveckling 
medförde överskott. Det senare överskottet var inte beaktat i 
prognosen.

2016 2017 2018*

Förändringar i antal invånare sen föregående år, andel (%) 0,7 0,5 0,9

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

arbetsdagar

70 61 63

Totalt tillsvidareanställda 769 748 727

Andel (%) deltidsanställda 46 44 45

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

Andel (%) utrikesfödda 8,1 8,3 8,5

Andel (%) invånare med eftergymnasial utbildning (25-64 år) 31,7 31,6 -
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Teknisk Service omfattar fastighetsförvaltning, måltidsenhet och Gata/Hamn/Park. Fastighet & Lokalvård omfattar förvaltning, administra-
tion, drift, tillsyn vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens samtliga fastigheter, egna som hyrda. Måltidsenheten tillhandahåller mat 
till äldreomsorgen, barnomsorgen och grundskolan, samt ansvarar för leverans av mat till matserveringen på Rödingen. Gata/Hamn/Park 
omfattar drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar, hamn, VA-nät, parker och grönytor. I uppdraget ingår även skötsel 
och förvaltning av kommunens skog samt naturreservatet Hjoåns dalgång. Plan och Bygg ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning 
enligt Plan- och Bygglagen samt för tillsyn av strandskydd. Området omfattar också kart- och mätverksamhet och fysisk planering och 
miljöarbete. Plan och Byggenheten arbetar gentemot Byggnadsnämnden och i vissa frågor mot KS.

Samhällsbyggnad

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Det är fortsatt stor efterfrågan på tomter för både bostäder och 
verksamhet vilket är mycket positivt. Under året har plan- och 
byggenheten haft stort fokus på detaljplanarbete för bostadsän-
damål och industri. Detaljplanen för Knäpplan västra som omfattar 
22 villatomter antogs i december 2018. Byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen har antagit 6 planer under 2018 varav 4 är för 
bostadsändamål. Sammanlagt har planer för ca 29+40 bostäder 
vunnit laga kraft.  Antalet förfrågningar kring mark för industri- 
och handelsändamål har varit något större än tidigare under de        
senaste åren. Hjo har idag outnyttjade byggrätter för industri-    
ändamål väster om befintligt verksamhetsområde utmed Sveavägen 
samt utmed Falköpingsvägen. Tillgången på planlagd industrimark är 
relativt god. För att tillgodose det ökade behovet av industrimark 
har Gjutarevägen byggts ut vilket skapat 5 tomter. För att förenkla 
för de som ansöker om bygglov gör våra handläggare i ännu större 
utsträckning hembesök. 

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

I takt med att fler väljer Hjo som bostadsort ökar behovet av 
lokaler för den kommunala verksamheten. Under 2018 har sam-
hällsbyggnadsenheten och barn- och utbildningsenheten arbetat 
tillsammans med att planera för en ny skola. Den nya skolan kom-
mer att rymma 200 elever och ska stå klar till höstterminen år 
2021. I juni månad beslutade kommunfullmäktige att den nya sko-
lan ska byggas sydväst om Folkhögskolan. Renoveringen av B-huset 
på Guldkroksskolan har pågått under hela året och färdigställdes 
lagom till starten av vårterminen 2019. Orrelyckans förskola ska 
få en ny permanent avdelning och under juni månad inleddes bygg-
nationen och verksamheten kan flytta in i de nya lokalerna under 
våren 2019.

I samarbete med vård- och omsorgsenheten och Riksbyggens ko-
operativa hyresgästförening ”Äldrehem i Hjo” har vi planerat och 
genomfört upphandling för att bygga ut Sigghusbergs äldreboende 
med 9 lägenheter, korttidsboende och lokaler för dagverksamhet. 
Utbyggnaden kommer att vara klar till årsskiftet 2020/21.

Det är viktigt att våra idrotts- och fritidsanläggningar håller bra 
kvalité och under våren har Guldkroksbadets bassänger fått ny 
cirkulationsanläggning och B-hallen på Guldkroksområdet har fått 
ny matta. Under hösten har arbetet med att installera ny venti-
lation i delar av stadshuset startats upp på allvar, ett arbete som 
beräknas vara klart under tidig vår. Den äldre delen av Korsberga 
skola har under hösten genomgått en ombyggnad med avseende 
på energibesparing, bl.a. tilläggsisolering och fönsterbyte. Lokaler 
vid Vallgården har anpassats till kontorslokaler för Resurs och 
bistånd som flyttar dit från externt hyrda lokaler.

Vi arbetar löpande med skötsel av grönområden, allmänna platser 
och gator. Hamngatan och Magasinsgatan i centrala Hjo har fått ny 
asfalt under våren. I Blikstorp har arbete med att byta ut delar av 
vatten- och avloppsledningsnätet inletts och fortsätter under 2019 
med utbyggnad av vattenledningsnätet för att skapa förutsättning-
ar till anslutning av en vattenförening. Under tidig vår har ny skylt-
ning för markering av våra vattenskyddsområden satts upp.

Under sommaren, som bjöd på medelhavsvärme, noterades troli-
gen besöksrekord i Hjo! För samhällsbyggnad innebar detta en 
angenäm utmaning när det kom till renhållning, bevattning och 
skötsel av staden. Medarbetarna på gata/park-enheten löste ut-
maningen mycket väl. Hjo hamn som är en mötesplats för tillresta 
som kommer både land och sjövägen kräver ständig förbättring. 
Under året förlängdes en brygga som skapade 18 nya båtplats-
er. Fyrarna fick en elsäkerhetsgenomgång och rengöring både 
in och utvändigt med nymålade fasader och ny fasadbelysning. 
Gästhamnsservicen renoverades till hög standard, detta uppskat-
tades mycket av våra båtgäster. 2018 var ett rekordår med 961 
gästnätter.

Under året har samhällsbyggnad jobbat intensivt med trafikfrågor. 
Vi har sedan tidigare ett antal lokala trafikföreskrifter i behov av 
uppdatering och vi har haft extern hjälp via inköpt trafikingenjör 
med detta. Trafiksituationen i centrala Hjo sena nätter och kvällar 
har varit en livligt diskuterad fråga och med start under hösten 
har förvaltningen tillsammans med polisen arbetat med olika 
förslag på lösningar. 

Samhällsbyggnad är en viktig part i kommunens hållbarhetsarbete. 
I samarbete med Vård-och omsorg har vi ansökt om medel från 
klimatklivet för att sätta upp 20 stycken laddpunkter vid Vall-
gården.  Ansökan beviljades och med start tidig vår 2019 kommer 
hemvården att köra elbil. 
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Arbetet med att byta ut stolpar och armaturer i gatu-  
belysningsnätet har fortsatt under året och 200 lampor byttes ut. 
Det återstår cirka 700 stycken kvicksilverlampor i belysningsnätet 
vid utgången av år 2018.

Hjo kommun har varit huvudman för en ansökan om 500 tkr i 
bidrag från Länsstyrelsen för en förstudie av området vid före 
detta Hjo Mekaniska.  Ansökan beviljades och under 2018 har en 
förstudie genomförts gällande föroreningar av det område som 
kan ha påverkats negativt av den tidigare verksamheten på Hjo 
Mekaniska.

Måltidsenhetens verksamhet har fungerat väl under året. Utmanin-
gen har varit personalrekrytering och budget. Måltidsenheten 
har problem med att ha en budget i balans vilket visar sig i årets 
bokslut. Livsmedelspriserna steg under 2018 med 7,5% i snitt, lite 
olika inom olika varugrupper. Resultat av detta ser vi i utfallet för 
livsmedelskostnaden för 2018. Under året har också den stora 
utmaningen varit att rekrytera nya medarbetare vid pension-
savgångar och uppsägningar. 

Ekonomi

mnkr Utfall 
2017

Utfall 
2018

Budget 
2018

Avvik. Prognos  
2018-08-31

Teknisk service

Gem teknisk service 1,1 0,4 0,8 0,4 0,1

Fastigheter -0,6 -0,3 0,1 0,4 0,0

Måltidsenheten 0,9 0,8 0,2 -0,6 -0,2

Gata/Park/Hamn 22,5 24,0 22,8 -1,2 -0,2

Mark och exploatering -0,1 0,4 0,1 -0,3 0,0

Summa 23,9 25,3 24,0 -1,3 -0,3

Plan o Bygg

Bygglovshandläggning 0,8 0,9 1,4 0,5 0,1

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

Fysisk planering* 2,3 1,8 1,8 0,0 0,4

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

* fr o m 2018 har anslag för Hållbar utveckling flyttats tillkkommunledningskontoret, 983 tkr

Jämförelse med årets budget 

Årets resultat för Teknisk service och Plan och bygg totalt sett 
uppgick till -0,8 mnkr. Inom Gatu- parkenheten beror detta på 
kostnader för vinterväghållningen som var mycket kostsam årets 
första månader, och följdes därefter av en varm och regnfattig 
sommarperiod som krävde mycket bevattning och renhållning 
för att hålla en bra standard för boende och turister. Tillsammans 
med återstoden av året har budgeten överskridits med 1,3 mnkr. 
Inom Måltidsenheten har dels personalkostnaderna ökat pga 
personalomsättning och vikariat, dels har mattransporterna blivit 
dyrare under hösten efter ny upphandling, ca 150 tkr/år, samt att 
vi sett en fortsatt ökning av livsmedelspriserna. Detta tillsammans 
gör att resultatet för året blev ett underskott om 0,6 mnkr.

Teknisk service gemensamt gör ett överskott om 0,4 mnkr, bero-
ende på att budgeten för FOG (Fiske och gemenskap) samt viss 
del av administrationsbudgeten inte har utnyttjats fullt ut. Inom 
Fastighetsenheten blev det ett överskott på 0,4 mnkr beroende 
på att budget för räntor och avskrivningar har varit högre än 
utfall. Mark och exploatering visar ett underskott om 0,3 mnkr. 
Anledningen till detta är att intäkterna från försäljning av ett 
antal tomter bokfördes i december 2017, men bokfört värde på 
marken belastade resultaträkningen i januari 2018. Plan och Bygg 
redovisar ett överskott om 0,5 mnkr. Även i år har bygglovsintäk-
terna varit betydande då byggnationen av främst villor har varit 
fortsatt hög.
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Ekonomisk utvärdering

2018 års resultat för verksamheten är negativt om 1,3 mnkr. 
Resultatet redovisas som skuld till Va-kollektivet i balansräk-
ningen. Vid ingången av år 2018 uppgick denna skuld till 1,1 
mnkr och utgående värde vid årets slut är -0,2 mnkr. Intäkterna 
avseende brukningsavgifter har ökat jämfört med föregående 
år som en följd av taxehöjning och tilläggsdebitering för ökad 
belastning från industrin. Intäkterna för anslutningsavgifter har 
minskat med ca 0,9 mnkr. Totalt har intäkterna för år 2018 varit 
0,5 mnkr lägre än år 2017. Kostnaderna, exklusive avskrivningar 
och räntekostnader har varit 0,9 mnkr högre än 2017. Ökningen 
beror på att underhållsarbeten på ledningsnätet utförts i större 
omfattning samt kostnader i samband med installation av nytt 
UV-ljus på vattenverket, renovering av pumpar och fortsatt 
styr- och reglerutrustning för digitalisering av larmfunktioner. 
Dessutom har kostnaderna för uppsatta skyltar ”Vattenskydds-
område” varit kostsamma, men av engångskaraktär.
 

I delårsbokslutet låg en årsprognos på ett minusresultat om 0,5 
mnkr för verksamheten. Helårsresultatet blev dock betydligt 
sämre och beror främst på intensifiering av underhållsarbeten 
i samband med VA-läckor och sanering inom ledningssystemet 
årets sista månader.

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Under året har ett stort underhållsarbete gjorts på vatten- och 
avloppsledningsnätet, bla i Blikstorp samt på Sveavägen. Nya 
serviser inom industriområdet Metallvägen har tillkommit, då 
tomter för industrin har sålts.

Arbetet med VA-planen är i slutskedet och förväntas antas 
under 2019.  I förlängningen kommer även en plan för under-
hållsarbeten på va-nätet att tas fram. Denna ska a-jourhållas 
eftersom underhållsarbeten på va-nätet måste samfasas med 
underhållet av gator och vägar samt ellednings- och kabelarbe-
ten inom kommunen.

Vatten & avlopp - taxefinansierad verksamhet
VA-verksamheten ansvarar för dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten samt distribution av dricksvatten i ledningsnätet inom Hjo, 
Korsberga, Blikstorp och Fågelås. Verksamheten är i sin helhet taxefinansierad vilket innebär att de hushåll och företag som är anslutna till 
vatten- och avloppsnätet finansierar verksamheten genom avgifter för vatten och avlopp. Vid utgången år 2018 har verksamheten ca 2 400 
abonnenter

Verksamhetsmått & nyckeltal

Vatten & reningsverkVA-taxa

Verksamhetsmått vatten och avlopp

2015 2016 2017 2018
Levererad vatten mängd m3 531 132 560 975 568 577 569 651
Mottagen avlopps mängd m3 909 498 806 926 804 796 850 024

531 132 560 975 568 577 569 651
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3. Finansiella intäkter                 2017                 2018

Ränteintäkter 0 0

1. Verksamhetens intäkter                 2017                 2018

Brukningsavgifter 14 660 15 106

Anslutningsavgifter 1 944 1 074

Övriga   100 67

Summa 16 704 16 247

5. Anläggningstillgångar                 2017                    2018

Vattenproduktion 3 998 3 678

Avloppsreningsverk 16 675 16 683

Övrig markreserv 731 323

Avloppsledningar 8 358 7 154

Vattendistribution 9 072 12 448

Summa 38 834 40 286

7. Eget kapital                     2017                     2018

Resultatfond 1 122 -162

8.  Avsättningar                    2017                    2018

Avsättningar pension 39 41

9. Långa skulder                  2017                  2018

Kommunlån 37 711 40 844

10. Korta skulder                 2017                 2018

Leverantörsskulder 1 074 911

Personalens skatter 29 25

Upplupna löner och  
semesterlön

83 75

Upplupna social avgifter 64 61

Avgiftsbestämd ålderspension 75 44

Förutbet. Va-anslutningsavgift 2 188 2 108

Summa 3 513 3 224

4. Finansiella utgifter                2017                2018

Finansiella utgifter 271 445

6. Omsättningstillgångar                    2017                    2018

Kundfordringar 1 894 1 839

Fordran Staten 0 0

Övriga fordringar 1 657 1 822

Summa 3 551 3 661

Resultaträkning VA-verksamhet
Tkr Not 2017 2018

Intäkter 1 16 704 16 247

Kostnader 2 -13 641 -14 565

Avskrivningar -2 406 -2 521

Verksamhetens nettoskostnad 657 -839

Finansiella intäkter 3 0 0

Finansiella kostnader 4 -271 -445

Resultat före extraordinära poster 386 -1 284

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Periodens resultat   
(Fondbalanserat)

386 -1 284

Resultatfond - VA
Tkr Saldo 180101 Förändring Saldo 181231

Vatten och avloppsfond 1 122 -1 284 -162

Balansräkning VA-verksamhet
Tkr Not 2017 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 5 38 834 40 286

Omsättningstillgångar 6 3 551 3 661

SUMMA TILLGÅNGAR                 42 385                 43 947

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

EGET KAPITAL 7  1 122  -162

varav årets resultat 386 -1 284

AVSÄTTNINGAR 8 39 41

SKULDER 41 223 44 068

varav långa skulder 9 37 711 40 844

varav korta skulder 10 3 513 3 224

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER

42 385 43 947

Vatten & avlopp - taxefinansierad verksamhet

Nothänvisning

2. Verksamhetens kostnader                 2017                 2018

Produktionskostnad vattenverk 3 513 4 134

Drift reningsverk 3 768 3 741

Drift pumpstationer 770 799

Interna tjänster administration 586 874

Vattenledningsnät 3 106 2 826

Vattenmätaravläsning 343 397

Avloppsledningsnät 1 110 1 151

Dagvattenledningsnät 445 643

Summa 13 641 14 565
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Hjo kommun är sedan 1 januari 2000 medlem i Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS; som är ett kommunalförbund med ansvar 
för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande. 
I likhet med VA-verksamheten är AÖS helt finansierat via taxor. Övriga medlemmar i AÖS är Tibro, Skövde, Karlsborg, Töreboda, 
Falköping samt Skara kommuner. Från 1 januari 2016 är också Mariestad och Gullspång medlemmar. För att öka tillgängligheten till 
återvinningsstationen i Hjo infördes grönt kort under våren 2015.

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Kommunalförbundet AÖS upprättar årsredovisning för verk-
samheten men Hjo kommun får årligen ett bidrag från AÖS 
på 30 kr per invånare för att finansiera återställandet av gamla 
deponier. Detta bidrag fonderas och särredovisas under eget 
kapital på balansräkningen. Utöver bidraget för återställande av 
deponier betalar AÖS ett årligt arrende för återvinningscentra-
len som motsvaras av kostnader för avskrivning och ränta på 
anläggningen.

Fr om 2017 har arbete påbörjats med projektering för återstäl-
lande av deponin inom området Sanna. Provtagningskostnader 
har under 2018 belastat resultatet. Ett åtgärdsprogram för 
återställningen kommer att arbetas fram efter att provtagnings-
programmet är slutfört.

Ekonomisk utvärdering

Resultatet för helåret 2018 är negativt om 0,9 mnkr. Totalt har 
1,2 mnkr belastat enheten, i form av provtagnings- samt kon-
sultkostnader i samband med utredning angående en eventuell 
framtida återställning av den gamla deponin inom Sanna områ-
det.  Utöver dessa har årliga avskrivnings- och räntekostnader 
bokförts avseende återvinningsstationen.

Intäktssidan har bestått av två poster, dels arrende från AÖS 
för återvinningsstationen samt ett årligt bidrag om 30:-/inv, 
totalt för 2018 uppgick bidraget till 274 tkr.

1. Verksamhetens intäkter      2017      2018

Arrende AÖS 229 221

Bidrag AÖS 272 274

Summa verksamhetens 
intäkter

501 495

2. Verksamhetens kostnader 2017 2018

Kostnader i samband med projekte-
ring och åtgärder inför återställning 
av Sanna-deponin

726 1 176

Summa verksamhetens 
kostnader

0 1 176

Resultatfond - Renhållning
Tkr Saldo 180101 Förändring Saldo 181231

Renhållning 4 888 0 4 888

Resultaträkning Renhållning-verksamhet
Tkr Not 2017 2018

Intäkter 1 501 495

Kostnader 2 -726 -1 176

Avskrivningar -171 -171

Verksamhetens nettokostnad -396 -852

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader 3 -58 -49

Resultat före extraordinära poster -454 -901

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Periodens resultat    
(Fondbalanserat)

-454 -901

Renhållning - taxefinansierad verksamhet

3. Finansiella kostnader 2017 2018

Internränta 58 49

Summa verksamhetens 
kostnader

58 49
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   Utfall

     2016

   Utfall

     2017

   Utfall

     2018

Måltidsverksamheten:

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre som uppger att maten på äldrebo-

endet smakar mycket eller ganska bra, Hjo (Socialstyrelsens brukarunders.)

89 74 84

-Alla kommuner 77 76 75

-Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 78 77 76

Antal skolportioner, egen uppgift 204 536 207 552 207 695

Förskoleportioner (frukost, lunch, mellanmål) - 150 345 151 417

Fritidsportioner (frukost, lovlunch, mellanmål) - 87 350 92 831

Dagsportioner Vård och omsorg 42 344 41 972 42 391

Hemtjänstportioner 17 640 17 244 18 938

Gata/Park/Hamn:

Antal belysningspunkter gatubelysning (förbrukning/belysningspunkt) 2 810 2 835 2 841

Förbrukning/belysningspunkt, Kwh 271 259 252

Kostnad parker, kr/inv (SCB)

-Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

595

352

577

354

-

-

Kostnad väg- järnvägsnät samt parkering, kr/inv (SCB)

-Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

1 624

1 425

1 773

1 421

-

-

Fastighetsverksamheten:

Fastighetsyta m2, eget bestånd 52 733 52 336 52 862

Fastighetsyta m2, Hyrt bestånd 16 460 17 006 17 797

Plan och Bygg:

Antal lagakraftvunna/antagna detaljplaner 2 2 6

Bygglov, beslut 120 116 111

Anmälningsärenden, beslut 45 38 52

Strandskyddsdispens, beslut 7 2 4

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut 8 5 7

Totalt antal beslut delegation (inkl. start/slutbesked) 311 214 310

Verksamhetsmått & nyckeltal
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Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, kulturarrangemang, kulturturism, kulturskola samt övrig kulturverk-
samhet i kommunen, fritidsgård, fritidsanläggningar, föreningssamverkan och föreningsbidrag, simskola, utomhusbad, uthyrning 
av lokaler m.m.

Kultur, turism och fritid

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Mycket av arbetet under året har präglats av att verksamhetsche-
fen slutade i början på året och det har sedan 8 januari varit en 
tillförordnad verksamhetschef. I samband med denna förändring 
har organisationen, rollerna, arbetssättet och de gemensamma 
målen analyserats i syfte att lyfta verksamheten till nästa nivå ut-
vecklingsmässigt och för att erbjuda våra besökare i Kulturkvart-
eret en bättre och mer tillgänglig service. Detta arbete pågår och 
kommer att fortsätta under 2019.

För att skapa de bästa förutsättningarna för framtiden har verk-
samhetens budget genomlysts noga. En budget baserad på de 
viktigaste behoven och som ger förutsättningar till att utveckla 
verksamheten har varit och kommer att vara en viktig prioritering.

Kommunsamarbetet i Bibliotek Mellansjö påbörjades under 
2017, och tog fart ordentligt då samtliga bibliotek anslöts under 
mars 2018. Med gemensam katalog för sökning av medier i alla 8 
ingående kommuner skapades förutsättningar för samarbete på 
fler områden av bibliotekens verksamhet. Siktet är nu inställt på 
skapande av gemensam webplattform för presentation av utbud 
och aktiviteter. Den gemensamma bilden är att låntagarna fått ett 
kraftigt utökat, och därmed bättre, utbud av litteratur och infor-
mation, utan de geografiska begränsningar som tidigare struktur 
innebar.

En bibliotekarietjänst ombildades till 1:e bibliotekarie – detta för 
att kunna stötta biblioteksansvarig i det administrativa arbetet.

Leaderprojektet Outdoor Hökensås har fortsatt och avslutades 
under hösten. Arbete pågår för att tillsammans med de andra 
kommunerna i projektet se över hur resultatet av projektet kan 
förvaltas och vidareutvecklas.

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

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

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

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

Projektet Vart tog våra skulpturer vägen som är ett samarrange-
mang mellan alla Skaraborgskommuner genomfördes. Projektet 
mynnade ut i att Hjo kommun fick låna skulpturen ”Premiär” 
som placerades vid strandpromenaden under sommaren, en nytry-
ckt skrift om Skaraborgs offentliga utomhuskonst, en samlad webb-
sida samt en workshop i konst kopplad till Vattenbäraren på turné.

Park fyllde 60 år under hösten vilket firades den 23 september i 
form av ett digert program för alla åldrar. Dagen blev både välbes-
ökt och lyckad.

Kulturarvsdagen, ett årligt evenemang, firades den 8/9 och i     
samband med detta blev Hjo Stadspark byggnadsminnesförklarad. 
Detta innebär ett bättre skydd för parken och dess byggnader 
framöver.

Viktiga händelser framtid

Under våren 2019 kommer nya öppettider och en utökad service i 
Kulturkvarteret att införas. Detta är en relativt stor förändring för 
våra verksamheter i huset och mycket fokus kommer därför att 
läggas på planering kring detta och implementering av nya rutiner 
m.m.

Fortsatt arbete kring budgeten för Kultur, turism och fritid är en 
prioritering i vilket det också ingår att på ett så konkret sätt som 
möjligt definiera våra ekonomiska behov vad gäller framtiden. En 
fortsatt utveckling kan ske på flera sätt och det är därför viktigt att 
beslut inför framtiden fattas på bra grunder.

Besöksnäringen möter nya behov och planerar därför att bland 
annat kunna erbjuda mobil turistbyrå som ett komplement till   
turistbyrån i Kulturkvarteret. Stöd till företagen inom besöks  
näringen i form av utbildningsinsatser inom digital marknadsföring 
m.m. är också en viktig del av framtiden.

I enlighet med ett av turism- och besöksnäringsstrategins fokus- 
områden (kultur) kommer fokus under 2019-2021 ligga på konst, 
arkitektur och design. 
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Ekonomi

mnkr Utfall 
2017

Utfall 
2018

Budget 
2018

Avvik. Prognos  
2018-08-31

Gemensamt Kultur, 
turism och fritid

2,1 2,7 2,5 -0,2 -0,3

Fritid 13,4 14,3 14,3 0 0

Kultur 9,2 6,3 6,3 0 0

Turism 2,3 2,9 2,4 0 0

Summa 27,0 25,7 25,5 -0,2 -0,3

Jämförelse med årets budget 

Kultur, turism och fritid redovisar ett underskott om ca 150 tkr 
2018. Den övergripande gemensamma verksamheten för politi-
kområdet redovisar ett underskott om ca 200 tkr 2018. Avvike-
lsen beror på organisations- och personalförändringar under året 
och är av engångskaraktär.

Fritidsverksamheten redovisar ett utfall i nivå med budget. Re-
sultatet utgörs av ett flertal faktorer. Intäkter för uthyrning av 
Guldkrokshallen och tennishallen medförde överskott. Likaså för 
fritidsgårdens verksamhet, som delvis beror på personalföränd-
ringar.  Actionparken redovisar överskott p.g.a. lägre kostnader 
för underhåll än budgeterat. Utbetalning av föreningsbidrag har 
skett enligt kommunens riktlinjer och har för 2018 medfört ett 
lägre utfall än budgeterat. Samtidigt uppnår inte verksamheten 
budgeterad intäktsnivå på Park då nivån höjdes efter ombyggna-
tionen och i samband med införandet av de nya taxorna 2018. 

Detta har analyserats och justerats inför 2019.  Verksamheten har 
även svårt att nå upp till budgeterad intäktsnivå på träningsplaner 
och tillsammans med ökade driftskostnader under 2018 så redo-
visar verksamheten underskott för träningsplanerna.

Kulturverksamheten redovisar ett resultat enligt budget för 2018. 
Införandet av ett nytt bibliotekssystem har medfört högre kost-
nader för biblioteket under året. Dock redovisar verksamheten 
ett överskott för evenemang och aktiviteter tillhörande kulturnät 
2018.  Turistverksamheten redovisar ett resultat enligt budget. 

Resultatet för politikområdet blev ca 130 tkr bättre än prognosen 
vid delårsbokslutet. Den prognostiserade avvikelsen om 280 tkr 
var helt hänförligt till de organisations- och personalförändringar 
som skett under 2018 och utfallet blev ca 50 tkr bättre. Tillsam-
mans med bättre utfall inom fritidsverksamheten och återhåll-
samhet kring inköp bidrog detta till att resultatet blev bättre än 
prognostiserat i delårsbokslutet.

Verksamhetsmått & nyckeltal

Fritid 2016 2017 2018

NMI Idrott- och motionsanläggningar 59- - 62

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/
inv. Hjo

1 230  
(1 214)

1 606 
(1 166)

-

Kultur och bibliotek

Aktiva låntagare i kommunala bibliotek/
1 000 inv.

181 
(214)

154 
(224)

-

Öppethållande huvudbibliotek timmar/
vecka

34 
(40)

34 
(48)

-

Barnbokslån i kommunala bibliotek, 
antal/barn 0-17 år

13,2 
(15,5)

9,7 
(13,2)

-

Nettokostnad bibliotek, kr/inv 393 
(543)

493 
(521)

-

Nettokostnad allmän kulturverksam-
het, kr/inv

402 
(264)

376 
(258)

-

Turism 2016 2017 2018

Antal följare på sociala medier
-Facebook
-Instagram

2 187
760

2 651
1 216

2 943
1 520

Antal besökare på webbplats 103 907 130 824 118 812

Nettokostnad allmän turismverk-
samhet, kr/inv

 277
(104)

299
(106)

-

2016 2017 2018

Fritidgården besökare/månad 566 608 572

Antal elever simskolan 298 310 338

Guldkroksbadet besökare 78 500 81 917 105 209

Entré Kulturkvarteret 89 377 84 287 81 826

Antal besökare utställningar 33 102 36 043 20 624

Antal besökare parkbiografen - 1 443* 2 581

Antal besökare skapande verkstad 1 818 1 768 Ingen 
siffra

Bibliotek antal utlån 46 176 41 216 28 594

Bibliotek antal besökare 66 257 52 409 46 501

Antal föreställningar anordnade av kulturnät 125 43 57

* Avser hösten 2017
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Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionsnedsattas behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget 
och särskilt boende. Äldreomsorgen omfattar hemvård i ordinärt boende, korttidsvård, dagverksamhet, särskilt boende, kommunal hälso- 
och sjukvård. Verksamheten till funktionsnedsatta handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen: personlig assistans, ledsagare, kontaktper-
son, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med särskild service.

Vård och omsorg

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling 

En viktig förändring inom Vård och Omsorg är att Hemvården 
under våren 2018 introducerat ett nytt arbetssätt med målet 
att komma till rätta med brister i planering, bemanning och per-
sonalkontinuitet. Enligt det nya arbetssättet sker planeringen av 
besöken till brukarna (olika turer) inte längre centralt utan på 
fyra, geografiskt indelade distrikt. Hälso- och sjukvårdsenheten 
har gjort motsvarande distriktsindelning vilket underlättar samar-
betet mellan de båda enheterna. De som planerar på hemvårds-
distrikten arbetar också ute i Hemvården och känner till bru-
karnas behov. De som planerar är inte heller så styrda längre av 
tidsatta biståndsbeslut, utan man har mer övergripande rambeslut. 
Dessa beslut talar tydligt om vilka behov som ska tillgodoses 
(insatser som ska utföras) dock inte hur lång tid det kommer att 
ta. Med det nya arbetssättet upplever personalen att planering 
och hur det sedan faller ut är mer samstämmigt än tidigare. Detta 
leder bland annat till högre kvalitet i arbetet, bättre arbetsmiljö 
samt bättre personalkontinuitet. Personalkontinuiteten är dock 
fortsatt ett fokusområde för vård- och omsorg då och för-  
hoppningen är att hitta nya verktyg för att komma ned i antal 
personal per brukare.

Vidare är införandet av IBIC (Individens behov i centrum) en 
annan stor och avgörande händelse inom Vård och Omsorg. Ett 
helt nytt arbetssätt ska införas där man har fokus på den enskil-
des behov och erbjuder insatser utifrån det, inte tvärtom. Detta 
ska avspeglas i alltifrån utredningar och beslut till det praktiska 
utförandet av vården. 

”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård” är en 
ny lag från den 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är att 
främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda 
som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser. Lagen ska 
särskilt främja utskrivning så snart som möjligt efter det att den 
behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar och 
inte har behov av slutenvårdens resurser längre. Samtliga parter 
måste anpassa sin organisation och sina rutiner för att kunna leva 
upp till överenskommelsen vilket är något vi förberett oss på 
under en längre tid. 

Ledningsgruppen har under året arbetat intensivt med en översyn 
av organisation samt med roller och ansvar hos chefer, MAS och 
verksamhetsresurser för att förtydliga ansvarsfördelning i lednin-
gen och skapa en bättre arbetsmiljö för cheferna och en tydligare 
arbetsledning för personalen. 

På digitaliseringsområdet har införts nyckelfria medicinskåp och 
digitala signeringslistor. Arbetssätt som fallit väl ut och både sparat 
tid och resurser, ökat patientsäkerheten och skapat en bättre 
arbetsmiljö för personalen. Ett pilotprojekt med ny avvikelsehan-
tering har genomförts på Sigghusberg, Norrgården 2. Avdelningen 
har under en längre tid provat att arbeta med avvikelser i samma 
digitala system som Synpunkten. Systemet har förbättrats och 
modifierats under provperioden för att bättre svara mot våra 
behov. 

Viktiga händelser framtid

Arbetet med avvikelsehantering står i fokus 2019 och syftet är att 
hitta en gemensam väl fungerande hantering av de avvikelser som 
upptäcks i verksamheten. Under året ska organisationen förankra 
syftet med avvikelsehanteringen ytterligare i personalgruppen 
och förtydliga skillnaden mellan kvalitetsarbete och patientarbete. 
Säkra informationsöverföringen mellan omvårdnadspersonal och 
legitimerad personal och implementera en ny modul som möjlig-
gör denna spegling i Verksamhetssystemet Magna Cura. 

Arbetet med avvikelsehantering har också förtydligat att vi måste 
hitta bra arbetsformer för att återkoppla lärdomar vi drar av 
avvikelserna och göra personalen delaktig både i det systematiska 
kvalitetsarbetet och patientnära bedömningar och åtgärder. 

Hemvården fortsätter sitt arbete med fokus på personalkontinu-
iteten, med stöd i sitt nya arbetssätt indelade i fyra distrikt.

Under 2019 kommer SÄBO arbeta intensivt med att hitta arbets-
former för att kunna följs SKLs rekommendation ”Sätt ljus på nat-
ten”, så att brukarens behov avspeglas både i genomförandeplaner 
och gällande tillsynen.

Grundbulten i verksamheten och den viktigaste faktorn för nöjda 
brukare inom Vård och Omsorg är organisationens medarbetare. 
Under 2019 intensifieras arbetet med en översyn av möjligheten 
att erbjuda heltid som norm. Detta för att ge medarbetarna så 
goda förutsättningar som möjligt att välja att arbeta i Hjo kom-
mun och ge våra brukare en god omsorg. 
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Ekonomi

mnkr Utfall 
2017

Utfall 
2018

Budget 
2018

Avvik. Prognos  
2018-08-31

Gemensamt Vård 
och omsorg

19,4 18,9 18,9 0,0 0,1

Äldreomsorg 106,9 110,0 113,2 3,2 1,1

Funktionsnedsätt-
ning

36,2 38,3 37,5 -0,7 -1,2

Summa 162,6 167,2 169,7 2,5 0,0

Jämförelse med årets budget 

För 2018 redovisar Vård och omsorg ett resultat som är 2,5 
mnkr bättre än budget. Resultatet per verksamhetsområde är ±0 
mnkr för Gemensamt vård och omsorg, +3,2 mnkr för Äldreom-
sorg och underskott 0,7 mnkr för Funktionsnedsättning. 

Överskottet beror på många olika faktorer men bland de största 
kan nämnas att nettokostnaderna för fritids- och avlasningsverk-
samheten Kortebo, personlig assistans, hemvården samt de 
särskilda boendena Sigghusberg och Sjöryd blivit lägre men för 
sjuksköterskor och köp av externa boendeplatser har nettokost-
naden istället blivit högre än budgeterat. 

Vård och omsorgs verksamhet är mycket personalintensiv, av 
redovisade kostnader i bokslutet är 79% personalkostnader. 
Personalkostnaderna totalt blev 6,9 mnkr lägre än budget men 
olika verksamheters resultat varierar. För sjuksköterskor blev 
personalkostnaderna 1,1 mnkr lägre än budgeterat vilket främst 
beror på vakanser som istället har inneburit kostnader för inhy-
rda sjuksköterskor från externa företag. För personlig assistans 
blev lönekostnaderna 1,8 mnkr lägre än budgeterat.  Anledningen 
till detta är förändringar i antalet brukare under året som också 
inneburit lägre intäkter från Försäkringskassan.  Differenser av 
personalkostnader jämfört med budget finns också för hemvård, 
särskilt boende inom äldreomsorg, ledning funktionsnedsättning 
samt boende och korttid funktionsnedsättning där utfallet blev 
lägre. För Smedjan och ledning äldreomsorg blev istället lönerna 
högre än budgeterat. 

Avvikelser mot budget när det gäller intäkter är bl a statsbidrag 
som inte budgeterats, högre intäkter för hemvård, försäljning av 
korttidsplats till annan kommun som inte budgeterats och högre 
intäkt för trygghetslarm. Som nämnts tidigare har förändring i 
antal brukare personlig assistans inneburit lägre intäkter från 
Försäkringskassan. 

Större avvikelser av övriga kostnader som blev högre än budget-
erat är kostnad för köp av externa boendeplatser, inhyrda sjuk-
sköterskor, sjuk- och hälsovård, reparation av bilar och bostadsan-
passning. Kostnader som istället blev lägre är bl a ersättning för 
personlig assistans till Försäkringskassan, kostnad för förbrukning-
smaterial, administrativa tjänster och kursavgifter personal. 

Jämförelse med årsprognos i delårsbokslutet

Vid delårsbokslutet förväntades Vård och omsorg redovisa ett ±0 
resultat vid årets slut. Prognosen förbättrades i oktober till ett 
överskott på 0,8 mnkr och resultatet i december blev ett över-
skott med 2,5 mnkr. Avvikelse mot helårsprognosen i augusti är 
1,5 %. Skillnaden mellan prognosen och utfallet beror på många 
förändringar men några större poster kan nämnas. Kostnaderna 
för i första hand löner på Sigghusberg, Sjöryd, ledning funktion-
snedsättning samt Kortebo och Sturebo blev lägre än prognos-
tiserats vid delårsbokslutet. För ledning äldreomsorg, boendestöd, 
gruppboende Gjutaren och dagverksamheten Smedjan har löne-
kostnaderna istället blivit högre än prognostiserat. 

Andra avvikelser är kostnader för personliga hjälpmedel, verk-
samhetssystem äldreomsorg och ersättning till Försäkringskassan 
för personlig assistans för de första 20 timmarna per brukare 
och vecka, som blev lägre än prognosen. Kostnaderna för bostad-
sanpassning samt köp av extern boendeplats som blev högre än 
prognos. För hemvården blev intäkterna högre än prognosen vid 
delårsbokslutet. 
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Statistik Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

Antal personer med insats från hemvården 238 243 263

Hemtjänst antal beställda timmar/månad, genomsnitt 3 215 3 091 3 117

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

3 822 3 424 3 690

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

Antal personer med beslut om personlig assistans (inkl. privata utförare) 39 35 30

Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS 35 37 36

Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS 7 8 10

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

Antal gynnande säbobeslut som ej verkställs inom 3 mån 9 7 11

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

Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017

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

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

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

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

826 845 851 232 893 396

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

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

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

Verksamhetsmått & nyckeltal
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Barn och utbildning är indelat i följande verksamhetsområden: Barnomsorg omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet. 
Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. 
Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive SFI – svenska för invandrare

Barn och utbildning

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling 

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

Skolan har huvudansvar för att skapa goda studieresultat, men 
skolmisslyckande är en komplex problematik där många av sam-
hällets aktörer kan bidra för att skapa bättre förutsättningar för 
barn och unga att fullfölja grundskole- och gymnasieutbildning.  
Den psykiska ohälsan hos våra barn och unga ökar och över 3 
000 elever i Västra Götaland går ut grundskolan utan gymnasiebe-
hörighet. – Att eleverna fullföljer sina studier är vårt gemensamma 
ansvar, Hjo kommun har  bildat en projektgrupp kring elever med 
hög frånvaro har jobbat vidare och börjat utveckla bra metoder 
och strategier. Gruppen har jobbat under ledning av vår folkhäl-
sostrateg och består av representanter från skolan, socialtjänsten 
och vård och omsorg. Fullständig skolgång är en nyckelfaktor för 
att våra barn och unga ska lyckas i framtiden. 

Vårt språk-och litteraturprojekt fortsätter att utvecklas 
inom förskolan men även i förskoleklasserna och har nu 
påbörjats i både årskurs 1-3 och på fritidshemmen. Vi ser mycket 
positiva effekter av arbetet redan nu. Utlåningen av barn-
böcker på biblioteket har ökat, vilket vi ändå får säga är 
banbrytande mot resten av Sverige där de flesta bibliotek 
tappar i sin statistik. Vårt språkprojekt rullar vidare det är 
viktigt att förskolans framgångsrika arbete tas tillvara och byggs 
vidare på i skolan. 

Digitalisering har varit ett mycket stort utvecklingsområde. Under 
året har samtlig personal påbörjat fortbildning kring detta inom 
samtliga verksamhetsformer. Även samtliga chefer inom BU har 
fördjupat sin kunskap inom området under året. Under hösten har 
vi ökat mängden accesspunkter i våra lokaler med syfte att öka 
tillgängligheten till wifi. Barn och unga använder idag allt mer digital 
teknik, inte minst i hemmet och på fritiden. Det är viktigt att lärare 
och förskollärare har kompetens att använda digitala verktyg och 
att veta om och när det stödjer undervisningen. Lärare får fler 
möjligheter att levandegöra undervisningen och eleverna får chans 
att visa sina förmågor på fler sätt än tidigare. Digitaliseringen går 
snabbt och behovet av mer kunskap om hur digital teknik påver-
kar barn och elever är stort. Det är därför viktigt att arbeta med-
vetet och genomtänkt med digitaliseringen.

Vidare har vi jobbat med vår verksamhet kring vilken lärplattform 
vi ska använda i framtiden. Valet landade på V-klass och vi genom-
förde ett byte vid årsskiftet 18/19. Syftet är att förbättra kommu-
nikation, dokumentation och bedömning inom våra verksamheter. 
Implementeringen av V-klass pågår förfullt och kommer fortskrida 
under 2019. Parallellt med detta fortsätter arbetet med att utveck-
la vår verksamhets digitala kompetens. 

Även Salutogent ledarskap har varit ett fortsatt utvecklingsområde 
inom Barn och utbildnings chefsgrupp. Salutogen kultur handlar 
om vad kulturen betyder i en organisation och ett förändringsar-
bete där fokus ligger på de mjuka frågorna där man tillämpar en 
främjande och värdeskapande inriktning. 

Skolverket har gjort klart sin inspektion för den här gången. De 
hade vissa synpunkter kring de verksamheter som de granskat och 
dessa är nu åtgärdade och avslutade hos inspektionen. 

Förskolorna har fortsatt sitt arbete kring arbetsmiljöfrågor. Samtlig 
personal inom förskolan har fått utbildning kring ergonomi. Vidare 
har riskanalys varit ett moment som vi arbetat mycket med under 
året.

Politkerna i Hjo kommun fattade inför budgetåret 2019 beslutet 
att minska barngruppernas storlek inom förskolan  från 20 till 18 
barn per avdelning i snitt på respektive försskola. Detta kommer 
träda i kraft inför höstterminen 2019.

Förskoleklass blev obligatorisk from halvårsskiftet 2018. Det in-
nebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstter-
minen det år då de fyller sex år. I praktiken har det inte inneburit 
så stora förändringar för vår verksamhet då i princip alla barn 
redan tidigare gick i förskoleklass. 

Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser gälla, en läsa, skriva och 
räkna - garanti (skollagen 2010:800) en garanti för tidiga stödin-
satser. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen 
och lågstadiet i grundskolan. Syftet med garantin är att elever med 
behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar 
ska få det tidigt och utformat efter sina behov - rätt stöd i rätt tid.

GDPR har varit något som all personal har fått kunskap kring. Ett 
arbete har startat för att se till att vi efterlever den nya lagen. 
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Barn och utbildning står inför en rad förändringar när det gäller 
lokaler på våra förskolor och skolor. 

• Arbete kring utformningen av nya skolan pågår. Barn och 
utildning har under året bildat en arbetsgrupp bestående 
av rektor, pedagoger och fritidshemspersonal samt utred-
ningssekreterare och projektingengör. Arbetsgruppen går in 
i ett mer intensivt skede då  underlag för upphandling måste 
bli klart. Barn och utbildning kommer under året börja plane-
ra för vilka elever och personal som ska börja där 2021. 

• Orrelyckan har utökats med en fjärde permanent avdelning. 
Modulen som funnits där har avvecklats och byggnation 
beräknas vara klar under våren 2019.

• Korsberga skola har under 2018 renoverats, man har ren-
overat fasaden, bytt fönster och fräschat upp lokalerna.    
Renoveringen stod klar i början av 2019. 

• B-huset har under året genomgått en omfattande renover-
ing, bland annat har ventilationen bytts ut och lokalerna har 
försetts med hiss och ny entré. Utöver detta har byggnaden 
genomgått en omfattande renovering av klass- och person-
alrum. Under denna perion har verksamheten varit förlagd 
till inhyrda moduler. När dessa är borttagna kommer även 
skolgården göras om.  Vid årsskiftet var renoveringen klar och 
man kunde påbörja flytt tillbaka. 

Året har präglats av svårigheter med rekrytering till våra verk-
samheter. Det är ont om utbildad personal och lönerna har skjutit 
i höjden. I vissa ämnen har vi haft svårt att få tag på utbildade 
pedagoger och därför har vi bla beslutat att inte längre erbjuda 
franska som ett av våra B-språk. Rekrytering kommer fortsatt 
vara en viktig fråga. Vi behöver bibehålla vår höga kvalitet för att 
både behålla befintlig personal och även rekrytera ny personal.  
Situationen är likadan i hela riket och idag finns över två miljoner 
barn och elever tillsammans med närnare 300.000 medarbetare i 
förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Framöver 
väntas elevantalet öka samtidigt som stora lärargrupper uppnår 
pensionålder, detta tillsammans med att studenter blir klar med 
sin utbildning senare i livet. Behovet påverkas även av högre am-
bitioner i form av politiska beslut och reformer. Som exempelvis 
införandet av lärarlegitimationer, Krav på ökad personaltäthet och 
utökning av skolans timplan. Sammantaget innebär detta att skolan 
står inför en påtaglig rekryteringsutmaning de närmsta åren.
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Ekonomi

mnkr Utfall 
2017

Utfall 
2018

Budget 
2018

Avvik. Prognos  
2018-08-31

Gemensamt Barn 
och utbildning

6,7 6,2 7,8 1,6 0,9

Barnomsorg 58,1 59,0 60,8 1,8 0,1

Grundskola inkl. 
förskoleklass

108,3 115,0 109,6 -5,3 -2,9

Gymnasie- och 
vuxenutbildning

44,6 44,3 47,2 2,9 0,6

Summa 218,5 224,5 225,4 0,9 -1,2

Jämförelse med årets budget 

Resultatet för Barn och utbildning uppgår till 0,9 mnkr. Området 
gemensamt omfattar övergripande administrationskostnader 
samt personalkostnader för barn och utbildnings ledningsgrupp. 
Resultatet uppgår till1,6 mnkr. 0,8 mnkr av dessa avser statsbidrag 
för likvärdig skola och kostnader för motsvarande återfinns inom 
grundskolan. Utöver detta har verksamheten under året haft 
vakanser inom ledningsorganisationen (förskolechef samt rektor 
för gymnasie- och vuxenutbildningen) där verksamhetschefen 
för Barn och utbildning täckt frånvaron tillsammans med viss 
förstärkning via befintlig personal på respektive enhet.

Området Barnomsorg omfattar barnomsorg samt fritids- 
hemsverksamhet. Resultatet för enheterna tillsammans är ett 
överskott om 1,8 mnkr, där fritidshemsverksamheten redovisar 
ett överskott om 1,3 mnkr och barnomsorgen ett överskott om 
0,5 mnkr. Sammantaget för verksamheten visar personalkostnad-
erna på ett överskott om 0,9 mnkr, vilket förklaras med att de 
vakanser som uppstått under året inom förskoleverksamheten 
inte tillsats med behörig personal då förskolelärare är en allt 
mer svårrekryterad grupp. Utöver detta har verksamheten fått in 
ökade föräldraintäkter på grund av fler barn i verksamheten samt 
att fler föräldrar uppnår taket i maxtaxereformen. Verksamheten 
har även fått in bidrag från kulturrådet för projektet ”skapande 
förskola” och från folkhälsorådet för ”trygghetsskapande rastakti-
viteter” riktat till fritids och skola. 

Grundskolan inklusive förskoleklass, särskola och förbere-
delseklass visar på ett underskott om 5,4 mnkr. Underskottet  
beror till största delen på överdrag av personalkostnader. Viss 
del av personalkostnadsunderskottet täcks av ersättningar från 
skolverket i form av statsbidrag för riktade satsningar samt stats-
bidraget för likvärdig skola som återfinns under Barn och utbild-
ning gemensamt. Utöver detta har förstärkningar gjorts inom 
särskolan pga. fler elever i verksamheten. Våra interkommunala 
kostnader har ökat under året till följd av fler elever som väljer 
skolgång i annan kommun samt att fler elever beviljats tilläggs-
belopp. Vi har även haft ökade kostnader för köp av utredningar/
psykologtjänster jämfört med budgeterat. Generellt ser vi även 
att kostnader för licenser, digitala läromedel, lärplattformar, IT och 
accesspunkter blir högre.

Resultatet för Gymnasie- och vuxenutbildningen visar ett över-
skott om 2,9 mnkr, där gymnasiet står för 1,5 mnkr. Främsta 
anledningen till överskottet beror på elevernas val av program 
samt att vi under 2018 haft budget för flera platser än vad som 
efterfrågats. Gymnasiesärskolan uppvisar ett underskott till följd 
av fler interkommunala elever. Ersättning för skolgång för ensam-
kommande barn har betalats ut från Migrationsverket. Dessa har i 
prognosen beaktats med försiktighet och det sökta beloppet har 
inte bokats upp till fullo vid delårsbokslutet varpå utfallet bättrats 
jmf prognosen. Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 1,3 
mnkr vilket förklaras av intäkter från skolverket som utbetalats 
inom ramen för samverkansområdet samt statsbidrag riktat till 
satsningar inom SFI (Svenska för invandrare). 
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Verksamhetsmått & nyckeltal

Statistik Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

Andel inskrivna barn 1-5 år (alla 
verksamheter)

477 465 451

Varav antal inskrivna barn i 
enskilda verksamheter

80 75 70

Antal elever F-9 967 982 1011

Antal inskrivna barn i fritidshem 
(alla verksamheter)

383 419 457

Antal elever gymnasieskola 323 310 295

Antal elever i grundsärskola 6 13 13

Kulturskolan, antal elever (kö) 239 (1) 255 (28) 244 (96)

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

50
53

88/73*
75/66*

93
42

Antal elever särvux 9 6 6

Antal elever IM-program 42 52/35* 34

Antal elever SFI 62 65/67* 66

*Uppgift avser vt/ht

Nyckeltal
(Kolada, jmf liknande kommuner)

Utfall 2016 Riket Utfall 2017 Riket

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

Nettokostnadsavvikelse i % förskola inkl. öppen 
förskola

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

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

Nettokostnadsavvikelse i % fritidshem inkl. öppen 
fritidsverksamhet

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

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

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

Nettokostnadsavvikelse i % grundskola inkl. 
förskoleklass

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

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

Kostnad för helårsstuderande komvux, alla 
kommuner vägt medelvärde

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

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

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

62 %

88 %

70 %

44 %

82 %

42 %

65 %

90 %

50 %

42 %

82 %

39 %
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Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integration- och flyktingmottag-
ning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen. Arbets-
marknadsenheten är kommunens organ för samordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. AME 
utför bl. a. arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsför-
medlingen. Vidare ansvaras för tjänster som utförs i samverkan med andra kommuner t. ex. alkoholhandläggning och tillsyn, familje-
rådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och social jour.  

Arbete och socialtjänst

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling 

En ny organisation för Arbete och socialtjänst (AoS) fastslogs i feb-
ruari där bl.a. integration och arbetsmarknadsenheten (AME) gick 
samman. I samband med detta genomfördes en större översyn av 
arbetsmiljöarbetet inom socialtjänsten och detta avrapporterades 
slutligen till Arbetsmiljöverket.

En översyn av arbetsmarknadsenheten, AME, har lett fram till olika 
förslag kring förbättringsåtgärder för att skapa ett AME som bättre 
matchar individernas, socialtjänstens och arbetsmarknadens behov. 
Remissförfarandet till AME ska vara enkelt och gå snabbt. Det skall 
finnas en väg in till AME och många vägar ut.  AME:s uppdrag ska 
vara, att i samverkan skapa förutsättningar samt underlätta inträdet 
på arbetsmarknaden. 

Arbetssättet inom AME kommer att ändras väsentligt, det kommer 
att vara snabba inskrivningar till verksamheten och korta vän-
tetider för att komma ut i en aktivitet. Varje deltagare som skrivs 
in skall få det stöd den behöver för att finna en lösning på sin 
försörjningsproblematik. 

Resultatet av det ändrade arbetssättet kommer förhoppningsvis 
leda till att fler personer kommer ut i egen försörjning och att 
samhällsmedborgarna i Hjo kommun, som behöver stöttning på 
vägen mot egen försörjning, får det på ett adekvat sätt. 

Prerehabprojektet ”Livet just nu” avslutades i mitten av augusti. 
Projektets målgrupp var mycket begränsad och personer med 
missbruksproblematik eller svårare psykisk ohälsa kunde inte er-
bjudas projektet som insats. Det var alltför få individer som kom 
ifråga för projektet och därför sades projektet upp under våren. 
Under hösten beviljades nya medel från Samordningsförbundet 
och prerehabprojektet ”Promise Hjo” kunde startas upp under 
december månad. Promise Hjo erbjuder insatser till de som står 
längst bort från arbetsmarknaden och behöver rehabiliterande 
insatser för att kunna närma sig arbetsmarknaden. Personer med 
psykisk ohälsa och missbruksproblematik har möjlighet att ta del 
av denna insats som en del i sin egen rehabilitering. Försäkringskas-
san,  Arbetsförmedlingen och Primärvården är samverkande myn-
digheter i projektet inom ramen för Samordningsförbundet. 

Antalet orosanmälningar inom barn- och ungdomsvården har ökat 
de senaste åren och även för 2018.  Våld i nära relationer är en 
förekommande del i flera av dessa ärenden. Vad som har orsakat 
ökningen har ännu inte analyserats men det kan både bero på 
ökad anmälningsbenägenhet för barn som man är orolig för och 
det kan vara fler barn som far illa. Bristande omsorg, oro för bar-
net och våld i familjen är vanliga orsakerna till anmälningarna.

Antal inskrivna ungdomar på stödboendet minskade kraftigt un-
der 2017 och under våren 2018 kunde förvaltningen konstatera 
att det troligtvis inte heller kommer nya anvisningar från Migra-
tionsverket. Utifrån denna situation förbereddes ungdomarna 
på stödboendet Måsen för utflytt till studentboendet Folkhög-
skolespåret i Hjo.  I mitten av augusti var flytten klar och stödbo-
endet är idag nedlagt. 

Integrationsforum har haft några uppskattade informationskvällar 
på Kulturkvarteret Pedagogien på temat Afghanistan. Det har varit 
en relativt liten målgrupp som deltagit men känslan och upplev-
elsen har varit att de som kommit och deltagit varit positiva och 
nöjda. 

Mer än 70 personer har anmält sitt intresse till Språkvänsprojek-
tet. Projektledaren har erbjudit flera välbesökta aktiviteter under 
sommaren och många har deltagit, såväl svenskar som nyanlända.

Hjo kommun kunde bl a erbjuda allmänheten fri entré till Stora 
Park för att ta del av komikern Marika Karlssons inspirerande 
föreläsning. Vidare skänkte hockeyklubben HV71 50 gratisbiljetter 
till en match vilket möjliggjorde en hockeyresa för språkvännerna. 

Viktiga händelser framtid

2019 kommer att sätta fullt fokus på implementeringen av AME:s 
utformning och nya arbetssätt vilket bl a omfattar möjligheten till 
att implementera Hjo löftet, att personer som ansöker om försör-
jningsstöd kommer i aktivitet inom 5 arbetsdagar. Det bedöms 
som möjligt och värdefullt att deltagare snabbt kan komma igång 
i en aktivitet och snabbt får en individuell plan upprättad. Det är 
önskvärt att även Hjo löftet implementeras för gruppen nyanlända 
som anvisas bostad i Hjo. Den förändringsresa som AME påbörjar 
nu i början av 2019 innebär bl a att förändringsprocessen flyttas 
över till arbetsmarknadshandläggare istället för att ligga kvar hos 
en socialsekreterare. Fokus kommer ligga på arbetsförutsättningar 
och aktivitet. Att uppbära försörjningsstöd skall vara förknippat 
med någon form av motprestation. 

Hjo kommun deltar i spel- och kulturprojektet, Studio Ludum, 
i samarbete med bl.a. Högskolan i Skövde. Projektet riktar sig 
till spel- och kulturintresserade unga kvinnor och män (15-24 
år) som varken arbetar eller studerar och syftet är att nyttja 
deras engagemang kring spelintresset, för att motivera dem att 
göra klart sina studier och/eller på andra sätt ta sig närmare ar-
betsmarknaden. Projektet arbetar mot att bygga självförtroende 
och självkänsla samt skapa målbilder med spelintresset som 
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utgångspunkt. Projektet övergår i en genomförandefas under 
2019. Samverkanspartners är förutom Högskolan i Skövde även 
Försäkringskassan,  Arbetsförmedlingen, Primärvården och de 
kommunala verksamheterna. 

Arbetet med integration och inkludering kommer att fördjupas 
och vidareutvecklas och personella resurser prioriteras kring 
bosättningsfrågor för nyanlända Hjobor. 

Vi vill att våra nyanlända ska få bästa förutsättningar att komma 
in i Hjo samhälle på ett så bra sätt som möjligt och ta del av allt 
det som Hjo erbjuder, allt från förskola, skola, ett rikt kultur- och 
fritidsliv samt tillgång till arbete eller studier.

mnkr Utfall 
2017

Utfall 
2018

Budget 
2018

Avvik. Prognos  
2018-08-31

Individ och famil-
jeomsorg

21,3 21,7 20,7 -1,0 -1,2

Arbetsmarknadsen-
heten

2,7 3,0 3,9 0,9 0,2

Integration 1,3 0,8 0,5 -0,3 -2,1

Summa 25,2 25,6 25,2 -0,4 -3,1

Statistik Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

Utbetalt ekonomiskt bistånd 5 855 tkr 7 069 tkr 6 937 tkr

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

Antal inskrivna Arbetsmarknadsenheten 70 55 88

Extratjänster - 6 16

Antal hushåll med försörjningsstöd 210 216 190

Antal anmälningar barn och unga 248 277 313

Antal anmälningar vuxna 67 104 102

Utredningar barn och unga 95 110 105

Utredningar vuxna 37 32 28

Mottagna ensamkommande barn 6 1 0

Mottagna flyktingar 25 22 22

Jämförelse med årets budget 

Individ och familjeomsorg redovisar ett underskott om -1,0 mnkr 
Området omfattar övergripande administrationskostnader samt 
personalkostnader för Individ och familjeomsorgs ledningsorgan-
isation.  Avvikelsen förklaras bland annat av ökade kostnader för 
institutions- och familjehemsplaceringar av barn och unga samt 
ökade kostnader för ekonomiskt bistånd framför allt till följd av 
tillkommande hyreskostnader för tillfällig bostad åt klient.

Projektet ”språkvän” kommer att gå över i en alltmer intensiv 
implementeringsfas. Länsstyrelsen har beviljat ytterligare pro-
jektmedel för 2019. Projektledaren kommer att arbeta vidare 
med matchningar av de personer som anmält sitt intresse som 
språkvän och förhoppningsvis kommer projektet få ringar på 
vattnet som leder till alltfler naturliga möten och mötesplatser 
mellan nyanlända och svenskar. 

Hjo kommun driver tillsammans med Tibro och Karlsborgs kom-
muner ett projekt som ska arbeta med att förebygga den vard-
agsnära rasismen. Projektet kommer att arbeta brett och inklud-
era såväl anställda som invånarna i de tre kommunerna. Under 
våren 2019 kommer en hel månad att ha fokus på frågor kring 
vardagsrasism och hur detta kan förebyggas och bl a kommer 

inspirationsföreläsningar att erbjudas till kommuninvånarna.

Ekonomi

Utfallet för arbetsmarknadsenheten visar ett överskott om 0,9 
mnkr. Överskottet förklaras till största del på medel avsatta för 
ferietjänster inte nyttjats i budgeterad omfattning samt att verk-
samheten erhållit bidrag beslutat av regeringen för att ge fler 
skolungdomar chansen till sommarjobb. Under hösten har en 
tjänst inom ”naturvårdslaget” avvecklats vilket medfört ett högre 
resultat än prognostiserat. 

Resultatet för integrationsenheten är ett underskott om -0,3 
mnkr. Integrationsenheten har till och med den 1/7 finanseriats 
fullt ut av ersättningar från Migrationsverket. I juli -18 började 
nya ersättningsformer gälla, vilket innebar minskade ersättnings- 
nivåer och att ersättningarna till större delen schabloniseras. Det-
ta tillsammans med att mottagandet minskat har gjort att verk-
samheten sett över sin organisation vilket resulterat i att samtliga 
HVB- och stödboenden avvecklats.  Avvecklingen har gått över 
förväntan både vad gäller personal- och hyreskostnader varpå 
underskottet inte blev så stort som prognosen visade.
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Kommunal verksamhet
-som utförs av kommunalförbund
Kommunal verksamhet utförs i huvudsak i Hjo kommuns egen regi. Då Hjo är en liten kommun träffas dock en del 
överenskommelser med andra kommuner i vår närhet om att samverka inom vissa lämpliga områden. Samverkan sker för 
att kunna upprätthålla hög kvalitet och samtidigt hålla kostnaderna nere.  Nedan följer en kortfattad redogörelse av de 
kommunalförbund som utför kommunal service åt Hjo kommuns invånare.

 

 

 

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som främst styrs 
av kommunallagen. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över 
förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som 
inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som 
av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa 
honom eller henne. Ett sammarbete mellan Falköping, Hjo, Karlsborg, 
Skara, Skövde, Tibro och Tidaholm, Gullspång, Bollebygd, Herrljunga, Sven-
ljunga,  Vårgårda , Tranemo,  Skara och Lidköping.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med med-
lemskommunerna, Hjo, Tibro, Karlsborg, Mariestad, Töreboda, Gullspång 
och Skövde. Förbundet svarar för räddningstjänst och förebyggande 
brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), samt tillståndsgiv-
ning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

RÖS uppdrag som skall lösas över tid är att förhindra och begränsa 
olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter 
olyckor och medverka till samhällets krishantering. Tilldelad ekonomi 
och resurser i övrigt utgör grundfundamenten i all vår verksamhet. RÖS 
skall i samverkan med andra öka insikten och förståelsen för vikten av att 
förebyggande åtgärder vidtas i syfte att förbygga och identifiera möjliga 
risker samt olyckor.

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med ansvar för 
insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning 
och planering av hushållsavfallets omhändertagande.

AÖS bildades den 1 januari 2000 av Hjo, Skövde och Tibro. Karlsborg 
anslöt sig till förbundet 2001, Töreboda 2005, Falköping 2008 och Skara 
2014. De senaste medlemmarna är Gullspång och Mariestad som anslöt 
sig till AÖS den 1 januari 2016.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och pröv-
ning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för 
kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 

• Tillsyn/kontroll och prövning enligt bland annat miljöbalken och 
livsmedelslagen. 

• Miljönämnden ska följa utvecklingen inom miljö- och hälsoskydds-
området i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och 
Tibro.

• Miljönämnden ska lämna råd och upplysningar till allmänheten i 
frågor som omfattas av nämndens ansvarsområde.

Skaraborgs Kommunalförbunds utgör plattformen för det gemensamma 
delregionala utvecklingsarbetet i Skaraborgs 15 kommuner. Förbundet 
skall särskilt verka inom följande områden:

• Tillväxt och utveckling
• Verksamhetsstöd och intressebevakning

I det gemensamma utvecklingsarbette för Skaraborg har arbetet i förbun-
dets strukturerats i fyra utvecklingsområden:
• Regional utveckling
• Hållbar samhällsutveckling
• Kunskapsutveckling
• Välfärdsutveckling

Samordningsförbundet Östra Skaraborg finansieras gemensamt av Skövde, 
Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholms kommuner, Västra Göta-
landsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
 Samordningsförbundet Östra Skaraborgs uppgift är att bidra till att 
ingående myndigheter kan utveckla sina verksamheter så att människors 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses.

 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolk-
förmedling och översättningsservice. Medlems kommunerna är: Alingsås, 
Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, 
Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Öckerö, samt Västra Götalandsregionen.
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Hjo kommuns bolag

 

 

 

 

Hjo kommunHjo kommun

Hjo Stadshus AB
f.d. AB Hjo bostäder

Hjo Stadshus AB
f.d. AB Hjo bostäder

AB Hjo småindustrierAB Hjo småindustrier Hjo energi ABHjo energi AB

Hjo energi elhandel ABHjo energi elhandel AB

HjoTiBorg energi AB (30%)HjoTiBorg energi AB (30%)

Bredband Östra Skaraborg ABBredband Östra Skaraborg AB
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Kommunala bolag

Respektive bolag i koncernen har under året bedrivit den verksamhet som har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, vilket redovisats i de uppföljningar som bolaget 
redovisat till kommunfullmäktige. 

Respektive bolag i koncernen har under året bedrivit den 
verksamhet som har varit förenlig med det fastställda kom-
munala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna, vilket redovisats i de uppföljningar som bolaget 
redovisat till kommunfullmäktige. 

Hjo Stadshus AB
Hjo Stadshus AB är koncernmoder för Hjo kommuns bolag. 
Bolaget äger och förvaltar aktier i bolag inom Hjo kommunkon-
cern.

Årets resultat och verksamhet
Resultatet 2018 före bokslutsdispositioner och skatt uppgick 
till -501 tkr. Årets övriga kostnader, som i huvudsak utgörs av 
räntekostnader, täcks av koncernbidrag från dotterbolagen.  
Bolaget är koncernmoder för Hjo kommuns bolag med de hel-
ägda dotterbolagen Hjo Energi AB och AB Hjo Småindustrier.

Nyckeltal 2016 2017 2018

Soliditet  % 10,9 10,9 10,9

Balansomslutning, mnkr 45,0 45,0 45,0

Nettoomsättning, mnkr   0,0   0,0   0,0

Årets resultat, mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

  0,0   0,0   0,0

AB Hjo Småindustrier
AB Hjo Småindustrier ägs till 100 % av Hjo Stadshus AB och 
bedriver uthyrning av industrilokaler i Hjo kommun.

Årets resultat och verksamhet
Resultatet 2018 före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 
541 tkr. Under 2018 har drygt 99 % av lokalerna varit uthyrda. 
Bolaget har handlingsberedskap för eventuellt nya hyresgäster av 
industrilokaler genom att en industritomt är preliminärbokad. 

Nyckeltal 2016 2017 2018

Soliditet  %  80,7  80,4  87,9

Balansomslutning, mnkr    5,3    5,4    5,4

Nettoomsättning, mnkr    1,4    1,5    1,5

Årets resultat, mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

   0,1    0,0    0,3

Hjo Energi Elhandel AB
Hjo Energi Elhandel AB ägs till 100 % av Hjo Energi AB och be-
driver handel med el. Elinköpen sker genom ett gemensamt bo-
lag, HjoTiBorg Energi AB. HjoTiBorg Energi AB ägs till 30 % av 
Hjo Energi Elhandel AB , 30 % av Karlsborgs Energi Försäljnings 
AB, 30 % av Tibro Energi AB  samt 10 % av Almnäs Elhandel AB.

Årets resultat och verksamhet
Resultatet 2018 före bokslutsdispositioner och skatt uppgick 
till 1,4 mnkr. Omsättningen i bolaget ligger på ungefär samma 
nivå som föregående år. Elprisnivån har efter att ha legat stabilt 
under våren, ökat under resten av året. Elpriset har påverkats 
av både stigande priser på kol, utsläppsrätter, sämre hydrologisk 
balans samt försämrad valutakurs. Spotpriset på elcertifikaten 
har också ökat under året och priset är mer än fördubblat vid 
årets slut, jämfört med priset vid årets början.

Bolaget har en inköpspolicy som innebär att inköpspriset för 
kommande leveranser är känt, vilket innebär att bolaget kan 
justera försäljningspriset för de kunder som har ett rörligt 
elpris. Detta medför också att bolagets risker vid snabba 
prisförändringar har minimerats. Volymförändringar som sker 
hos kunderna kan dock inte säkras i förväg. Utfallet avseende 
volymrisken (verklig förbrukning jämfört med prissäkrad volym) 
har påverkat årets resultat positivt.

• Bolaget hade vid årsskiftet 3 148 kunder  (föreg. år 3 084).
• Såld energimängd under året uppgick till 41 325 MWh 

(föreg. år 40 243). 
• Antal kunder på den lokala marknaden utgör 84 % (föreg. 

år 83%).

Koncernen Hjo kommun
Utöver kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagens 
verksamhet genom:

• Bolagsordningen

• Ägardirektiven

• Eventuella avtal mellan kommun och bolag.
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Nyckeltal 2016 2017 2018

Soliditet  %   36,2   35,3   57,0

Balansomslutning,  mnkr   11,9   13,2    9,4

Nettoomsättning,  mnkr   19,1   20,7   21,5

Årets resultat,  mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

   0,4    0,3    0,7

Hjo Energi AB
Hjo Energi AB ägs till 100 % av Hjo kommun. Bolagets verksam-
het består av elnät, elinstallation, fjärrvärme, bredband och 
kabel-TV inom Hjo kommun. 

Årets resultat och verksamhet
Resultatet 2018 före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 
6,3 mnkr (9,1). 

Installationsavdelningen har haft en bra beläggning under året, 
vilket bidragit till ett bra resultat. Elinstallationsverksamheten 
innefattar nyanläggnings- och ändringsarbeten, service samt 
försäljning av elmateriel främst inom industri och bostadsbygg-
nadsområdet. Arbetet inom elnätet har under året framförallt 
utgjorts av anslutning av villor på bostadsområdet Knäpplan, 
ny högspänningsledning till reningsverket samt utbyggnad av 
industritomter Gjutarvägen. 150 elmätarbyten har utförts som 
pilottest av nytt insamlingssystem. Nätverksamheten omfattar 
transport av el till 3 588 (f.år 3 545) kunder och en överförd 
energimängd på 58 160 MWh (f. år 57 920 MWh), exklusive 
förluster.

Stadsnätet har fortsatt med utbyggnad av fibernät både på lands-
bygd och i Hjo Stad. På stadsnätet fanns det vid årets slut 1 938 
(1 601) anslutna fiberkunder. 

Vid årsskiftet var 37,0 km (f.år 36,8 km) kulvert nedlagd och 
servisledningar till 674 (f.år 654) fastigheter installerade. Försälj-
ningen av fjärrvärme uppgår till 33 928 MWh (f. år 33 956 MWh)

Investeringar
Investeringarna under året har uppgått till 17,4 mnkr (f. år 17,5 
mnkr) och består till största delen av utbyggnad av fibernätet i 
kommunen. Bolaget har under året övertagit fibernät från Bred-
band Östra Skaraborg AB inom Hjo kommun.

Miljö
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 
Tillståndet som Länsstyrelsen beviljat 2017-09-21 omfattar drift 
av biobränslepannor och en oljepanna med totalt tillförd effekt 
25 MW. Vid gjorda kontrollmätningar så har givna värden enligt 
erhållet tillstånd inte överskridits. Bränslet utgörs av skogs- och 
sågverksflis som levereras från platser inom en radie på 3-5 mil 
från Hjo. Bolaget följer den miljöpolicy som kommunen som 
ägare fastställt.

Måluppfyllelse
Hjo Energi AB:s elnätstaxor ligger i jämförelse med övriga 
elnätsföretag i regionen (Västra Götaland) i den nedre kvartilen. 
Det innebär att ägarens mål, att bolagets eltaxor ska vara under 
regiongenomsnittet, är uppfyllt. Hjo Energi AB har hela elnätet 
nedgrävt, vilket inneburit att bolaget inte haft några stora stör-
ningar på elnätet. Då alla transformatorstationer har redundant 
matning är risken för långa strömavbrott, orsakat av oväder el-
ler annan yttre lokal påverkan, väsentligt lägre än för elnät med 
luftledningar. Bolaget har en hög rörlig andel i bolagets taxor för 
elnät och fjärrvärme, vilket medför en högre risk beroende på 
väder. Att hela elnätet är nedgrävt medför en lägre risk.

Nyckeltal  2016  2017  2018

Soliditet  %   54,8   51,6   51,3

Balansomslutning, mnkr 134,0 155,9 168,3

Nettoomsättning, mnkr   65,5  66,2   69,4

Årets resultat, mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

    2,2    1,1     2,2

Mnkr Försäljning      Lån       Borgen

  K           S   K        S     K            S

Hjo kommun 12,1      2,0   0         0 101,5            0

Hjo Stadshus AB     0         0   0         0      0        40,0

Hjo Energi AB  2,0     11,4   0         0      0        60,0

Hjo Energi Elhandel 
AB

   0          0   0         0      0            0

AB Hjo Småindu-
strier

   0       0,7   0         0      0            0

Bredband Östra 
Skaraborg

   0         0   0         0      0          1,5

Mnkr Ägartill-
skott

Koncernbi-
drag

Utdelning

   K        S   K           S   K        S

Hjo kommun    0         0    0           0   0         0

Hjo Stadshus AB    0         0   0 ,5        0   0         0

Hjo Energi AB    0         0    0           0   0         0

Hjo Energi Elhandel 
AB)

   0         0    0           0   0         0

AB Hjo Småindu-
strier

   0         0    0         0,5   0         0

Ekonomiska engagemang mellan kommunens koncernföretag

Tabellerna ovan visar en samlad bild över de ekonomiska engagemangen mellan koncernens olika enheter. K=köpare, S=säljare
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaff-
ningsvärdet efter avdrag för avskrivningar. Investeringar som har 
ett betydande och väsentligt belopp aktiveras i balansräkningen. 
Som vägledning används en gräns på ett basbelopp  (45 500 
för år 2018) och en livslängd på mer än tre år. Avskrivningar 
av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod, vilket i allt väsentligt överensstämmer med 
de i tabellen angivna avskrivningstiderna. Rak nominell metod 
används. Viss vägledning för en anläggningstillgångs avskrivnings-
tid finns i rådets idéskrift. Ingen omprövning av nyttjandetiden 
har gjorts under året. Avskrivningen påbörjas kalendermånaden 
efter det att tillgången tagits i bruk. 

Viss indelning i komponenter har gjorts sedan början av 
2000-talet. Från och med 2014 har Hjo kommun fastställt ett 
antal komponenter med olika avskrivningstider, som ska använ-
das om varje komponents värde uppgår till minst 100 tkr. Äldre 
investeringar som fortfarande hade ett betydande bokfört värde 
har justerats per 2016-01-01. För VA-verksamheten har kompo-
nentindelning gjorts för nya investeringar under 2015.

Nedan följer en uppställning av de komponenter Hjo kommun 
valt att indela investeringarna i och vilken nyttjande period som 
tillämpas.

Avskrivningstider komponenter                               År

Fastighet

Råmark 0

Stomme och grundläggning 80

Markanläggning 20

Stomkomplettering 40

Ytskick 15

Snickerier invändigt 30

Installationer 40

Teknik 10

Avskrivningstider komponenter År

Vägar

Underbyggnad/förslitningslager + 
Överbyggnad

0

Beläggning asfaltsgrund 50

Beläggning slitlager

- Infartsleder 10

- Övriga gator 20

Gatubelysning 20

Skyltar och trafikanordningar 20

Avskrivningstider komponenter År

Hamn

Kaj 80

Vågbrytare 80

Bryggor 30

Ytbeläggningar 50

Markarbete 20-evig

Belysning 20

Möblemang utomhus 20

  
Avskrivningstider komponenter År

Övrigt

Konst 0

Maskiner och bilar 5-10

Inventarier t.ex. teknisk utrust-
ning, möbler

3-10

Immateriella tillgångar 
(programvaror)

3-5

Hjo kommun följer kommunal redovisningslagsstiftning och Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. 
Beträffande schablonersättning gällande personer med uppehållstillstånd se dock under rubriken ”verksamhetens intäkter” 
nedan. Årsredovisning innehåller en resultaträkning, kassaflödesanalys samt en balansräkning. För kommunens interna 
redovisning tillkommer även drift- och investeringsredovisning. Årsredovisningen innehåller även en koncernredovisning som 
utgör en sammanställning av kommunens resultat- och balansräkning och bokslut för de bolag kommunen har betydande 
inflytande i.    

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
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Anslutningsavgifter samt ersättningar
Anslutningsavgifter samt gatukostnadsersättningar avser att 
täcka investeringsutgifter för vatten och avlopp, gator och gatu-
belysning. Inkomsterna bokförs som en skuld i samband med att 
investeringen är klar och intäktsförs sedan successivt i takt med 
investeringsobjektens avskrivningstid. 

Bidrag till statlig infrastruktur
Hjo kommun undertecknade under 2013 en avsiktsförklaring 
med Trafikverket om medfinansiering av utbyggnaden av vissa 
sträckor av E20 med 5 000 tkr i 2013 års penningvärde. Belop-
pet har i 2018 års bokslut indexjusterats till 5 523 tkr. Utbygg-
naden bedöms medföra såväl nationella, regionala och lokala 
nyttor.

Enligt lag ska kommunens bidrag till statlig infrastruktur redo-
visas som en kostnad i resultaträkningen eller tas upp i balans-
räkningen under en särskild post med benämningen ”Bidrag till 
statlig infrastruktur”. Om beloppet redovisas i balansräkningen 
ska det upplösas med årliga enhetliga belopp under högst 25 år. 
Hjo kommuns kommunfullmäktige fattade i september 2014 be-
slut om att skriva under ett genomförande- och finansieringsav-
tal som bekräftar avsiktsförklaringen. Beslut fattades också om 
att beloppet skulle redovisas som en kostnad i resultaträkningen 
2014 (jämförelsestörande post). 
 

Deponier
I Hjo finns idag några markområden som är klassade som föro-
renad mark och som Hjo kommun har ansvar för. 
Kommunen erhåller 30 kr per invånare och år (ca 270 tkr) från 
Avfallshantering Östra Skaraborg för att i framtiden återställa 
dessa områden. 

Eventuella beslut om återställande fattas av Länsstyrelsen. Då 
några sådana beslut inte finns har någon avsättning i balansräk-
ningen inte skett, utan medlen har istället särredovisas under 
rubriken Eget Kapital. Vid årets ingång uppgick det ackumule-
rade beloppet till 4,9 mnkr. 

Under året har provtagning av området runt Sanna-tippen 
pågått. Kostnaderna för detta har uppgått till 1 176 tkr, vilka 
efter avdrag för ovanstående intäkt om 270 tkr belastat årets 
resultat. Medlen i Eget kapital, som reserverats för återställning 
av deponier är således oförändrade under året och uppgår per 
2018-12-31 till 4,9 mnkr.

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

Leasingavtal
Leasingavtal avseende bilar som bedömts vara av finansiell 
art och har en leasingtid på minst fyra år, har redovisats som 
anläggningstillgång i balansräkningen, under rubriken maskiner 
och inventarier. Förpliktelsen i form av framtida betalningar av 
leasingavgifter har redovisats som skuld. 
Anskaffningsvärdet har tagits upp till det verkliga värdet. Av-
skrivningstiden följer leasingperioden och objekten skrivs ner till 
restvärdet. Räntekostnaden beräknas till ett fast värde fördelat 
över leasingperioden. Alla lokalhyresavtal har redovisats som 
operationella.

Lånekostnader
Lånekostnader i form av räntor och avgifter periodiseras och 
belastar resultatet det år då de uppstår. Under 2018 har totalt 
374 tkr i räntekostnader under byggtiden avseende om- och till-
byggnad av Guldkroksskolans B-hus aktiverats såsom pågående 
investering.

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

Förtroendevalda
Till och med år 2014 redovisades alla pensionsskulder till för-
troendevalda som en ansvarsförbindelse. Från och med år 2015 
sker en uppdelning mellan avsättning och ansvarsförbindelse 
enligt KPAs beräkning. Ingående värde per 2015-01-01 direkt-
bokades mot ingående Eget Kapital 2015 med 3 872 tkr inkl. 
löneskatt.

Avsättning har gjorts efter KPAs beräkning 2019-01-09. Årets 
förändring av avsättningen har belastat 2018 års resultat med 
876 tkr inkl. löneskatt. Teoretiskt värde av förtroendevaldas 
pensionsförmåner beräknas och redovisas som ansvarsförbin-
delse för förtroendevalda, vars uppdrag motsvarar minst 40 
procent av heltid. För de som har intjänad pensionsrätt och är 
under 50 år beräknas en inkomstgaranti under 12 månader, och 
för de som är över 50 år beräknas visstidspension fram till 65 år. 
Beräkningen görs brutto utan samordning. Eftersom pensions-
förmånen är relaterad till förändringar i basbeloppet görs ingen 
nuvärdesberäkning.

Kommunen har antagit att OPF-KL ska gälla för de politiskt för-
troendevalda som tidigare inte omfattades av PBF. För år 2018 
avser detta 14 personer.

Anställda
Det belopp som redovisats som en kortfristig skuld avser den 
avgiftsbestämda ålderspensionen. Kommunen har valt att fr.o.m. 
1998 betala ut hela den avgiftsbestämda ålderspensionen till den 
anställde. För lönedelar över 7,5 basbelopp och för efterlevan-
depensioner finns särskilt tecknade försäkringar.

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

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

Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av de preliminära 
månatliga inbetalningarna, prognosen för slutavräkningen 2018 
samt skillnaden mellan den slutliga taxeringen och prognosen 
för 2017. Avräkning av skatteintäkterna har gjorts efter Sveriges 
Kommuner och Landstings beräkningar från december 2018.

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

Taxefinansierade verksamheter
Resultatregleringsfonden för renhållning är redovisad under Eget 
kapital och uppgår till 4,9 mnkr. Se vidare under ”Deponier” på 
föregående sida.

VA-enheten har belastats med centrala overheadkostnader 
(grundat på verkliga kostnader för vissa centrala funktioner vilka 
fördelats efter antalet anställda). Ränta har beräknats på interna 
lån för investeringar. Va-enhetens överuttag redovisas som en 
kortfristig skuld och kommer att användas till nästkommande år.
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Verksamhetens intäkter
Nedan redovisas kommunens huvudsakliga inkomstgrupper och 
dess grund för intäktsföring.

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

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

Hyresintäkter särskilt boende och bostad med särskilt anpassad 
service debiteras brukaren en månad i förskott men intäktsförs i 
den period hyran avser vilket innebär att normalt behöver ingen 
periodisering ske vid boksluten.

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

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

Specialdestinerade/riktade statsbidrag
Avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet eller 
ett bestämt ändamål och redovisas i resultaträkningen tillsam-
mans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. Dessa bidrag 
kräver i regel någon form av motprestation och återrapporte-
ring. De periodiseras i normalfallet till den period som bidraget 
avser enligt förekommande underlag. 

Schablonersättning för personer med uppehållstillstånd bokförs 
enligt kontantmetoden. Eventuellt överskott varje år förs över 
till nästkommande år. Överskottet uppgick såväl vid årets ingång 
som vid årets utgång till ca 4 mnkr.

Övriga intäkter och kostnader
Finansiella kostnader och intäkter har periodiserats fullt ut. 
Övriga intäkter och kostnader har periodiserats till väsentliga 
belopp. Med väsentlig avses belopp överstigande 25 tkr
 
Den sammanställda redovisningen
Syftet med sammanställd redovisning är att ge en helhetssyn 
på kommunens verksamhet och ekonomi och ge en organisa-
tionsneutral redovisning som möjliggör jämförbarhet mellan 
kommunerna. Den sammanställda redovisningen har upprättas 
enligt förvärvsmetoden med den s.k. alternativa metoden där 
underkoncernens (Hjo Stadshus AB) bokslut konsoliderats. 

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

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

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

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

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

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

Mnkr Not 2017 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 2017 2018

Verksamhetens intäkter 1 143,3 127,5 110,7 16,8 216,8 204,9

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

Verksamhetens kostnader 2 -614,6 -610,2 -594,6 -15,6 -668,5 -668,0

 - varav jämförelsestörande kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar 3 -21,0 -22,6 -22,8 0,2 -32,2 -35,7

Verksamhetens nettokostnader -492,3 -505,3 -506,7 1,4 -484,0 -498,8

Skatteintäkter 4 384,7 393,5 394,0 -0,5 384,7 393,5

Generella stadsbidrag och
utjämning

5 120,4 125,9 126,0 -0,1 120,4 125,9

Finansiella intäkter 6 0,6 1,1 0,2 0,9 0,6 1,2

Finansiella kostnader 7 -1,2 -1,7 -1,5 -0,2 -2,0 -2,1

Resultat före extraordinära poster 12,2 13,5 12,0 1,5 19,7 19,7

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

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

Årets resultat 8 12,2 13,5 12,0 1,5 19,7 19,7

Resultaträkning och kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys Kommunen Sammanställd redovisning

Mnkr Not 2017 2018 Budget 2018 2017 2018

Årets justerade resultat 8 12,2 13,5 12,0 19,7 19,7

Justering för av- och nedskrivningar 3 21,0 22,6 22,8 32,3 35,7

Förändring avsättningar 21 -3,0 2,6 0,0 -1,3 2,6

Justering övriga ej likvid. påverkande poster 9 -0,4 0,0 0,0 -0,4 0,5

Medel från verksamheter före förändring av 
rörelsekapital

29,8 38,7 34,8 50,3 58,5

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

16-17 0,1 0,0 -1,0 0,0 0,4

+/- Minskn./ökn kortfristiga fordringar 18 13,6 -7,0 3,0 12,6 -10,6

+/- Ökn/minskn. övr. kortfristiga skulder 23 8,3 25,7 0,0 8,7 30,6

Kassaflöden från löpande verksamhet 51,8 57,4 36,8 71,6 78,9

- Investering immateriella tillgångar 10 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1

- Investering materiella tillgångar 11-13 -59,3 -40,2 -50,2 -76,8 -57,6

+ Försäljn. materiella tillgångar 11-13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+Invest finansiella tillgångar 14, 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Försäljn. finansiella tillgångar 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöden från invest. verksamheten -59,3 -40,3 -50,2 -76,8 -57,7

+/- Minskn/ökn långfristig fordran 15 -0,3 0,1 0,0 -0,6 -0,3

+/- Ökn/minskn långfristiga skulder 22 24,3 -22,8 -2,0 40,0 -24,3

-  Minskning pensioner intjänade före -98 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöden från finan. verksamhet 24,0 -22,7 -2,0 39,4 -24,6

Årets kassaflöde 19 16,5 -5,6 -15,4 34,2 -3,4

Likvida medel vid årets början 4,4 20,9 -1,9 6,1 40,4

Likvida medel vid årets slut 20,9 15,3 -17,3 40,3 37,0

Resultaträkningen visar kommunens och kommunkomcernens intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats 
under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen speglar hur den löpande verksamheten och investeringarna finansierats under året.
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Balansräkning 

Balansräkning Kommunen Sammanställd redovisning

Mnkr Not 2017 2018 2017 2018

TILLGÅNGAR

• ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 3,4 2,4 3,4 2,4

   -Programvarulicenser mm. 10 3,4 2,4 3,4 2,4

Materiella anläggningstillgångar 409,2 427,9 529,9 553,0
   -Mark, byggnader, tekniska anläggningar 11 373,9 365,4 389,0 379,7

   -Maskiner och inventarier 12 20,5 20,5 120,6 128,9

   -Pågående investeringar 13 14,8 42,0 20,3 44,4

Finansiella anläggningstillgångar 11,4 11,3 14,2 14,7
   -Värdepapper 14 10,4 10,4 12,1 12,4

   -Långfristiga fordringar 15 1,0 0,9 2,1 2,3

Summa anläggningstillgångar 424,0 441,6 547,5 570,1
• OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 16 0,2 0,3 5,6 5,2
Exploateringsfastigheter 17 7,1 7,0 7,1 7,0
Fordringar 18 48,0 55,0 61,3 69,7
Likvida medel och kortfristiga placeringar 19 20,9 15,3 40,3 37,0
Summa omsättningstillgångar 76,2 77,7 114,4 119,0
SUMMA TILLGÅNGAR 500,2 519,3 661,9 689,1

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

- Ingående eget kapital 250,6 262,4 294,1 313,3

- Årets resultat 12,2 13,5 19,7 19,7

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

- Förändring övrigt eget kapital -0,4 0,0 -0,5 1,1

Summa Eget kapital 20 262,4 275,9 313,3 334,1
AVSÄTTNINGAR

Avsättningar till pensioner och skatter 21 9,6 11,9 26,1 28,1

Avsättningar till statlig infrastruktur 21 5,2 5,5 5,2 5,5
Summa avsättningar 14,8 17,4 31,3 33,6
SKULDER

Långfristiga skulder 22 108,7 85,9 178,8 154,4
Kortfristiga skulder 23 114,3 140,0 138,5 167,0
Summa skulder 223,0 226,0 317,3 321,4
SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

500,2 519,3 661,9 689,1

POSTER INOM LINJEN 25 320,0 314,9 220,0 214,9

Pensionsförmåner intjänade före 1998 161,0 155,6 161,0 155,6

Pensionsförmåner förtroendevalda (som inte ingår 
i ovan)

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

Borgensförbindelser mm. 154,7 154,4 54,7 54,4

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

   -Borgensförbindelser kommunala bolag 101,5 101,5 1,5 1,5

  -Borgensförbindelser övrigt 53,2 52,9 53,2 52,9

Outnyttjad checkkredit 70,0 70,0 92,0 92,0

Hjo kommun har i september 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2018-12-31 var medlem-
mar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommu-
nerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i 
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska föreningen.  Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hjo kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 404 804 mnkr och totala tillgångar till 406 323 mnkr. Hjo kommuns andel av de totalt förpliktelserna uppgick 
till 255 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 257 mnkr.

Balansräkningen visar i sammandrag kommunens och kommunkoncerns samtliga tillgångar,  
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för årets utgång.
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Nothänvisning 

Syftet med noterna till bokslutet är att komplettera bokslutsinformationen så att en riktig och tillräcklig bild 
ges av kommunen och kommunkoncernens resultat och ekonomiska ställning.

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2018 2017 2018

Not 1 Verksamhetens intäkter 143,3 127,4 216,8 204,9

Driftbidrag 87,1 67,9 87,1 67,9

Försäljningsmedel 12,0 11,9 12,0 11,9

Taxor och avgifter 28,0 30,5 89,4 99,5

Hyror och arrenden 12,7 13,4 12,7 13,4

Övrigt 3,5 3,7 15,6 12,2

Not 2 Verksamhetens kostnader 614,6 610,2 668,5 668,0

Personalkostnader 404,2 400,7 420,3 417,6

Köp av verksamheter 79,6 75,5 79,6 75,5

Lämnade bidrag 20,2 19,3 20,2 19,3

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader 39,9 41,6 31,9 36,4

Inköp av material och övrigt 70,7 73,1 114,4 117,6

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 2,1 1,6

Not 3 Av- och nedskrivningar 21,0 22,6 32,3 35,7

Planenliga avskriv-
ningar  
                                                
                                             
                                        

Immateriella tillgångar 1,3 1,1 1,3 1,1

Byggnader o tekniska anläggningar 17,1 18,3 27,5 30,8

Maskiner o inventarier 2,3 2,8 3,2 3,4

Leasingavtal 0,3 0,4 0,3 0,4

Not 4 Skatteintäkter 384,7 393,5 384,7 393,5

Årets preliminära skatteintäkter 386,1 395,4 386,1 395,4

Slutavräkning 2016 års skatteintäkter -1,4 0,0 -1,4 0,0

Slutavräkning 2017 års skatteintäkter -1,3 -1,3

Slutavräkning 2018 års skatteintäkter -0,6 -0,6

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning 120,4 125,9 120,4 125,9

Fastighetsskatt, årets preliminära 17,0 17,4 12,1 17,4

Fastighetsskatt, prognos slutavräkning föregående år 0,9 2,2 5,8 2,2

Inkomstutjämningsbidrag 98,4 97,3 98,7 97,3

Avgift till LSS-utjämning -0,8 2,1 -0,8 2,1

Regleringsavgift -0,3 1,4 -0,3 1,4

Generella bidrag från staten 0,7 0,7 0,7 0,7

Kostnadsutjämningsavgift/bidrag 0,0 0,7 0,0 0,7

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 4,5 4,1 4,5 4,1
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Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

 2017 2018 2017 2018

Not 6 Finansiella intäkter 0,6 1,1 0,6 1,2

Avkastning räntebärande papper 0,2 0,7 0,2 0,7

Borgensavgifter 0,3 0,4 0,3 0,2

Övriga finansiella intäkter 0,1 0,0 0,1 0,3

Not 7 Finansiella kostnader 1,2 1,7 2,0 2,1

Räntekostnader lån 0,8 0,9 1,6 1,3

Räntekostnad pensionsskuld, inkl diskonteringsränta 0,0 0,2 0,0 0,2

Övriga finansiella kostnader 0,4 0,6 0,4 0,6

Not 8 Årets Resultat enligt resultaträkning 12,2 13,5 19,7 19,7

Arets resultat enligt resultaträkningen 12,2 13,5 19,7 19,7

Not 9 Övriga ej likviditetspåverkande poster -0,4 0,0 -0,4 0,0

Justering förändring avsättning förtroendevaldas pensioner (se 
även not 20 + 21 och redovisningsprinciper)

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

Årets förändring va- och renhållningsfond -0,4 0,0 -0,4 0,0

Övriga mindre justeringar, ej likv. påverkande intäkter
(varav fondemission)

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

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 3,4 2,4 3,4 2,4

Anskaffningsvärde vid årets början 10,2 10,3 10,2 10,3

Årets investeringar 0,0 0,1 0,0 0,1

Ackumulerade avskrivningar -6,8 -8,0 -6,8 -8,0

Not 11 Mark, Byggnader o tekniska anläggningar  373,9 365,4 389,0 379,7

Allmän markreserv 15,0 14,7 15,0 14,7

Anskaffningsvärde vid årets början 4,8 15,2 4,8 15,2

Årets investeringar 10,4 -0,3 10,4 -0,3

Omklassificering, se not 17 (Knäpplan 1:15) 0,0 0,0 0,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Verksamhetsfastigheter 192,3 182,3 207,4 196,6

Anskaffningsvärde vid årets början 289,5 329,9 314,5 356,1

Årets investeringar 40,3 0,7 41,4 0,8

Årets försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar -137,5 -148,3 -148,5 -160,3

Affärsverksamhetsfastigheter 86,1 86,3 86,1 86,3

Anskaffningsvärde vid årets början 112,9 127,3 112,9 127,3

Årets investeringar 14,4 3,9 14,4 3,9

Årets utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar -41,2 -44,9 -41,2 -44,9
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Not 14 Värdepapper 10,4 10,4 12,1 12,4

Hjo Stadshus AB 499 aktier 0,5 0,5 0,0 0,0

Långfristiga placeringar i värdepapper 1,8 1,8 1,9 1,8

Andelar i intresseföretag 0,0 0,0 2,1 2,3

Kommuninvest 9 201 andelar* 1,5 1,7 1,5 1,9

Kommuninvest, särskild medlemsinsats 6,6 6,4 6,6 6,4

*Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomiska förening har därefter beslutat om insatsemissioner. Hjo kommuns totala andelskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening uppgick 2018-12-31 till 8 084 700 kr.

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2018 2017 2018

Publika fastigheter 77,8 78,8 77,8 78,8

Anskaffningsvärde vid årets början 98,0 106,2 98,0 106,2

Årets investeringar 8,2 4,7 8,2 4,7

Ackumulerade avskrivningar -28,4 -32,1 -28,4 -32,1

Annan verksamhet 2,7 3,3 2,7 3,3

Anskaffningsvärde vid årets början 5,0 5,0 5,0 5,0

Årets investeringar 0,0 0,8 0,0 0,8

Ackumulerade avskrivningar -2,3 -2,5 -2,3 -2,5

Övriga fastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0

Anskaffningsvärde vid årets början 0,1 0,1 0,1 0,1

Ackumulerade avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Not 12 Maskiner och Inventarier    20,5 20,5 120,6 128,9

Maskiner 2,6 3,5 100,6 110,2

Anskaffningsvärde vid årets början 8,6 8,6 203,6 222,4

Årets investeringar 0,0 1,6 18,0 20,9

Årets försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar -6,0 -6,7 -121,0 -133,1

Inventarier och bilar 15,6 15,2 17,7 16,9

Anskaffningsvärde vid årets början 41,7 51,6 50,9 60,7

Årets investeringar 9,8 1,7 9,8 2,8

Årets försäljningar 0,0 0,0 0,0 -2,6

Ackumulerade avskrivningar -35,9 -38,1 -43,0 -44,0

Finansiell leasing 1,9 1,4 1,9 1,4

Anskaffningsvärde vid årets början 3,0 3,3 3,0 3,3

Under året nytecknade finansiella leasingavtal 0,5 0,0 0,5 0,0

Under året avslutade finansiella leasingavtal -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Ackumulerade avskrivningar -1,4 -1,7 -1,4 -1,7

Konst 0,4 0,4 0,4 0,4

Anskaffningsvärde vid årets början 0,4 0,4 0,4 0,4

Not 13 Pågående anläggningstillgångar 14,8 42,0 20,3 44,4

Verksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde 4,1 31,2 4,1 31,2

Affärsverksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde 1,0 0,1 1,0 0,1

Publika fastigheter - anskaffningsvärde 0,0 0,2 0,0 0,2

Exploateringsmark - anskaffningsvärde 9,6 10,4 9,6 10,4

Inventarier - anskaffningsvärde 0,1 0,1 5,6 2,5

Not 15 Långfristiga fordringar 1,0 0,9 2,1 2,3

IFK Hjo 0,1 0,1 0,1 0,1

Korsberga bygdegårdsförening 0,1 0,1 0,1 0,1

Skandia överskottsfond 0,0 0,0 1,1 1,4

Va-anslutn. avgifter 0,8 0,7 0,8 0,7
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Not 18 Kortfristiga fordringar 48,0 55,0 61,3 69,7

Kundfordringar 8,9 9,1 18,5 20,7

Kortfristig fordran leverantörer o intressebolag 0,0 0,0 0,6 0,5

Upplupna intäkter kunder 4,3 1,7 5,3 2,6

Upplupna skatteintäkter 11,0 13,2 11,0 13,5

Fordran mervärdesskatt 6,6 8,7 6,6 8,7

Övriga fordringar staten 0,1 0,2 0,1 0,2

Övriga kortfristiga fordringar 0,1 0,2 0,6 0,2

Förutbetalda leverantörsfakturor 1,9 1,6 2,6 2,1

Övriga interimsfordringar 15,1 20,3 16,0 21,2

Not 17 Exploateringsfastigheter 7,1 7,0 7,1 7,0

Område – Klarinetten 2 0,0 0,0 0,0 0,0

                   Hjo Norr 3:59 1,4 1,4 1,4 1,4

                   Hjo Söder 8:3 0,3 0,3 0,3 0,3

                   Hjo Söder 13:1 0,2 0,2 0,2 0,2

Knäpplan 1:15 1,0 1,0 1,0 1,0

Hjo Norr 3:59 Del av 2:1 och 4:2 2,0 2,0 2,0 2,0

Knäpplan Raggmunken 0,1 0,0 0,1 0,0

Söder 3:43 Knäpplan 2,1 2,1 2,1 2,1

Samtliga tomter är värderade till anskaffningsvärde

Not 19 Likvida medel och kortfristiga placeringar 20,9 15,3 40,3 37,0

Bank 20,8 15,2 40,2 36,9

Handkassor 0,1 0,1 0,1 0,1

Not 20 Eget Kapital 262,4 275,9 313,3 334,1

IB Eget Kapital 250,6 262,4 294,0 313,3

Årets resultat 12,2 13,5 19,7 19,7

Årets reglering resultatfonder avfall -0,4 0,0 -0,4 0,0

Förändrad skattesats på obseskattade reserver 0,0 0,0 0,0 1,1

Fördelning Eget Kapital
- Kommunens/koncernens Eget Kapital 257,5 271,0 308,5 329,3

- Avfallsfonden 4,9 4,9 4,8 4,8

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2018 2017 2018

Not 16 Varulager 0,2 0,3 5,6 5,2

Lager turistbyrå 0,2 0,3 0,2 0,3

Råvarulager i Hjo Energi AB 0,0 0,0 5,4 4,9
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Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2018 2017 2018

Not 21 Avsättningar 14,8 17,4 31,3 33,6

Avsatt till särskild avtals- o visstidspension 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga avsättningar pensioner 2,9 4,1 2,9 4,1

Avsatt till särskild avtals- och visstidspension förtroendevalda 4,8 5,5 4,8 5,5

Löneskatt på pensionsavsättningen 1,9 2,3 1,9 2,3

Uppskjuten skatteskuld – obeskattade reserver 0,0 0,0 16,5 16,2

Bidrag till statlig infrastruktur, E20 5,2 5,5 5,2 5,5

Spec. avsatt till pensioner anställda, tkr

Ingående avsättningar 2 961,7 2 897,3 2 961,7 2 897,3

Nya förpliktelser under året 1,6 1 164,8 1,6 1 164,8

varav:

- Nyintjänad pension tjänstemän 30,0 1 218,0 30,0 1 218,0

- Ränte- o basbeloppsuppräkning 28,0 32,0 28,0 32,0

- Beräknad skuld på förändring upplupna löner o sem.skuld 7,8 51,8 7,8 51,8

- Övrig post -64,2 -6,0 -64,2 -6,0

Årets utbetalningar -66,0 -131,0 -66,0 -131,0

Summa utgående avsättningar till pensioner 2 897,3 4 062,1 2 897,3 4 062,1

Löneskatt 702,9 985,5 702,9 985,5

Utgående avsättning pensioner 3 600,2 5 047,6 3 600,2 5 047,6

Aktualiseringsgrad 1,0 1,0 1,0 1,0

Överskottsfonden hos KPA 1 504,5 1 073,3 1 504,5 1 073,3

Spec. avsatt till pensioner förtroendevalda, tkr

Ingående avsättningar 4 093,0 4 818,0 4 093,0 4 818,0

Årets justering av ingående avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya förpliktelser under året 725,0 705,0 725,0 705,0

varav:

- Nyintjänad pension förtroendevalda, PBF 448,0 506,0 448,0 506,0

- Nyintjänad pension förtroendevalda, OPF-KL 39,0 44,0 39,0 44,0

- Ränte- o basbeloppsuppräkning 112,0 155,0 112,0 155,0

- Ändring av diskonteringsräntan 126,0 0,0 126,0 0,0

- Övrig post 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets utbetalningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsatt till pensioner 4 818,0 5 523,0 4 818,0 5 523,0

Löneskatt 1 168,8 1 339,9 1 168,8 1 339,9

Utgående avsättningar pensioner 5 986,8 6 862,9 5 986,8 6 862,9

Not 22 Långfristiga skulder    108,7 85,9 178,8 154,4

Anläggningslån 97,5 75,5 145,5 122,0

Checkräkningskredit 0,0 0,0 22,0 22,0

Leasingavtal 1,5 1,0 1,5 1,0

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 9,7 9,4 9,8 9,4

Kreditgivare

Kommuninvest 97,5 75,5 145,5 122,0

Swedbank 0,0 0,0 22,0 22,0

Finansbolag (bilar) 1,5 1,0 1,5 1,0

Spec. Förutbetalda intäkter 
Anslutningsavgifter VA 2,1 2,1 2,2 2,1
Återstående antal år 32 år 27 år 32 år 27 år
Gatukostnadsersättningar 1,3 1,3 1,3 1,3
Återstående antal år 29 år 27 år 29 år 27 år
Investeringsbidrag statliga 4,6 5,6 4,6 5,6
Återstående antal år 44 år 23 år 44 år 23 år
Investeringsbidrag privata 1,7 0,5 1,7 0,5
Återstående antal år 15 år 8 år 15 år 8 år

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Not 25 Borgensförbindelser och övriga  
ansvarsförbindelser 320,0 314,9 220,0 214,9

Hjo Stadshus AB 40,0 40,0 0,0 0,0

Hjo Energi AB 60,0 60,0 0,0 0,0

Bredband Östra Skaraborg 1,5 1,5 1,5 1,5

Pensionsförmån intjänad före 1998 (inkl löneskatt) 161,0 155,6 161,0 155,6

Pensionsförmån förtroendevalda  inkl. löneskatt
(som inte ingår i ovan)

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

Kooperativa hyresrättsförening äldrehem i Hjo, 
ekonomisk förening

53,2 52,9 53,2 52,9

Spec. pensionsförmån intjänad före 1998-anställda

Ingående ansvarsförbindelse 131,8 129,5 131,8 129,5

Aktualisering 0,2 0,0 0,2 0,0

Ränteuppräkning 1,2 0,9 1,2 0,9

Basbeloppsuppräkning 2,8 2,0 2,8 2,0

Utbetalningar -6,2 -6,7 -6,2 -6,7

Övrigt -0,3 -0,5 -0,3 -0,5

Summa pensionsförpliktelser 129,5 125,2 129,5 125,2

Löneskatt 31,5 30,4 31,5 30,4

Utgående ansvarsförbindelse 161,0 155,6 161,0 155,6

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2017 2018 2017 2018

Not 23 Kortfristiga skulder    114,3 140,0 138,5 167,0

Kortfr.skulder till kreditinstitut o kunder 22,5 42,8 30,5 51,3

Skulder intressebolag 0,0 0,0 1,4 1,8

Leverantörsskulder 19,6 24,8 19,9 30,9

Skuld till VA-kollektivet 1,1 -0,2 1,1 -0,2

Moms och skatteskulder 0,9 0,3 8,5 0,3

Personalens skatter och avgifter 5,7 5,8 6,3 7,7

Övriga kortfristiga skulder 0,7 0,6 2,7 5,7

Upplupna kostnader/förutbet. intäkter 63,8 65,9 68,1 69,5

Varav Upplupen semesterlön 16,0 16,2 17,0 17,2

Upplupna sociala avgifter 13,2 13,4 13,8 14,0

Upplupen ordinarie lön 3,6 3,9 3,9 4,2

Upplupna räntekostnader 0,1 0,1 0,2 0,2

Förutbetalda hyresintäkter 0,0 0,0 0,1 0,2

Avgiftsbestämd ålderspension 17,2 15,9 17,2 15,9

Upplupna kostnader elcertifikat 0,0 0,0 1,4 1,2

Övriga interimsskulder 10,4 12,7 11,2 12,9

Förutbetalda skatteintäkter 3,3 3,7 3,3 3,7

Not 24 Försäkringslösning för pensioner  
intjänade före 1998

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

Partiell inlösen 0,0 0,0 0,0 0,0

Särskild löneskatt på ovan 0,0 0,0 0,0 0,0
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Finansiella nyckeltal

Kommunkoncernen 2014 2015 2016 2017 2018

Tillsvidareanställda, st    716    743    792    774     753

Omsättning, mnkr    624    642    719    722     724

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

Balansomslutning, mnkr    495    522    595    662     689

Nettoinvesteringar totalt, 
mnkr

    62     80     68     75      58

Soliditet, %     53     52     49     47      48

Kommunen 2014 2015  2016  2017  2018

Invånare, st 8 880 8 983   9 052 9 093  9 176

Tillsvidareanställda, st    694 721      769    748    727

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

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

* Exkl. begravningsavgift samt avgift till svenska kyrkan

Kommunen  
Resultat - kapacitet

2014 2015 2016 2017 2018

Årets resultat, mnkr    14,4      8,8    13,4   12,2   13,5

Nettokostnader inkl. avskriv-
ning, mnkr

    425     449     468    492    505

Utveckling av nettokostnader, %      4,0      5,5      4,6     5,1     2,6

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag mnkr

    439     458     482    505    519

Utveckling av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, %

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

Årets resultat/skatteintäkter 
och generella statsbidrag, %

    3,3      1,9      2,8     2,4     2,6

Nettoinvesteringsvolymen, 
mnkr inkl. exploatering

     53      69       49      58      41

Soliditet, inkl affärsverks. 
kapitalandel, %

    64      60       55      52      53

Soliditet inkl. hela pensions-
skulden, %

    14      15      18     19     22

Långa skulder, inkl checkkredit, 
mnkr

     25       36       84    109      86

Kommunen
Risk - Kontroll

2014 2015 2016 2017 2018

Borgensåtaganden, mnkr    145     144     116   155   154

Total pensionsförpliktelse, 
mnkr

   200     198     193   192   188

Kassalikviditet, %      80      40     62    60    50

Budgetavvikelse mnkr  
(årets resultat)

  +6,4    -0,2  +4,4  +1,2  +1,5
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Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten. Kan vara immateriella  (t.ex. goodwill), materiella      
(t.ex. byggnader) eller finansiella (t.ex. aktier).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för olika bidrag och ersättningar.

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

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

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

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

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

Skattefinansieringsgrad av 
investeringar

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

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

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

Årets resultat Förändringen av det egna kapitalet.
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