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Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Tid: Onsdagen den 19 juni 2019, kl 18.30  
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret 
 
Mötet inleds kl 18.00 med demokraticafé. 
 
Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta kontaktcenter (0503-350 00 
eller vaxeln@hjo.se) som kallar ersättare för tjänstgöring. 
 
Hjo 2019-06-12 
 
Michael Kihlström Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 
 
Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Upprop  

2. Val av protokollsjusterare och 
fastställande av tid för justering 

Siba Nasser (M) och Thomas Karlsson (Sd) utses att tillsam-
mans med ordföranden justera protokollet. 
Ersättare: Britt-Marie Sjöberg (C) och Lornalyn Karlsson (Sd). 
Justeringstid: Måndag 24 juni 2019, kl 16.00. 

3. Fastställande av dagordning  

4. Allmänhetens frågestund  

5. Frågestund  

Information: 

Avfallshantering Östra Skaraborg 
Föredragande: Ekonomichef Linda Moularé och insamlingschef Ewa Dydiszko 

Byggnadsnämnden 
Föredragande: Byggnadsnämndens ordförande Björn Bröne (L) 

Budgetuppföljning 2 
Föredragande: Ekonomichef Lennart Andersson 
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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Ärendelista (forts) 
 

 

6. Tolkförmedling Väst: Årsredovis-
ning 2018 
Föredragande: Direktionens ledamot 
Ann-Christine Fredriksson (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att god-
känna årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst. 

7. Tolkförmedling Väst: Revisionsbe-
rättelse 2018 och fråga om an-
svarsfrihet 

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas 
förslag bevilja direktionen i Tolkförmedling Väst och de en-
skilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2018. 

8. Kommunikationsstrategi för Hjo 
kommun 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- anta förvaltningens förslag till kommunikationsstrategi för Hjo 
  kommun, samt 
- upphäva Hjo kommuns informationspolicy som antogs av  
  kommunfullmäktige § 45/00 (dnr 1999-330). 

9. Förslag till tillägg och revidering av 
taxa ansöknings- och tillsynsavgif-
ter för Hjo kommun 
Föredragande: Barn- och ungdomsut-
skottets ordförande Ann-Christine 
Fredriksson (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa til-
lägg och revidering av taxan: ”Taxa ansöknings- och tillsynsav-
gifter tillståndsenheten i samverkan (TIS)”. 

10. Idrottshall nya skolan vid 
Lundbyområdet 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- kostnaden för att bygga idrottshallen ska rymmas inom de 
  120 mnkr som totalt finns avsatta för den nya skolan utan att 
  detta sker på bekostnad av lokalbehovet i skolbyggnaden och  
  utemiljön runt skolan, samt 
- idrottshallen ska byggas med maximal yta för att tillgodose  
  skolans behov och för att avlasta redan befintliga hallar. 

11. Vårbudget för Hjo kommun 2020 
– 2022 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för  
  verksamheten för 2020,  
- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2020 
   fastställs enligt föreliggande förslag i vårbudget,  
- investeringsbudgeten 2020 samt investeringsplan för perioden 
  2021 – 2024 fastställs enligt föreliggande förslag till vårbudget 
  2020 på sid 29, samt 
- skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats 
  bibehålls, 21:57 per skattekrona. 

12. Valärenden 
 

Val av nämndemän för mandatperioden 2020 – 2023  

13. Nya motioner att anmäla  

14. Anmälningsärenden  
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Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ks § 86  2019-140 

Tolkförmedling Väst: Årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2018 för 
Tolkförmedling Väst. 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning för 2018. 

Beslutsunderlag 
Tolkförmedling Väst årsredovisning 2018 samt revisionsberättelse för år 2018. 

 





 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 19/0021-1 
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Årsredovisning 2018 

 
Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 och översänder den till 

medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 

innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 

 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat 

bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande  

 ÅRSREDOVISNING 2018, dnr 19/0021-2 

 Internkontrollrapport, 19/0021-3 

 

Beslutet ska skickas till 

Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 

Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö. 

 
 

 

 

Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 
”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den 
enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” (Förvaltningslagen 13 §).  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov 
av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalandsregionen och 
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem 
har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 
medlemmens andel i kommunalförbundet. 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 
medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina 
medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt 
ansvar för verksamheten. 

http://www.tolkformedlingvast.se/images/18.6f71e5b8150d9a33ea7477/1447687644144/karta.PNG


5 (24) 

En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda 
revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 
2013. Förmedlingsverksamheten bedrivs på fem orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 

Ledord 
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av 
förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra 
verksamheten. 

Omvärldsbild 
UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra 
världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet 
tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, 
Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.1 

Migrationsverket redovisar prognoser vid fem tillfällen per år under 2018, till skillnad från senare 
år, har en stabil prognos gällande antalet asylsökande visats. Migranter har fortsatt haft begränsade 
möjligheter att ta sig till och igenom Europa och prognosen utgår ifrån att gränshinder kvarstår 
samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.2  

I maj beslutade regering att förlänga gränskontrollen i sex månader och i november förlängdes 
beslutet ytterligare tre månader. Fortsatta gränskontroller kvarstår även i Schengenmedlemstaterna 
i Europa.3  

Resultatet för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är ca 4 000 färre 
jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och Eritrea. Jämfört 
med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och Afghanistan medan 
antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.4 

1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2017 
2 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2018 
3 www.regeringskansliet.se 
4 www.migrationsverket.se 
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Nuläge 
Under 2018 har Tolkförmedling Väst utfört ca 337 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 
2018 var 335 000. Föregående år utfördes 
336 000 uppdrag. Medlemmarnas köp av 
förbundets tolktjänster i relation till köp 
av andra leverantörer har under de 
senaste två åren följts upp. Vid den första 
mätningen köpte medlemmarna 
tolktjänster från andra leverantörer 
motsvarade ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet arbetade därefter aktivt med 
att öka avtalslojaliteten. I den andra 
mätningen hade det negativa utfallet 
halverats. 

De mest efterfrågade språken är arabiska 
och somaliska som tillsammans står för 
drygt 54 % av uppdragen. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani 
följer därefter. Arabiska har ökat med knappt två procentenheter medan somaliska, persiska och 
dari har minskat. Sedan 2016 har efterfrågan på dari halverats. De tio största språken utgör knappt 
85 % av samtliga tolkuppdrag.  

Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, rättssäkerhet och 
tillgänglighet i alla led.  

Tolkförmedling Väst 

 har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.

 hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring.

 har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.

 arbetar miljömedvetet.

 bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i
samhället.

Måluppfyllelse 
Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder. 

Under året har ett utvecklingsarbete av synpunktshanteringen pågått. Ett särskilt team arbetar 
sedan hösten 2018 gemensamt med synpunktshanteringen och därmed för en ökad kvalitetssäkring 
av verksamheten. 

Inom förbundet finns en god ekonomisk medvetenhet, vilket har uppnåtts genom att 
verksamhetens ekonomi på olika sätt kontinuerligt under året kommunicerats och redovisats för 
verksamheten. 

Arabiska
37%

Somaliska
17%

Persiska 7%

Dari 6%

BKS 4%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Polska 2%

Albanska 2%

Turkiska 2%

Övriga 
16%

Figur 2 Språkfördelning 2018
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För att frigöra mera effektiv tolktid och minska resor mellan tolkuppdragen har förbundet 
utvecklat tolktjänsterna på distans. Förbundet uppmanar även tolkar att resa kollektivt för att 
minska miljöpåverkan. 

Under 2018 har representanter från förbundet informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande 
i olika forum. Bland annat har förbundet varit representerat på EuroPride, utbildningsinstitutioner 
och mässor. Förbundet erbjuder även medlemmarna gratis utbildning i tolkanvändande. 

För att vara en attraktiv uppdragsgivare arbetar förbundet kontinuerligt med att erbjuda 
uppdragstagarna vidareutbildning och kompetenshöjande insatser. För att säkerställa 
marknadsmässiga arvoden görs årligen en översyn av arvodena. Under 2018 infördes även en ny 
arvodesmodell som ett led i detta arbete. 

Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse 
Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

Kvalitetsmål 

 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.

 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.

 Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.

 Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.

 Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.

Ekonomiskt mål 

 Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.

Miljömål 

 Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.

Arbetsmiljömål 

 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.

Måluppfyllelse 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2018 var 13 % vilket är en ökning på 
knappt två procentenheter från föregående år. Senaste årens stora efterfrågan på tolkar har 
resulterat i att auktorisation inte varit nödvändig för att få uppdrag, motivationen för att 
auktorisera sig har därmed minskat. Den senaste tidens generella minskning på efterfrågan av 
språktolktjänster i samhället har resulterat i att förbundet i större utsträckning lyckats rekrytera 
redan etablerade och i viss mån auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna representerar dock 
inte de mest efterfrågade språken. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla efterfrågade 
språk. Målet är inte uppfyllt.  

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2018 utfördes 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen av sjukvårdstolkar vilket är en 
minskning med 0,9 procentenheter från föregående år. Minskning bedöms bero på att VGRs andel 
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hälso- och sjukvårdsuppdrag har ökat med 2,8 procentenheter samt att förbundet under året 
tappat tre tolkar med sjukvårdskompetens. Förbundet har dock vid årets slut totalt sex fler tolkar 
med sjukvårdskompetens jämfört med föregående år. Dessa representerar likväl inte de mest 
efterfrågade språken. Förbundet har endast tillgång till fem sjukvårdsauktoriserade tolkar på 
arabiska varav endast en är verksam inom Göteborgsregionen. På somaliska som är näst mest 
efterfrågade språket finns ingen sjukvårdsauktoriserad tolk att tillgå. Målet är inte uppfyllt.  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.  
Förbundet har under senaste åren målmedvetet arbetat för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2018 har 56,3 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C, 
vilket är en ökning med 10,6 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2018 tillsatte förbundet 99,2 % av antalet inkomna beställningar. Detta är en ökning på 0,4 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga     
1 %.  
Under 2018 var antalet tillfällen då tolkar kommit försent eller uteblivit till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Anledningen till detta förmodas 
vara att förbundet utvecklat arbetet med synpunktshantering. Detta har bland annat inneburit att 
tolkar med avvikelser konsekvent följts upp. Målet är uppfyllt.  

Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster. 
Under 2018 förväntades en ökad digitalisering ske genom att ett nytt verksamhetssystem skulle 
införas. Då upphandlingen av nytt verksamhetssystem inte föll ut enligt plan inföll inte heller den 
förväntade digitaliseringen. 40 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag har under 2018 
inkommit via digitala tjänster vilket är en minskning om två procentenheter jämfört med 2017. 
Minskningen är svår att förklara men en tänkbar orsak kan vara att användarvänligheten i 
nuvarande system inte är optimal och att bland annat korrigeringar av beställningar måste göras i 
personlig kontakt med förmedlare. Målet är inte uppfyllt. 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag. 
Under 2018 har totalt 40,4 % tolkuppdrag utförts på distans, vilket är en minskning på 1,2 
procentenheter jämfört med föregående år. I Skaraborgsområdet dominerar telefontolkning och i 
Göteborgsområdet bokas främst platstolkning. Antalet tolkuppdrag har minskat i Fyrbodal-, 
Skaraborg- och Sjuhäradsområdet och ökat i Göteborgsområdet, vilket förklarar minskningen av 
tolkuppdrag utförda på distans. Målet är inte uppfyllt.  

Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året. 
Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre icke-
arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte uppfyllt.  

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre 
tolkningsuppdrag.  
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Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som digitalt 
via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider 
administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet 
runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya 
tjänst TolkNu.  

Förbundet har under 2018 utfört ca 337 000 uppdrag och av antalet inkomna beställningar har 
99,2 % tillsatts vilket är en ökning från föregående år. Förbundet har under perioden förmedlat 
språktolktjänster på 104 språk.  

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2018 hade förbundet 1 088 aktiva tolkar vilket är en ökning om 96 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 87 aktiva översättare. En översyn under året av översättarregistret har 
resulterat i att 64 ej aktiva översättare har avslutats. 27 uppdragstagare är verksamma både som 
tolk och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 251 auktoriserade och av dem har 58 tolkar 
även sjukvårdsauktorisation.  

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast 
auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan jämföras 
med de ca 200 språk som talas i Sverige och de 104 språk som förbundet under föregående år 
tillsatte tolk i. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2018 
genomförde 248 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 46 % erhöll godkänt 
resultat. Andelen godkända resultat har minskat jämfört med föregående år samtidigt som antalet 
genomförda rekryteringstest har ökat. Förklaringen till detta tros vara att arbetsmarknaden nu i 
större utsträckning erbjuder fler arbetstillfällen och tolkaspiranter med tillräcklig kompetens 
erhåller i större utsträckning andra mer attraktiva yrken.  

Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  

Under 2018 utfärdades 148 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de två senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 
50 tolkar har under året höjts till nivå 1C vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. 
Totalt 41 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och drygt 56 % av förbundets uppdrag 
utfördes av 1C-tolkar. 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen erbjuder 
förbundet samtliga aktiva tolkar en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
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SRHR. Under 2018 genomgick 86 tolkar denna utbildning, vilket är 24 fler än föregående år. Totalt 
har förbundet 305 aktiva tolkar med SRHR-kompetens. 

År Antal genomförda 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal genomförda 
SRHR-utbildningar 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 2 Test och utbildningsstatistik 

Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala tillställningar 
till exempel julfika. Samtliga träffar har varit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl 
uppdragstagare som förbundets personal.  

Kunder 
Den 31 december 2018 hade förbundet 4 903 registrerade 
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 
1900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av 
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen, 
som står för ca 72 % av de bokade uppdragen vilket är en 
ökning mot föregående år. Göteborgs Stad står för drygt 
hälften av medlemskommunernas totalt bokade uppdrag, 
dvs. nästan 15 %. 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fem tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fem lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad, 
Trollhättan och Uddevalla, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. 
Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, 
Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat 
telefonisystem köps separat.  

Figur 4 Organisationsschema 

VGR
72,0%

Medlems-
kommuner

28,0%

Icke 
medlemmar

0,1%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag
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Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft 

fem möten under 2018. 

Förbundets direktion utgjordes 2018-12-31 av: 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Aslan Akbas (S), ordförande Björn Thodenius (M), vice ordförande 

Rustan Hälleby (M), ersättare Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare 

Alingsås kommun Borås Stad 

Per- Gordon Tranberg (M), ledamot Lars-Åke Johansson (S), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Birgitta Bergman (M), ersättare 

Essunga kommun Falköpings kommun 

Daniel Andersson (M), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 

Gunilla Hermansson (KD), ersättare Pia Ragnar (M), ersättare 

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Jens Persson (S), ersättare  Eric Mellberg (M), ersättare 

Götene kommun Hjo kommun 

Anders Månsson (GF), ledamot Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot 

Lars Holmberg (L), ersättare Bodil Hedin (S), ersättare 

Karlsborgs kommun Lerums kommun 

Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot Eva Andersson (C), ledamot 

Kjell Sjölund (C), ersättare  Ulf Utgård (M), ersättare 

Lidköpings kommun Lilla Edets kommun 

Lena O Jenemark (S), ledamot Ingemar Ottosson (S), ledamot 

Rasmus Möller (M), ersättare Julia Färjhage (C), ersättare 

Mariestads kommun Mölndals stad 

Björn Fagerlund (M), ledamot Shahla Alamshahi (S), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare  Merjem Maslo (M), ersättare 

Munkedals kommun Orust kommun 

Hans-Joachim Isenheim (MP) Catharina Bråkenhielm (S), ledamot 

Malin Corner (M), ersättare  Ulf Sjölinder (L), ersättare 
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Skara kommun   Skövde kommun 

Michael Karlsson (S), ledamot  Birgitta Johansson (C), ledamot 

Ewa Karlsson (M), ersättare   Anita Löfgren (S), ersättare 

 

Tibro kommun   Tidaholms kommun 

Rasmus Hägg (S), ledamot   Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare   Gunilla Dverstorp (M), ersättare 

 

Trollhättans Stad   Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot  Mikael Faleke (M), ledamot 

Michael Meijer (M), ersättare  Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

 

Uddevalla kommun   Ulricehamns kommun 

Stefan Skoglund (S), ledamot  Inga-Kersti Skarland (S), ledamot 

Elving Andersson (C), ersättare  Sebastian Gustavsson (M), ersättare 

 

Vara kommun   Öckerö kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot   Kent Lagrell (M), ledamot 

Agneta Edvardsson (M), ersättare  Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

Personal 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppgraderats vilket medfört att processer kopplade till 
förmedlingsarbetet har förändrats och digitaliserats. Utifrån förbundets förändrade förutsättningar 
och behov har bemanning, arbetsfördelning och arbetssätt anpassats. Detta har kunnat ske genom 
pensions- och annan naturlig personalavgång. För att säkerställa en stabil bemanning utifrån 
verksamhetens behov har också ett medvetet och målinriktat rekryteringsarbete pågått under året. 
Befintliga personalresurser har omfördelats och en kommunikatörstjänst inrättades. Tjänsten 
tillsattes i februari av dåvarande förbundssekreterare. En ny förbundssekreterare rekryterades 
externt. Tre team inrättades i förmedlingsarbetet för att specifikt hantera prissättning, synpunkts- 
och ekonomihantering. 
 
Verksamhetschefen i Borås gick i pension i maj och en ny verksamhetschef rekryterades externt. 
Denne tillträdde i februari. Under mellanperioden arbetade den tidigare verksamhetschefen för 
Boråskontoret med det förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000.  
 
Samtliga nyanställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, medarbetare genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid två tillfällen.  
 
Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till 
uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. 
 
För tredje året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag. Årets externa 
föreläsare var Chris Sundqvist-Järn och rubriken var ”Tänker inte alla som jag”. Avsikten med 
föreläsningen var att öka var och ens självkännedom i syfte att förbättra samarbetet inom 
förbundet och dialogen med kunden. Att alla anställda inom förbundet en gång om året ges 
möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av medarbetarna och vi-känslan inom förbundet 
har vuxit sig starkare för varje år.  
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Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2018 hade förbundet 56 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 44 
kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var fyra tillsvidareanställda studielediga och två 
föräldralediga.  
 
Under året har 66 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 24,6 %. Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört 
antal arbetade timmar motsvarande 57,6 årsarbetare (åa). Antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat från föregående år och motsvarar för året 2,0 åa. Totalt har antalet arbetade 
timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 66,4 åa vilket är samma omfattning som 
föregående år. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97 %. 89 % 
av kvinnorna respektive 93 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2018 är 6,8 % 
vilket är en minskning om 0,5 procentenheter 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har 
inte minskat i den omfattning som förväntades. 
Resultatet påverkas starkt av några få 
medarbetares längre icke-arbetsrelaterade 
sjukfrånvaro. Under hösten har flera av 
förbundets medarbetare drabbats av influensa 
vilket påverkat även korttidsfrånvaron under 
samma tid.  
 

Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Ny verksamhetschef 
I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen 
för Boråskontoret gick i pension i maj. 
 

Upphandlingar 
I början av året dömde Kammarrätten till förbundets nackdel i målet avseende upphandling av 
nytt verksamhetssystem. Förbundet valde att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen vilka ej 
tilldelade förbundet prövningstillstånd. Under sommaren påbörjades därför en ny 
upphandlingsprocess tillsammans med externt upphandlingsstöd.  
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Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2018 
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5-årsjubileum 
I april 2018 hade förbundet varit i drift i fem år. Detta uppmärksammades genom att 
uppdragstagare bjöds in att fira med personalen på respektive kontor. Jubileet firades även på 
direktionsmötet i april.  
 

Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer 
digitaliserats och förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag. Den 
tidigare tolkrapporten i pappersform har därmed avvecklats.  
 

Ny arvodesmodell 
Efter att verksamhetssystemet uppdaterats och appen för tolkar införts kunde sista delen av den 
nya arvodesmodellen även tas i bruk. Arvodesmodellen innebär ökad digitalisering och en 
förenkling i hur tolkarnas resor rapporteras och ersätts.  
 

EuroPride 2018 
Förbundet har under sommaren i samarbete med VGR deltagit på EuroPride 2018. Syftet var i 
första hand att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet.  
 

Beslut om nya medlemmar 
12 nya medlemskommuner godkändes för inträde januari 2019. 
 

Flytt av Boråskontoret 
På grund av att en total ombyggnad av fastigheten där förmedlingskontoret i Borås var beläget 
flyttade verksamheten permanent till nya lokaler under hösten. 
 

TolkNu 
I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via app alternativt webb och 
telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. TolkNu är 
framtagen för att möta tolkbehov som uppstår akut.  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 2018 och är i nivå med 
föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i samhället tros de närmaste åren sjunka något. 
Under hösten gjordes en ny mätning av kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet 
visade en större avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får 
tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör skapa förutsättningar 
för att bibehålla nuvarande volym under det kommande året.  
 
För att säkerställa tolkförsörjningen i förbundet pågår ett ständigt rekryteringsarbete av nya 
uppdragstagare samt vidareutbildningsinsatser för befintliga tolkar. Förbundets nuvarande 
utmaning i att hitta lämpliga kandidater till tolkyrket på efterfrågade språk bedöms dock fortgå. 
  
Efter högsta Förvaltningsdomstolens dom gällande upphandling av nytt verksamhetssystem 
påbörjade förbundet under sommaren en ny upphandling. Implementering av ett nytt 
verksamhetssystem förväntas ske under senare delen av 2019. Beroende på införande av nytt 
verksamhetssystem och därmed ökad digitalisering och automatisering av förmedlingsarbetet kan 
nuvarande bemanningsbehov avseende förmedlingsarbetet komma att förändras.  
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Förbundets verksamhet med placering i Göteborg kommer under sommaren 2019 att flytta till 
nya lokaler. Detta på grund av att nuvarande lokal ej kan möta verksamhetens behov samt att en 
omfattande nybyggnation i direkt anslutning till lokalen kommer påverka möjligheten att bedriva 
verksamheten. En översyn av förutsättningar för förbundets samtliga kontor genomfördes under 
2018 i enlighet med tidigare direktionsbeslut. Resultatet av översynen kommer att behandlas på första 
direktionsmötet 2019.  
 
Då det pågående arbetet med kvalitetsledningssystemet FR2000 varit betydligt mer omfattande än 
vad som först bedömdes kommer arbetet fortgå under hela året. Förhoppningen är dock att en 
kvalitetscertifiering ska kunna ske i slutet av 2019 alternativt början av 2020.  
 
Förbundet har under året erbjudit sina medlemmar tolkning via Skype. I takt med införande av ett 
modernare verksamhetssystem under 2019 förväntas tjänsten utvecklas ytterligare och på sikt 
användas av fler kunder. 

Förbundets investeringsverksamhet 
2018 fanns en investeringsbudget på 3,5 mkr gällande nytt verksamhetssystem vilken inte nyttjats 
på grund av överklagande av upphandlingen. Tidigare gjorda investeringar 2013 på inventarier 
skrevs av på fem år och blev under 2018 helt avskrivna. Avskrivningen baseras på anskaffnings-
värdet.  

Ekonomi 
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets 
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 
Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för 
kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och totala 
intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera 
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
 
Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i enlighet 
med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda 
målen. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr. 
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under hela 2018 och den checkkredit som finns på 10 mkr har 
inte utnyttjats.  
 

Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

 Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

 Checkkrediten ska ej nyttjas 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt 
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket 
gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans med 
medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har fastställt att 
lägsta nivå på eget kapital ska vara 20 mkr. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
tas även ett beslut om eventuell återbetalning av eget kapital. Dock krävs ett eget kapital om minst 
25 mkr för att återbetalning ska bli aktuell. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar.  
 
Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har inget 
behov av lån uppstått. Det överskott som genererats under de senaste verksamhetsåren gör att den 
ekonomiska ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 
Budget 2018 är planerad utifrån rådande förutsättningar och efterfrågan av uppdrag våren 2017 
samt utfall av 2016. Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 335 000 
uppdrag samt att förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en 
treprocentig prishöjning nödvändig. 
 

Utfall 
Efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget för 2018. Utfallet blev drygt 337 000 
uppdrag, vilket är ca 2 000 uppdrag fler än budgeterat. Att medlemmarna under året i större 
utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet 
blev knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att drygt 70 % av 
uppdragen utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå. På grund av överklagad 
upphandling av verksamhetssystem kunde inte den nya arvodesmodellen implementeras samtidigt 
som den nya prislistan infördes i början av året. Detta medförde en större kostnadstäckning under 
årets första månader. Den nya arvodesmodellen infördes i maj då uppgradering av befintligt 
system gjordes. 
 
Direktionskostnaderna är högre än budgeterat vilket är ett resultat av hög närvaro på 
direktionsmötena. Personalkostnaderna är även högre än budgeterat. Främst kostnaderna för 
pensionsförsäkring, semesterlön och arbetsgivaravgifter avviker mot budget.  
 
Förbundet har ett utfall på knappt en miljon kronor mindre än budgeterat avseende tolkutbildning. 
Avvikelsen var förväntad då intresset för tolkyrket minskat och utbildningsplatserna utanför 
Göteborg inte kunnat fyllas. Däremot har fler utbildningsplatser erbjudits i Göteborg för 
tolkaspiranter från hela regionen. 
 
Under året har möbler köpts in till såväl enskilda arbetsplatser som mötes- och lunchrum. Främst 
har gamla möbler som följde med vid bildandet av förbundet bytts ut. Som ett led i att förbättra 
arbetsmiljön ytterligare har bland annat specialstolar och ljudabsorbenter införskaffats. 
Möbelinköpen har påverkat utfallet gällande förbrukningsinventarier men har ansetts nödvändiga.  
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På grund av att upphandlingen av nytt verksamhetssystem blev överklagat i början av året har 
förbundet belastats med ökade kostnader. Dels har förbundet dömts till att påbörja en ny 
upphandling av nytt verksamhetssystem och konsultkostnader för externt upphandlingsstöd har 
därmed påverkat utfallet. Dessutom har nuvarande verksamhetssystem uppgraderats av 
leverantören till en ny version vilket innebar att befintlig verksamhetsversion inte längre 
uppdaterades. Förbundet tvingades in i den nya versionen och därmed ökade kostnader.  
 
Förbundets största kund förde under året fram ett behov av en akut tolktjänst i likhet med privat 
aktörs utbud. Under hösten framfördes detta behov som akut vilket resulterade i att förbundet 
genom en snabb produktutveckling och inköp av teknisk lösning kunde möta kundens behov och 
den nya tjänsten lanserades i december. Konsekvenserna blev dock ökade kostnader för förbundet. 
 
Trots ökade kostnader till följd av uteblivet verksamhetssystem, ny upphandling och ny tjänst har 
förbundets kostnader för tekniska lösningar och externt upphandlingsstöd rymts inom den totala 
budgeten. Detta beror främst på att investeringen för 2018 uteblev och därmed även de planerade 
avskrivningarna för året.  
 

INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2018 

Förmedlingstjänster 203 744 191 620 

Övriga intäkter 196 0 

Summering 203 940 191 620 

KOSTNADER   

Direktionskostnader 767 700 

Personalkostnader  29 759 29 230 

Arvoden och ersättningar tolkar 156 205 148 840 

Tolkutbildning 1 244 2 200 

Lokalkostnader 2 966 2 900 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 174 3 000 

Inventarier, förbrukningsmaterial 675 560 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 3 716 3 400 

Finansiella kostnader 139 790 

Summering 198 645 191 620 

RESULTAT   

  5 295 0 
Tabell 4 Utfall mot budget 2018 

 

Balanskrav utifrån årsresultat 
Balanskravet uppfylls 2018. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader 2 -198 506 -186 538 

Avskrivningar 3 -104 -248 

    

Verksamhetens nettokostnader  5 330 115 

    

Finansiella intäkter 4 2 3 

Finansiella kostnader 5 -37 -39 

    

Resultat före extraordinära poster  5 295 79 

    

Extraordinära poster  0 0 

    

Årets resultat  5 295 79 
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Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2018 2017 2016 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 5 295 79 2 344 

    

minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 

plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 295 79 2 344 

    

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    

Årets balanskravsresultat 5 295 79 2 344 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     

    

Budgetomslutning (tkr)    

Verksamhetens kostnader 198 506 186 538 190 564 

Personalkostnader egen personal 30 526 28 201 28 102 

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 156 205 148 092 150 378 

Nettoinvesteringar 0 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 17 584 12 565 11 768 

    

Resultat    

Årets resultat 5 295 79 2 344 

Ingående Eget kapital 24 160 24 081 21 737 

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 191 % 176 % 171 % 

Soliditet 48 % 43 % 42 % 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6 0 104 

Summa anläggningstillgångar  0 104 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 7 43 977 42 967 

Likvida medel 8 17 584 12 565 

Summa omsättningstillgångar  61 561 55 532 

    

Summa tillgångar  61 561 55 636 

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 9 21 381 21 302 

Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779  2 779  

Årets/periodens resultat 9 5 295 79 

Summa eget kapital  29 455 24 160 

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 10 32 106 31 476 

Summa skulder  32 106 31 476 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  61 561 55 636 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  5 295  79  

Justering för av- och nedskrivning  104  248  

    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  5 399  327  
    

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1 010  2 284  
    

Ökning/minskning kortfristiga skulder  630  -1 814  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 019  797  

    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar 0  0  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0  0  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 11 0  0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  0  

    

Årets kassaflöde  5 019  797  

    

Likvida medel vid årets början  12 565  11 768  

Likvida medel vid årets slut  17 584  12 565  
 

Redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder 
har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som 
tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en 
ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs 
löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år. 
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Noter 

Belopp i tkr 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 203 744  186 579  

 Övriga intäkter 196  322  

 Summa 203 940  186 901  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 575  580  

 Sociala avgifter direktion 192  194  

 Personalkostnader 22 673  20 789  

 Sociala avgifter personal  7 086  6 638  

 Arvoden och ersättning tolkar 127 937  120 962  

 Sociala avgifter tolkar 28 268  27 130  

 Tolkutbildning 1 244  1 418  

 Lokalkostnader 2 966  2 826  

 Dator/IT/telefoni/post 3 174  2 488  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  675  455  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 716  3 058  

 Summa 198 506  186 538  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 104  248  

 Summa 104  248  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2  3  

 Summa 2  3  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1  0  

 Övriga finansiella kostnader 36  39  

 Summa 37  39  
    

 

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

    

6 Anläggningstillgångar   
    

 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 137  -889  

 Årets investering    

 Årets avskrivning -104  -248  

 Utgående bokfört värde 0  104  



23 (24) 
 

    

7 Fordringar   

 Kundfordringar 23 602  22 537  

 Div. kortfristiga fordringar 0  21  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 375  20 409  

 Summa 43 977  42 967  
    

8 Kassa och bank   

 Bank 17 584  12 565  

 Summa 17 584  12 565  
    

9 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 21 381  21 302  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 779  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 295  79  

 Summa 29 455  24 160  
    

10 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 1 768  1 708  

 Moms 7 787  7 317  

 Personalens skatter och avgifter 3 228  3 132  

 Skulder till anställda 1  0  

 Upplupna semesterlöner 983  873  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 11 823  12 495  

 Övriga upplupna kostnader 6 516  5 951  

 Summa 32 106  31 476  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2018. 
    

11 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

 2015 tillkom 22 nya medlemskommuner   

 Summa 0  0  
 

 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2019-03-29 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ks § 87  2019-179 

Kommunikationsstrategi för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- anta förvaltningens förslag till kommunikationsstrategi för Hjo kommun, samt 

- upphäva Hjo kommuns informationspolicy som antogs av kommunfullmäktige § 45/00 (Dnr 
1999-330). 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en kommunikationsstrategi som ersätter Hjo kom-
muns informationspolicy som antogs 2000-05-25 av kommunfullmäktige.  Kommunikationsstra-
tegin anger inriktningen på det moderna kommunikationsarbetet. Här beskrivs ansvar och roller, 
budskap, målgrupper och kanaler samt hur kommunens verksamheter ska planera sin kommuni-
kation. En väl fungerande kommunikation är en av de viktigaste förutsättningarna för demokrati 
och delaktighet. God kommunikation kommer inte av sig själv utan skapas gemensamt av led-
ningen och alla medarbetare. Därför har vi alla ett ansvar för att kommunikationsstrategin til-
lämpas i det dagliga arbetet. Kommunikationsarbetet ska bidra till att kommunens mål uppnås 
och att visionen förverkligas och hålls levande.  

Beslutsunderlag 
Kommunikationschefens skrivelse 2019-05-06. 
Förslag till kommunikationsstrategi för Hjo kommun. 

 

 



 Kommunledningskontoret Sidan 

1(1) 

 Enhet 

Kommunikation 

Datum 

2019-05-06 

Dnr 

2019-xxx 

 Handläggare 

Lena Bogren 

Mottagare 

Kommunstyrelsens allmänna 
utskott 

 

 

 

 

 

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

Kommunikationsstrategi för Hjo kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

- anta förvaltningens förslag till kommunikationsstrategi för Hjo kommun, samt  

- upphäva Hjo kommuns informationspolicy som antogs av kommunfullmäktige § 45/00 (dnr 
1999-330). 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en kommunikationsstrategi som ersätter Hjo kommuns 
informationspolicy som antogs 2000-05-25 av kommunfullmäktige.  Kommunikationsstrategin anger 
inriktningen på det moderna kommunikationsarbetet. Här beskrivs ansvar och roller, budskap, mål-
grupper och kanaler samt hur kommunens verksamheter ska planera sin kommunikation. En väl 
fungerande kommunikation är en av de viktigaste förutsättningarna för demokrati och delaktighet. 
God kommunikation kommer inte av sig själv utan skapas gemensamt av ledningen och alla medar-
betare. Därför har vi alla ett ansvar för att kommunikationsstrategin tillämpas i det dagliga arbetet. 
Kommunikationsarbetet ska bidra till att kommunens mål uppnås och att visionen förverkligas och 
hålls levande.  

Beslutsunderlag 
Förslag till Kommunikationsstrategi för Hjo kommun. 

Skickas till 
Kommunikationschef 

 
Lena Bogren 
Kommunikationschef 
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Så ska kommunen kommunicera 

Hjo kommuns kommunikationsstrategi anger inriktningen på kommunikationsarbetet. Här besk-
rivs ansvar och roller, budskap, målgrupper och kanaler samt hur kommunens verksamheter 
ska planera sin kommunikation. 

Bemötandet är en viktig del av kommunikationen. När man kommer i kontakt med  
någon som representerar kommunen ska man mötas av samma känsla och få samma bemö-
tande oavsett plats, tid eller situation. Varje enskild kontakt ska innebära att man  
får svar på sina frågor eller kommer vidare i sitt ärende, på ett enkelt och effektivt sätt. 

En kommun har en lagstadgad skyldighet att informera om sina verksamheter. Invånare och 
andra i vår omvärld ska förstå kommunens information för att kunna ta del av kommunens 
tjänster. En väl fungerande kommunikation är också en av de viktigaste förutsättningarna för de-
mokrati och delaktighet. Det ska alltid framgå att det är kommunen som är avsändare. 

God kommunikation kommer inte av sig själv utan skapas gemensamt av ledningen och alla 
medarbetare. Därför har vi alla ett ansvar för att kommunikationsstrategin tillämpas i det dag-
liga arbetet. Kommunikationsarbetet ska bidra till att kommunens mål uppnås och att visionen 
förverkligas och hålls levande.  

All kommunikation ska stödja och leva upp till vision, mål och beslut 

Hjo kommuns vision betonar vikten av att vi tillsammans skapar framtidens Hjo. Hjo är en liten 
kommun och här ska det märkas att det är enkelt och lättillgängligt. Medarbetare, brukare och 
invånare som känner att de blir lyssnade till och har möjlighet att vara med och påverka blir 
motiverade och ansvarstagande samhällsmedborgare. All vår kommunikation ska spegla vision-
ens innebörd. När man som medarbetare eller medborgare på ett tidigt stadium får förståelse 
för varför vissa beslut fattas, och man har fått vara delaktig i möjligaste mån, så ökar motivat-
ionen till att vara med och bidra till att målen uppfylls. När beslut fattas utan delaktighet från 
dem som berörs och kommunikationen brister, så försämras förutsättningarna för att lyckas.  

Delaktighet, medskapande och ansvarstagande är honnörsord i vår vision, och för att få till 
stånd detta måste kommunikationen fungera. Rätt använd är kommunikation ett effektivt styr-
medel som hjälper till att driva våra verksamheter mot uppsatta mål. Kommunikation ska vara 
en självklar del i all planering och i allt beslutsfattande eftersom det är en förutsättning för att 
människor ska vilja och kunna ta ansvar.  

All kommunikation ska präglas av vår gemensamma värdegrund 

Hjo kommuns värdegrund ”Det goda mötet” kännetecknas av ett öppet och välkomnande för-
hållningssätt. Vår vilja att vara med och bidra till utveckling ska avspegla sig i våra möten. Det 
spelar ingen roll att våra verksamheter vänder sig till människor med vitt skilda behov i olika fa-
ser av livet. Vi tillhör samma helhet och delar på samma uppdrag. I det uppdraget ingår att kom-
municera med människor på ett respektfullt och begripligt sätt. 

I värdegrundsarbetet har vi som arbetar i Hjo kommun lyft fram att det vi brinner för är att 
vara med och utveckla Hjo för Hjoborna. Oavsett i vilken av kommunens olika verksamheter 
man arbetar i så är man som kommunanställd stolt över att vara med och utveckla individer, 
verksamheten och samhället.  
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Krav på kommunikationen 

En framgångsrik kommunikation bygger på att den är öppen, tydlig, planerad och tillförlitlig, i 
både med- och motgång. Med detta menar vi: 

 
Öppen 

Tillgänglig. Alla invånare har rätt till insyn i kommunens verksamhet utifrån gällande lagar och 
regler. Vi ska alltid uppmuntra och vara öppna för dialog. Det ska vara lätt att komma  
i kontakt med oss via kommunens upparbetade kanaler. 

Allsidig. Vi ska sträva efter att belysa olika aspekter på en fråga, det ökar vår trovärdighet. 

Tillåtande. Vi ska uppmuntra varandra att komma med idéer, synpunkter och initiativ. Vi ska 
också ta hänsyn till olika behov och dela med oss av kunskap och erfarenhet. 

Tydlig 

Lätt att förstå. Vi ska uttrycka oss enkelt och begripligt. 

Relevant. Innehåll och form ska anpassas till mottagarens behov, kunskaper och förutsätt-
ningar. 

Tydlig avsändare. Oavsett vilken verksamhet som kommunicerar så ska det ALLTID tydligt 
framgå att det är Hjo kommun som är avsändare, enligt kommunens grafiska profil. I Hjo kom-
muns grafisk profil redovisas vad som gäller vid sär- och samprofilering. 

Planerad 

Samordnad. Intern och extern kommunikation ska samverka och stödja varandra. Det gäller 
såväl budskap och kanaler som kommunikationsaktiviteter. 

Genomtänkt. För varje kommunikationsinsats ska det tydligt framgå vad vi har för syfte med 
kommunikationen, vad som ska kommuniceras, till vem, när det ska ske och hur insatsen ska 
utvärderas. 

Proaktiv. Vi ska vara ”steget före” och ta initiativ till att kommunicera, istället för att vänta på 
rykten och påtryckningar från allmänhet, massmedia eller kollegor. 

Tillförlitlig 

Sann. Man ska kunna lita på att den information som kommer från Hjo kommun är korrekt.  

Ärlig. Vi ska säga som det är och inte dölja fakta.  

Entydig. Vi ska ha en gemensam ståndpunkt i sakfrågor och handlingar, för att undvika missför-
stånd och dubbla budskap. Vi ska alltid tänka på att vi representerar kommunen i vår yrkesutöv-
ning, vilket betyder att det är vårt uppdrag att kommunicera kommunens hållning i olika frågor. 
När vi är i vår officiella yrkesroll ska personliga åsikter undvikas. 
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Kommunikationsansvar 

Hjo kommun är en politiskt styrd organisation. Det är politikernas uppgift att fatta beslut och 
tjänstepersonernas uppgift att verkställa och informera om de politiska besluten. 

Det är respektive verksamhet som har det övergripande kommunikationsansvaret internt och 
externt. 

Ledaransvar 

I varje chefsuppdrag ingår ett kommunikationsansvar. Det innebär att kommunikationsinsatser 
ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet och finnas med i all verksamhetsplanering.  

Som chef förväntas du förmedla relevant information till och ha en öppen dialog med dina med-
arbetare. Det ligger också på ditt ansvar att se till att verksamheten som du ansvarar för kom-
municerar med kommuninvånarna på ett sätt som gör att det tydligt framgår vilken verksamhet 
som erbjuds och vilka lagar och regler som gäller. I uppdraget ingår att förmedla aktuell inform-
ation som är relevant för berörda målgrupper. 

Vid större organisationsförändringar och händelser som påverkar omvärlden och en eller flera 
verksamheter påtagligt ska du som chef söka stöd från kommunikationsenheten. Kommunikat-
ionsenheten kan ge råd om lämpliga kommunikationsinsatser, fungera som stöd vid kommuni-
kationsplanering samt hjälpa till med formulering av viktiga budskap.  

Medarbetaransvar 

Det är varje medarbetares ansvar att medverka till att den interna och externa kommunikat-
ionen fungerar. 

Som anställd ska du bemöta dina kollegor och dem du arbetar för med respekt och hänsyn. Vid 
behov ska du kunna förmedla kunskap om den kommunala servicen som du arbetar med på ett 
sakligt och informativt sätt.  

Som anställd har du också ett personligt ansvar för att hålla dig informerad och informera andra 
om allt som är av betydelse för dina egna arbetsuppgifter, dina kollegor och den verksamhet du 
tjänstgör inom.  

Intern kommunikation 

För att kommunen ska uppfattas som en god serviceorganisation måste vi ge en  
på alla sätt trovärdig information om kommunens verksamheter. Därför är det viktigt  
med en systematisk intern kommunikation som innebär att medarbetare tydligt får veta vilka 
mål, planer och beslut som gäller i den egna verksamheten och i kommunen som helhet.  

Mål 

En effektiv organisation. Alla medarbetare ska ha tillgång till den information som var och 
en behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Genom en aktiv och öppen dia-
log skapar vi förutsättningar för detta. 

Medarbetare i Hjo kommun ska förstå sin egen och den egna verksamhetens roll i arbetet med 
att nå Hjo kommuns vision och mål.  
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Skapa enighet om mål. Det är enklare att enas om färdväg och metoder om det förs en le-
vande dialog om vart Hjo kommun är på väg och varför. Vi blir effektivare om vi trots våra olika 
verksamheter kan dra åt samma håll. 
 

Skapa förutsättningar för bra beslut. Det är viktigt att ha tillgång till rätt information och 
föra dialog för att genomtänkta beslut ska kunna fattas. Med en fungerande intern kommunikat-
ion skapas förutsättningar för att se helheten och ha förståelse för olika verksamheters förut-
sättningar och behov.  
 

Förutsättning för fungerande externa kommunikationen. God intern kommunikation 
är viktig för att säkra kvaliteten på kommunikationen med alla våra externa målgrupper. Om 
inte den interna kommunikationen är tydlig i alla led, finns risk för att budskapen utåt uppfattas 
som otydliga och svårbegripliga. 

Metod 

Den interna informationen ska vara lättillgänglig. Det ska finnas interna informations-
kanaler som når alla anställda i kommunen. 

 

Begriplig kommunikation. Den interna kommunikationen ska vara begriplig. Innehåll  
och form ska anpassas till olika medarbetares behov och förutsättningar. 

 

Öppenhet. Vi ska vara öppna för varandras synpunkter och initiativ och vara villiga att dela 
med oss av våra erfarenheter och vår kunskap. Det ska finnas utrymme för både positiv och ne-
gativ kritik. 

Bra introduktion till nyanställda. Vi ska ge bra introduktion till nyanställda så att de får en 
god inblick i kommunens mål, organisation och verksamhet. Allt för att de nyanställda  
ska känna sig som en del av kommunen. 

Rätt information till rätt personer vid rätt tillfälle. Vid varje beslut ska en bedömning 
göras av vilka personer/personalgrupper som behöver informationen direkt. Utöver det ska det 
fastställas om, hur och när informationen ska göras tillgänglig för övrig personal via någon av 
kommunens etablerade kommunikationskanaler. 

Intern och extern kommunikation ska samordnas. Kommunikation ska planeras så att 
medarbetare, så långt det är möjligt, får information om viktiga händelser innan den når invå-
nare, massmedia och andra i vår omvärld. Vi ska inte bara informera om en händelse, ett beslut 
eller en företeelse utan också om bakgrunden. På så vis blir alla medarbetare bättre rustade i 
den externa kommunikationen. 
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Vi informerar när information finns att ge. När det inte finns information att ge ska  
det klart framgå varför och när information beräknas komma. Detta är särskilt viktigt 
i samband med särskilda händelser och strategiska beslut som påverkar många medarbetare i 
organisationen. 

Extern kommunikation 

En väl fungerande extern kommunikation bidrar till att sprida kunskap om och skapa intresse 
för Hjo kommun och Hjo. Anställda och politiker har en viktig uppgift att besvara frågor och 
informera för att se till att så många som möjligt kan ta del av den service och de aktiviteter 
som kommunen erbjuder. På det sättet medverkar vi alla till att den bild som sprids är korrekt 
och allsidig. 

Mål 

Uppfylla vårt uppdrag gentemot invånarna. Invånarna har en självklar rätt att få informat-
ion och vägledning om kommunens planer och beslut. Det ska tydligt framgå hur de själva kan 
påverka och kan komma att påverkas av dessa. Alla anställda har en viktig uppgift att besvara 
frågor och ge allsidig information skyndsamt. 

Skapa nytta och nå bättre resultat. Extern kommunikation är ett av flera styrmedel  
för att nå våra mål och skapa möjligheter till dialog både med direkta målgrupper och  
med en bredare omvärld. En öppen dialog med invånarna är en förutsättning för att tjänste-
personer och politiker ska kunna fatta väl underbyggda och förankrade beslut. 

Öka invånarnas engagemang. Genom en trovärdig dialog med kommuninvånarna lägger vi 
grunden till ett ökat intresse och engagemang för kommunens verksamhet och för den lokala 
samhällsutvecklingen. 

Sprida kunskap och skapa stolthet. Med genomtänkta externa kommunikationsinsatser kan 
vi sprida kunskap om Hjo för att öka medvetenheten hos invånarna om den verksamhet och 
den service som finns i kommunen. Det bidrar även till ett ökat intresse för att besöka och bo-
sätta sig i kommunen. 

Underlätta rekrytering. Att skapa en trovärdig bild av kommunen gör det lättare att rekry-
tera rätt arbetskraft. Här spelar den externa kommunikationen en viktig roll. Att utforma dialo-
gen med morgondagens medarbetare kräver ett målinriktat arbete och löpande kommunikation 
med skolor, högskolor, universitet och näringsliv. 

Metod 
Enkelt att få information. Det ska vara enkelt att få information om Hjo kommuns verksam-
het och om Hjo. 
 
Vi ska vara lätta att nå. Vi som arbetar i Hjo kommun ska vara lättillgängliga, oavsett om 
kontakten sker i ett personligt möte, per telefon, e-post eller brev eller via vår webbplats, våra 
officiella sociala mediekanaler eller genom andra kanaler. Vi finns tillgängliga under utlovad tid 
eller lämnar tydlig information om när vi finns tillgängliga. 
 
Kommuninformationen ska vara lätt att läsa och förstå. Kommunens budskap ska vara 
klara och tydliga, framföras i en vänlig ton och anpassas till aktuell målgrupp.   
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Vi för dialog för att skapa delaktighet och förståelse. Vid större beslut och förändringar 
ska behovet av dialog med invånarna tas i beaktande.  
 

Bilden av Hjo kommun ska vara tydlig och entydig. I all kommunikation ska det tydligt 
framgå att det är Hjo kommun som är avsändare. Kommunens grafiska profil ska följas och all 
kommunikation ska återspegla kommunens värderingar, oavsett vilken verksamhet som kom-
municerar. I Hjo kommuns grafisk profil redovisas vad som gäller vid sär- och samprofilering. 

All kommunikation ska utgå från användarens behov. Det är viktigt att ta reda på vem 
man ska kommunicera med. Språk och innehåll ska utformas utifrån berörd målgrupps behov 
och förutsättningar. 

Val av kommunikationskanaler. Vårt val av kommunikationskanaler ska anpassas till hur vi 
på bästa sätt kan nå den aktuella målgruppen. Hjo.se ska fungera som ett nav för 
all kommunikation. Allmän information till en bred målgrupp ska alltid finnas tillgänglig på vår 
webbplats även när den sprids via andra kanaler. Det är mycket viktigt att sidorna löpande upp-
dateras och förbättras. 

Prioritera media. Förutom att vara förmedlare av information och opinionsbildare, 
har media även en grundlagsskyddad rättighet att bevaka och granska offentliga myndigheters 
verksamhet. 

Medierelationer 

Hjo kommun bevakas ständigt av medier. Den bild som tidningar, radio och TV ger  
av vår verksamhet har en avgörande betydelse för hur Hjo kommun och Hjo uppfattas, både av 
allmänheten och av oss själva. Därför är det viktigt att vi bygger upp en god, långsiktig och pro-
fessionell relation till medierna och att mediefrågor har hög prioritet  
i det dagliga arbetet.  

Ytterst syftar medierelationerna till att den bild som medierna förmedlar av Hjo kommun ska 
vara så korrekt och nyanserad som möjligt. Det ligger därför i vårt intresse att förse journa-
lister med så fullständigt faktaunderlag som möjligt och aktivt medverka till att informationen 
sprids.  

Kommunikation med media 

Yttrandefriheten ger alla rätt att i tal, skrift, bild eller på annat sätt sprida information samt att 
uttrycka tankar, åsikter och känslor. Undantaget är sekretessbelagda uppgifter. 

Meddelarfriheten innebär att alla anställda i offentlig verksamhet har en lagstadgad rätt att ta 
kontakt med media. Ingen får efterforska vem som lämnat informationen. 

Anställda i Hjo kommun har rätt att uttala sig såväl som privatpersoner som i sin yrkesroll vid 
mediekontakter. Ingen är dock skyldig att yttra sig offentligt. Den som inte är insatt i ett ämne 
behöver inte uttala sig utan kan istället hänvisa till någon som känner till det aktuella området 
bättre. 

Verksamhetsansvariga har ett särskilt ansvar för att företräda sin verksamhet gentemot medier.  
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Medias tre roller 

När media är en kanal. Ett strategiskt mediearbete betyder att vi ska bevaka, analysera och 
ta egna initiativ. Vi bevakar den bild media ger av oss. Vi analyserar artiklar, notiser, debattinlägg 
och insändare. Vi gör regelbundet egna insatser genom planerad pressinformation. Vi använder 
oss av annonser på ett genomtänkt sätt. 

När media är målgrupp. Vi förser media med korrekta fakta om våra verksamheter för att 
öka kunskapen om kommunen. Offentlighetsprincipen, som bland annat innebär att vi ska lämna 
ut allmänna handlingar, är självklar för oss. 

När media är granskare. Saklighet vid bemötanden, korrekt bakgrundsinformation och med-
delarfriheten är centrala begrepp när media granskar oss. 

Metod 

Hög tillgänglighet. Vi ska vara tillgängliga för journalister och villiga att svara på deras frågor. 
Den som inte själv kan svara ska hänvisa till den chef som är ansvarig för den aktuella frågan el-
ler be att få återkomma med korrekta uppgifter. Om vi inte kan nå den 
ansvarige eller ta fram en uppgift så snabbt som en journalist önskar är det viktigt att förklara 
orsaken till det. 

Insyn och öppenhet. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt till insyn i Hjo kommuns 
verksamhet. Vi ser till att journalister möts med största möjliga öppenhet och får insyn i våra 
olika verksamheter, med undantag för de delar som är sekretessbelagda. 

Eget initiativ. Vi ska vara offensiva och aktiva i planeringen av vår information till medier istäl-
let för att vänta på att de tar initiativ. Detta gäller alla frågor, oavsett om de kan orsaka positiv 
eller negativ publicitet. Genom att själva förmedla information om missförhållanden och pro-
blem ökar vi vår trovärdighet, samtidigt som vi minskar risken för att eventuella rykten och 
spekulationer kan leda till missvisande publicitet. 

Internt före externt. De budskap som vi går ut med vid planerade mediekontakter ska vara 
kända och förankrade internt till berörda medarbetare innan de förmedlas till media. Om en 
fråga uppmärksammas i media innan den har kommunicerats internt, bör den ansvarige chefen 
så fort som möjligt kommentera och förklara händelsen för berörda. 

Visa förtroende och respekt. Våra medierelationer ska präglas av förtroende och ömsesidig 
respekt. Vi ska ha kunskap om mediernas roll och arbetssätt och ta hänsyn till och respektera 
de pressetiska reglerna. Vi påpekar alltid felaktigheter till medierna för att förbättra dialogen. 

Tydlig avsändare. I våra mediekontakter ska vi vara noga med att tala om att vi represente-
rar Hjo kommun och samtidigt berätta om vår roll och plats i organisationen. 
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Bilaga 1: Viktiga lagar som berör kommunikationsområdet 

Inom alla offentliga organisationer är kommunikationsarbetet en lagstyrd verksamhet.  
De olika lagarna beskriver våra skyldigheter att kommunicera, både internt och externt. Vissa 
av lagarna är grundlagar som väger tyngre än andra lagar. Lagarna beskriver  
också invånarnas rätt till insyn i allt vårt arbete. Alltså är öppenhet och tydlighet i grunden 
lagstyrda arbetssätt.  

De viktigaste lagarna inom kommunikationsområdet är: 

• Tryckfrihetsförordningen  
• Yttrandefrihetsgrundlagen  
• Offentlighets- och sekretesslagen 
• Förvaltningslagen 
• Kommunallagen 
• Dataskyddsförordningen, GDPR 
• Lagen om extraordinära händelser 
• Språklagen 
• Marknadsföringslagen 

 

Offentlighetsprincipen 

Offentlighetsprincipen innebär att alla myndigheter – kommuner, landsting och statliga organ – 
är skyldiga att utan dröjsmål lämna ut allmänna handlingar till den som begär det. Varje invånare 
har alltså rätt att söka, läsa, skriva av och diskutera allmänna handlingar. Det finns dock bestäm-
melser om sekretess, som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. Dessa bestämmel-
ser hittar man i lagen om offentlighet och sekretess. 

Offentlighetsprincipen är fastslagen i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. 
En handling är allmän om den är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Med inkom-
men menas att myndigheten har fått handlingen via post, e-post eller på annat vis. Med upprät-
tad menas att handlingen är färdigställd eller expedierad, till exempel har beslutats av ett poli-
tiskt organ eller skickats till annan myndighet, en enskild person eller till media.  

En myndighet kan vägra att lämna ut en allmän handling om det finns stöd för detta i offentlig-
hets- och sekretesslagen. Det finns heller ingen skyldighet att lämna ut handlingar som ännu inte 
är allmänna.  

Källa: Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Yttrandefrihet och meddelarfrihet 

I Sverige har man rätt att tycka och säga nästan vad man vill. Reglerna om tryck- och yttrandefri-
het finns i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. De här grundlagarna innebär att 
alla som bor i Sverige har rätt att: 

• förmedla information till medier, författare och andra upphovsmän om vilket ämne 
som helst så länge man följer Sveriges lagar. 

• uttrycka sina tankar, åsikter och känslor i tal, skrift, bild eller på annat sätt, i radio, tv, 
tidningar och på webben. 

• fritt ge ut tidningar, böcker och tidskrifter. 
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Av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen framgår även vad som inte är tillåtet, 
som till exempel att förtala eller kränka en annan person. 

Reglerna om meddelarfrihet, som både finns med i tryckfrihetsförordningen och yttrandefri-
hetsgrundlagen, innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet muntligen får lämna uppgif-
ter till media, i syfte att de ska publiceras. Meddelarfriheten kompletteras med förbud att forska 
efter källa. Det innebär att arbetsgivaren inte får undersöka de anställdas kontakter med media. 
Det finns också ett förbud mot att röja källa, som innebär att medierna inte får avslöja vem som 
lämnat en uppgift om uppgiftslämnaren vill vara anonym.  

Källa: Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen 

Offentlighets- och sekretesslagen 

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det gäller till 
exempel sådant som ska skydda enskilda människor inom socialtjänsten. 

Alla uppgifter om en persons sjukdom, sinnesbeskaffenhet, familjeförhållanden, arbetsförmåga, 
ekonomiska och sociala förhållanden är sådant som lagen kallar hälsotillstånd eller personliga 
förhållanden. Sekretess innebär att sådana uppgifter inte får föras vidare till vem som helst. Du 
måste följa sekretessreglerna oavsett om du är anställd eller enbart har ett uppdrag. Sekretess-
reglerna gäller oavsett om ett sekretessbevis eller sekretessavtal har undertecknats eller inte. 

Källa: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Förvaltningslagen 

Förvaltningslagen reglerar bland annat myndigheters handläggning av ärenden och deras skyldig-
het att ge service till invånarna.  

Lagen innebär bland annat att varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och an-
nan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i 
den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och 
myndighetens verksamhet.  

Frågor ska besvaras så snart som möjligt. Myndigheter ska också vara tillgängliga för allmän-
heten i så stor utsträckning som möjligt. Finns särskilda besöks- eller telefontider ska allmän-
heten informeras om dessa på ett lämpligt sätt. I förvaltningslagen anges också att ärenden som 
omfattar enskilda ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt, utan att rättssäker-
heten eftersätts. 

Källa: Förvaltningslag (2017:900) 

Kommunallagen 

Kommunallagen beskriver vår skyldighet att informera medlemmarna i en kommun, det vill säga 
kommuninvånare, fastighetsägare, företag samt föreningar om vår verksamhet.  

I kommunallagen framgår det bland annat att kommunfullmäktiges sammanträden ska vara of-
fentliga och att justerade protokoll ska anslås på anslagstavlan. Det står också att varje medlem 
av en kommun har rätt att överklaga beslut till förvaltningsrätten. 

Källa: Kommunallag (2017:725) 

 
Dataskyddsförordningen, GDPR 

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får 
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behandla personuppgifter. Personuppgiftsbegreppet är brett och innebär allt från namn, adress, 
personnummer, fastighetsbeteckning, registreringsnummer, film och fotografier till IP-nummer, 
cookies och elektroniska identiteter. Det avgörande är om uppgiften, ensam eller i kombination 
med andra uppgifter, kan knytas till en fysisk identifierbar levande person.   

Syftet med dataskyddsförordningen är att värna den personliga integriteten i det digitaliserade 
IT-samhället. Personuppgifter får bara behandlas om en person har godkänt behandlingen ge-
nom ett samtycke eller om det finns stöd för den i dataskyddsförordningen. Det måste alltid 
finnas ett fastställt ändamål med behandlingen av personuppgifter. 

Med behandling avses alla typer av åtgärder som görs med en personuppgift. Det kan vara in-
samling, registrering, lagring, bearbetning, publicering eller annan spridning. 

Informationsplikt gäller vid all behandling av personuppgifter. Den som registrerar en person-
uppgift måste alltså informera den berörda personen om detta.  

Sveriges grundlagar – tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen – är överordnade 
dataskyddsförordningen. Det innebär att bestämmelserna i förordningen inte gäller om de 
skulle strida mot en myndighets skyldighet att lämna ut allmänna handlingar, i enlighet med of-
fentlighetsprincipen. Detta gäller dock inte om handlingarna omfattas av sekretess. 

Källa: EU:s dataskyddsförordning 

Lagen om extraordinära händelser 

Alla kommuner i Sverige har ett lagstadgat krishanteringsansvar i den egna kommunen vid all-
varliga störningar eller när det finns en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga sam-
hällsfunktioner, så kallade extraordinära händelser. Det här ansvaret regleras i en särskild lag, 
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. Bestämmelserna i den här lagen syftar till att kommuner och landsting ska 
minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred 
och under beredskap. 

Enligt lagen om extraordinära händelser har kommunen ett så kallat geografiskt områdesansvar. 
Det innebär bland annat att: 

• Se till att olika aktörer som är verksamma inom kommunens geografiska område 
samverkar och samordnar sina insatser vid extraordinära händelser i fredstid och 
under höjd beredskap. 

• Se till att informationen till allmänheten samordnas. 

Källa: Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap 

Språklagen 

I språklagen fastställs det att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt 
i så väl tal som i skrift.   

Av lagen framgår att språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör 
uppgifter i offentlig verksamhet är svenska. Det finns särskilda bestämmelser som ger nordiska 
medborgare rätt att använda sitt eget språk i övriga nordiska länder samt möjlighet för minori-
tetsgrupper att använda de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska i vissa 
sammanhang. Det finns särskilda bestämmelser som reglerar förvaltningsmyndigheters skyldig-
het att anlita tolk och översätta handlingar. 

Källa: Språklag (2009:600) 
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Marknadsföringslagen 

Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen 
och andra produkter som exempelvis aktier och krediter. Lagen syftar till att främja konsumen-
ternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att mot-
verka olämplig marknadsföring mot konsumenter och näringsidkare. Reklamen ska följa god 
marknadsföringssed, vilket betyder att den måste följa vissa regler för att skydda oss konsumen-
ter.  

Enligt 19 § i marknadsföringslagen är det inte tillåtet att skicka elektronisk reklam till enskilda 
personer utan att personen har samtyckt till det på förhand. Detta behöver kommunen ta hän-
syn till i samband med att företag, med hänvisning till offentlighetsprincipen, begär ut kontakt-
uppgifter till enskilda tjänstepersoner eller personer som finns 
i kommunens system. Begäran görs vanligtvis i syfte att skicka elektronisk reklam såsom e-post- 
och sms-reklam. När sådana uppgifter lämnas ut från kommunen ska också information lämnas 
om 19 § Marknadsföringslagen. 
Källa: Marknadsföringslag (2008:486) 
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Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ks § 93  2019-132 

Tillståndsenheten i samverkan (TIS): Tillägg och revidering av taxa 
ansöknings- och tillsynsavgifter för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa tillägg och revidering av 
taxan: ”Taxa ansöknings- och tillsynsavgifter tillståndsenheten i samverkan (TIS)” enligt upprättat 
förslag:  

NY text markerad med gult. Borttagen text markeras med överstrykning 

 

Sammanfattning 
Ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och avgifter för tillsyn med anledning 
av en ny lag som träder i kraft 1 juli 2019. Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för 
kommunen vad gäller att pröva tillstånd för försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller 
tillsyn.  

Beslutsunderlag 
Socialchefens skrivelse 2019-04-30. 
Tjänsteskrivelse Ny tobakslag – underlag för uträkning av taxa för ansökan och tillsyn inom ra-
men för TIS. 
Reviderade ansöknings- och tillsynsavgifter. 
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Tillståndsenheten i samverkan (TIS) – Förslag till tillägg och 
revidering av taxa ansöknings- och tillsynsavgifter för Hjo Kommun 

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tillägg och revidering av taxan: 
”Taxa ansöknings- och tillsynsavgifter tillståndsenheten i samverkan (TIS)” enligt upprättat förslag:  
 
NY text markerad med gult. Borttagen text markeras med överstrykning 
 

Sammanfattning 
Ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och avgifter för tillsyn med anledning av 
en ny lag som träder i kraft 1 juli 2019. Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för 
kommunen vad gäller att pröva tillstånd för försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller 
tillsyn.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ny tobakslag – underlag för uträkning av taxa för ansökan och tillsyn inom ramen 
för Tillståndsenheten i samverkan (TIS) 
Ansöknings och Tillsynsavgifter – Reviderade 
 
 
Eva Ulfenborg 
Socialchef 
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Tjänsteskrivelse Ny tobakslag – underlag för uträkning av taxa för 
ansökan och tillsyn inom ramen för Tillståndsenheten i samverkan 
(TIS) 

 

De nya reglerna om att den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd för sin försäljning gäller både 
för den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning 
av tobak (partihandel). Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med 
tobaksprodukter och ligger även i linje med flera direktiv och rådsrekommendationer från EU 
liksom regeringens ANDT-strategi för perioden 2016-2020 där ett av målen är att tillgång till tobak 
ska minska (prop. 2017/18:156). 
 
I den nya lagen är det kommunen som har ansvar för att lämna tillstånd för tobaksförsäljning och 
kommunen har enligt den nya lagen rätt ta ut avgift för uppgiften enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige liksom rätt att ta ut skälig avgift för sin tillsyn. Avgifterna ska spegla 
kommunernas faktiska kostnader för hantering av tillståndsansökningar.  
 
Den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter den tidigare tobakslagen 
(1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) och beslutades 
av riksdagen 12 december 2018. Syftet med lagen är enligt § 1 att begränsa de hälsorisker och 
olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering 
för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. Den nya lagen innebär nya obligatoriska 
uppgifter för kommunen vad gäller tillståndsprövning och ett utökat tillsynsansvar för tobak och 
träder i kraft 1 juli 2019.  
 
De nya bestämmelserna om tillståndsprövning innebär att den som säljer tobaksvaror måste ha 
tillstånd för sin försäljning. Det gäller såväl för den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) 
som den som ägnar sig åt annan försäljning av tobak (partihandel). Tillståndsplikten ersätter den 
nuvarande anmälningsplikten. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln 
med tobaksprodukter och ligger i linje med flera direktiv och rådsrekommendationer från EU 
liksom med regeringens ANDT-strategi för perioden 2016-2020 där ett av målen är att tillgång till 
tobak ska minska (prop. 2017/18:156). Enligt den nya lagen är det kommunen som ska ansvara för 
att lämna tillstånd för tobaksförsäljning och ansvara för tillsynen.  



 2(4) 
 
 
Lagstöd för avgiftsuttag 
När det gäller lagstöd för avgiftsuttag framgår följande i lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. 
 
8 kap 1 §  
Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap 1 § enligt de 
grunder som beslutats av kommunfullmäktige. 
 
8 kap 2 §  
En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap 1 §. 
 
Kommunens rätt att ta ut avgifter och nivån på avgifterna regleras i Kommunallagen 
 
2 kap. 5 § 
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster 
eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag 
eller annan författning. 
 
2 kap. 6 § 
Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som de tillhandahåller. 
 
Underlag för förslag på taxa  
I förarbetet till lagen anser lagstiftaren att det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning 
har klara beröringspunkter med det förfarande som gäller vid tillståndsgivning enligt alkohollagen 
men med något färre bedömningskriterier och inte fullt lika komplex. Lagstiftaren bedömer därför 
att kommunernas kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning därför 
generellt kan vara något lägre än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd (prop 
2017/18:156). Vid uträkning av taxan har förvaltningen för TIS värdkommun, Lidköping, tagit hänsyn 
till dessa aspekter. Värdkommunens förvaltningen har även tagit del av Göteborg stads uträkningar i 
beredningen av ärendet.  
 
För att kommunens kostnad för tillstånd- och tillsynsverksamhet ska vara självfinansierad har 
värdkommunens förvaltningen räknat ut de faktiska kostnaderna för hantering av 
tillståndsansökningar. I Lidköpings kommun är den fastställda timtaxan 800 kronor.  
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Uträkning/underlag för taxa gällande ansökan om försäljningstillstånd;  

   
Process Tid/ h  
Inkommen ansökan 1  
Ärende skapas 1  
Begäran komplettering 2  
Remissförfarande 0,5  
Besök 2  
Utredning 1  
Kommunicering 0,5  
Beslut 1  

 9  

 800 kr  

 7 200 kr  
 
Vid en ansökan om tobakstillstånd krävs ett relativt omfattande remissförande. Vid sidan av 
remissförfarandet skall en utredning sammanställas som visar på den sökandes ekonomiska 
förhållanden. I utredningsarbetet skall tilltänkta försäljningsstället besökas. Sökande skall också 
bifoga ett egenkontrollprogram som utgör en del av underlaget till beslut.  
 
 
Uträkning/underlag för taxa gällande ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd; 
 

   
Process Tid/ h  
Inkommen ansökan 1  
Ärende skapas 1  
Begäran komplettering 2  
Remissförfarande 0,5  
Besök    
Utredning 1  
Kommunicering 0,5  
Beslut 1  

 7  
 800 kr  
 5 600 kr  
   

 
Vid ansökan om tillfälligt tillstånd sker i stort sett samma prövning som vid ansökan om 
stadigvarande försäljningstillstånd undantag utredningsbesök på försäljningsstället.  
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Uträkning/underlag för taxa gällande tillsyn av försäljningstillstånds; 
   Timme/objekt  
Tillsyn - yttre Besök, utbildning, ev kontrollköp m.m. 3  
Tillsyn - Inre Vandel m.m. 1  
IT IT-system ingår i taxan  
Resor Bilhyra, restid 2  
Administration -egen t.ex. kontorstid, planering m.m. 1  
Administration -annan  t.ex. nämnd, registrator m.m. 0,5  
Kompetensutveckling Utbildningar, kurser ingår i taxan  
Hyra/inventarier Lokalkostnad ingår i taxan  
Lön Personal ingår i taxan  
Samverkan/Nätverk Länssamarbete ingår i taxan  

  7,5  

  800 kr  

  6 000 kr  
 
Inre och yttre tillsyn skall genomföras på försäljningsställen. Yttre tillsyn genomförs genom besök 
på försäljningsstället och inre tillsyn innebär kontroll av bolagets ekonomi och vissa uppgifter om 
ägarna och andra betydelsefulla personer. En prövning av vandel ingår också som innebär kontroll 
av ekonomisk skötsamhet och eventuell brottslig belastning.  
 
 
Uträkning/underlag för taxa gällande förändringar av ägar- eller bolagsförhållanden  
 

 Tid/ h 
Inkommen ändring 0,5 

Ärende skapas 1 

Begäran komplettering 1 

Remissförfarande 0,5 

Besök   

Utredning 1 

Kommunicering 0,5 

Beslut 1 

 5,5 

 800 kr 

 4 400 kr 
 
 
Uträkning/underlag för taxa gällande förändringar i tillstånd;  
Värdkommunens förvaltningen har i nuläget svårt att se vilken typ av förändring i tillstånd som 
kommer att anmälas till Tillståndsenheten. Förvaltningen väljer därför att avstå att ange tidsåtgång i 
denna kategori.  
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Ansöknings- och tillsynsavgifter   
Alkohollagen (2010:1622) 
Tobakslagen (1993:581) 
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425) 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
Läkemedelslagen (2015:315) 
 
Alkohol  
Stadigvarande serveringstillstånd  
 Allmänheten, slutet sällskap  8 000 kr 
 Cateringverksamhet i slutna sällskap 8 000 kr 
 Paustillstånd 5 000 kr 
 Ändringar i tillståndet stadigvarande 

(tex serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck) 
3 500 kr 

 Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt 
(tex enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta) 

600 kr 

 Provsmakning vid tillverkning 6 000 kr 
 Konkursförvaltare (max 3 mån) 3 000 kr 
 Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/ 

Bolagsändring 
4 500 kr 

 Servering i gemensamt serveringsutrymme  4 000 kr 
 
Tillfälliga serveringstillstånd (tillsynsavgift ingår)   
 Allmänheten längre än tre dagar 6 500 kr 
 Allmänheten upp till 3 dagar 5 500 kr 
 Slutna sällskap 800 kr 
 Slutna sällskap sammanhängande dagar – plus 100 kr/dag 100 kr 
 Paustillstånd (max 3 mån) 1 000 kr 
 Provsmakning vid arrangemang  4 000 kr 
 Servering i gemensamt serveringsutrymme (max 1 mån) 1 000 kr 

 
 
Övrigt 

  

 Kunskapsprov (ingår möjlighet till två stycken omprov) 1 500 kr 
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Grundavgift tillsyn årligen  
Grupp A: Stadigvarande slutna tillstånd till föreningar som ej driver 
försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd till kl 22.00. 

2 500 kr 

Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl. 00.00 4 000 kr 
Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl. 01.00 5 000 kr 
Grupp D: Restauranger med tillstånd till kl. 02.00 6 000 kr 
 

 
 
Tillsynsavgift omsättning (kr)  
               0 –       50 000 750 kr 
      50 001 –     100 000 1 500 kr 
    100 001 –     250 000 3 000 kr 
    250 001 –     500 000 6 000 kr 
    500 001 –   1 000 000 8 000 kr 
  1 000 001 -   5 000 000  12 000 kr 
  5 000 001 - 10 000 000 13 000 kr 
10 000 001 - 14 000 kr  

 
 
Tobak  

Försäljningstillstånd  
Detaljhandel/partihandel    
 Ansökan om försäljningstillstånd  7 200 kr 
 Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd  5 600 kr 
 Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 4 400 kr 
 Anmälan om förändrat försäljningstillstånd  2 000 kr 

 

Tillsynsavgift  
Detaljhandel/partihandel/servering av:   
 Folköl 1 500 kr 
 Tobak 6 000 kr 
 Receptfria läkemedel 1 500 kr 
 E-cigaretter och påfyllningsbehållare 1 500 kr 

  
  
Avgifterna:  
Debiteras 1 gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe.  
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Ks § 95 2019-133 

Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- kostnaden för att bygga idrottshallen ska rymmas inom de 120 mnkr som totalt finns avsatta 
för den nya skolan utan att detta sker på bekostnad av lokalbehovet i skolbyggnaden och 
utemiljön runt skolan, samt 

- att idrottshallen ska byggas med maximal yta för att tillgodose skolans behov och för att av-
lasta redan befintliga hallar. 

Reservation 
Hasse Nörgård (Sd) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Petter Jönsson (L), Lars Glad (M), Bodil Hedin (S), Eva-Lott Gram (Kd) och Britt-Marie Sjöberg 
(C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 127 att återremittera ärendet kring idrottshal-
lens storlek. Motivet för återremissen var att ärendet har betydelse för Hjo kommuns ekonomi i 
såväl investeringsbudget som framtida driftsbudget. Vårbudgeten för åren 2020–2022 fastslås av 
kommunfullmäktige på sammanträdet den19 juni. Återremissen gör det möjligt för respektive 
parti inom oppositionen att inkomma med förslag till finansiering i sina budgetförslag som ska 
presenteras på detta sammanträde. 

Beslutat budget för den nya skolan är 120 mnkr. I denna summa ska skolbyggnad, inventarier, id-
rottshall, tillagningskök, utemiljö och trafiklösning rymmas. I dagsläget är den slutliga kostnaden 
för den nya skolan svår att bedöma exakt. Majoritetens intention är att idrottshallen till den nya 
skolan ska byggas så stor som möjligt inom ramen för de 120 mnkr som finns avsatta för ny 
skola utan att detta sker på bekostnad av lokalbehovet och inredningen i skolbyggnaden samt 
utemiljön runt skolan.  

Beslutsunderlag 
Kansliets skrivelse 2019-05-24. 
Kommunfullmäktiges beslut § 127/19. 
Socialdemokraternas skrivelse 2019-05-29. 
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Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, www.hjo.se 

Idrottshall vid nya skolan på Lundbyområdet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

 
 kostnaden för att bygga idrottshallen ska rymmas inom de 120 mnkr som totalt finns 

avsatta för den nya skolan utan att detta sker på bekostnad av lokalbehovet i skolbyggnaden 
och utemiljön runt skolan, samt 
 

 att idrottshallen ska byggas med maximal yta för att tillgodose skolans behov och för att 
avlasta redan befintliga hallar 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 127 att återremittera ärendet kring idrottshallens 
storlek. Motivet för återremissen var att ärendet har betydelse för Hjo kommuns ekonomi i såväl 
investeringsbudget som framtida driftsbudget. Vårbudgeten för åren 2020–2022 fastslås av 
kommunfullmäktige på sammanträdet den19 juni. Återremissen gör det möjligt för respektive parti 
inom oppositionen att inkomma med förslag till finansiering i sina budgetförslag som ska 
presenteras på detta sammanträde. 

Beslutat budget för den nya skolan är 120 mnkr. I denna summa ska skolbyggnad, inventarier, 
idrottshall, tillagningskök, utemiljö och trafiklösning rymmas. I dagsläget är den slutliga kostnaden 
för den nya skolan svår att bedöma exakt. Majoritetens intention är att idrottshallen till den nya 
skolan ska byggas så stor som möjligt inom ramen för de 120 mnkr som finns avsatta för ny skola 
utan att detta sker på bekostnad av lokalbehovet och inredningen i skolbyggnaden samt utemiljön 
runt skolan.  

Beslutsunderlag 

Detta missiv 

Protokollsutdrag kf 2019-05-23 § 127 
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Skickas till 

Kultur, turism och fritid 

Samhällsbyggnad 

Ekonomienheten 

 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Lennart Andersson, ekonomichef 

 

 









 

 

 

Skrivelse gällande idrottshall vid den kommande skolan vid Lundby 
 
Vi har tidigare tagit ställning för en stor hall vid nybyggnation av skolan vid Lundby för att behovet av 
mer halltid för idrottsrörelsen är nödvändigt för fortsatt positiv utveckling för föreningarna. Särskilt 
när det gäller det ideella engagemanget från idrottsledare och övriga som engagerar sig i barnens 
idrottande i Hjo. 
 
Sedan ärendet har återremitterats från Fullmäktige 23 maj 2019 så har vi (S), haft konstruktiva 
samtal med moderaternas talesperson Catrin Hulmarker i ärendet. 
 
Hjo kommun står inför mycket svåra ekonomiska utmaningar de närmaste åren med bland annat 
stora investeringar. Enligt tidigare politiska beslut är det Guldkroksområdet som skall fortsätta att 
utvecklas och vara centrum för Hjos idrott.  På dessa grunder gör vi nu ett ändringsyrkande som 
kommer gynna en fortsatt utveckling samt om- och nybyggnation på Guldkroksområdet. 
 
Idag finns redan ett förslag med grovskiss om flytt av ungdomsgården ”Stationen” till 
Guldkroksområdet. Det finns även stora behov av att se över helheten. Parkeringssituationen är inte 
tillfyllest. Det finns en mängd frågor i idrottsområdet som måste diskuteras gemensamt med de 
aktiva ledarna. Skulle man bygga en stor hall vid Lundby så riskerar man att tappa fart med 
Guldkroksområdet av flera skäl, särskilt de ekonomiska. 
 
Samtalen med idrottsrörelsen samt fritidsverksamheten ska leda till att Guldkroksområdet utvecklas 
utifrån de behov som finns. Mer halltid, flytt av fritidsgård, om- och tillbyggnad av idrottshallar, byte 
av golv med mera. 
 

Med ledning av ovanstående har vi i (S) kommit fram till följande: 

• Att vi (S) återtar vårt yrkande från KS 8 maj 2019. 
• Att vi (S) föreslår att förvaltningen för konstruktiva samtal med idrottsrörelsens 

representanter. 
• Att samtalen leder till vad som behövs på Guldkroksområdet för att tillgodose deras 

behov. 
• Att samtalen leder till ett underlag som budgetberedningen ska ta ställning till tidigt 2020 

för beslut. 

 

 

Socialdemokraterna i Hjo 
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Ks § 91  2019-180 

Vårbudget 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för verksamheten för 2020, 

- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2020 fastställs enligt föreliggande för-
slag i vårbudget, 

- investeringsbudgeten 2020 samt investeringsplan för perioden 2021 – 2024 fastställs enligt 
föreliggande förslag till vårbudget 2020 på sid 29, samt 

- skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 21:57 per skattek-
rona. 

Yrkande 
Petter Jönsson (L), Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott Gram (Kd) och Ann-Christine Fredriksson 
(M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Anteckning 
Sandra Lind (S), Bodil Hedin (S), Kjell-Arne Green (S), Lars-Göran Svensson (S) och Fawzia 
Osman (S) deltar inte i beslutet.  

Protokollsanteckning 
Se bilaga från Sandra Lind (S), Bodil Hedin (S)k, Kjell-Arne Green (S), Lars-Göran Svensson (S) 
och Fawzia Osman (S), bilaga A.  

Sammanfattning 
Enligt Hjo kommuns plan för budget och budgetuppföljning ska kommunfullmäktige under juni 
månad fastställa vårbudget för budgetarbetet nästkommande år. 

Vårbudgeten ska innehålla: 
- övergripande finansiella mål, 
- den totala investeringsramen, 
- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå, samt 
- avgörande inriktningar. 

Beslutsunderlag 
Vårbudget 2020. 
Synpunkter 2019-06-03 från Kommunal. 
Synpunkter 2019-06-02 från Vision. 
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1. Sammanfattning av kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
 

• angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för vårbudgeten för 2020. 

• ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2020 fastställs enligt föreliggande förslag i 
vårbudget 
 

• investeringsbudgeten 2020 samt investeringsplan för perioden 2021-2024 fastställs enligt föreliggande 
förslag till vårbudget 2020 på sid 29 

 
• Skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 21:57 per skattekrona. 
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2. Organisation 

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

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

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

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

Månad Aktivitet Innehåll 

Februari Preliminärt bokslut i KS. Preliminärt bokslut för föregående år redovisas. 

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

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

 Boksluts- och budgetkonferens  Redovisning av bokslut för föregående år, uppföljning 1 och 
framtidsspaning 

 Budgetdialog Fördjupad dialog mellan budgetberedning och respektive 
verksamhetschef 

 Budgetberedningar 2-3 budgetberedningssammanträde under apr-maj 

 Årsredovisning till KF Fullständig årsredovisning föredras och fastställs av KF 

Maj Budgetberedningar 2-3 Budgetberedningsmöten under april-maj 

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

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

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

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

 Budgetdialog 

 

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

 Budgetberedningar 2-3 budgetberedningssammanträde under sep-okt 

Oktober Delårsbokslut 31/8 samt 

budgetuppföljning nr 3 i KS och KF.  

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

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

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

 Budget och verksamhetsplan i KF Budget och verksamhetsplan beslutas i KF. 
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4. God ekonomisk hushållning och Balanskrav 

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för 
verksamheten som är av betydelse för detta krav. 
 
För Hjo kommun innebär det att visionens utvecklingsområden med tillhörande prioriterade mål är styrande. 
I budgeten ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa förutsättningar anger takten i vår strävan mot att 
uppfylla visionen.  
 
För att våra verksamheter utifrån tillgängliga resurser ska utvecklas i riktning mot att uppfylla de prioriterade 
målen i visionen är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen. Decentraliseringen 
är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler 
dimensioner än kärnverksamhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma 
mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar. Processen ska ge utrymme för 
dialog, delaktighet och ansvarstagande. 
 
För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i 
kommunallagen i form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste vara 
positivt vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte ett 
nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten. Bland annat måste det finnas ett resultat för att kunna 
finansiera investeringar och värdesäkra eget kapital. 
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5. Hjo kommuns vision och mål 

5.1 Hjo kommuns vision 
Kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten genom den vision och tillhörande 
utvecklingsområden som finns antagna sedan 2013.  
Orden i vår visionsformulering "Tillsammans skapar vi framtidens Hjo" är utvalda eftersom budskapet i dem 
är centrala. Bakom varje ord finns en tanke:  
 
Tillsammans - Vi kan bara göra detta tillsammans.” Hjo and me”. Vår metod är att samarbeta. Det betyder 
inte att vi är överens om allt. Bara att vi är överens om att vi har ett gemensamt ansvar för den plats vi bor 
på. Goda möten och ett välkomnande förhållningssätt är nyckeln till framgång. 
 

skapar vi - Vi skapar framtidens Hjo genom att utveckla den unika potential som finns i Hjo. För att lyckas 
behöver vi vara öppna för nya möjligheter. Verkligheten är inte färdig en gång för alla, framtidens Hjo skapar 
vi varje dag.  Och alla bidrar med sitt. För vi är inte bara 
kommunen. Eller näringslivet. Eller föreningarna. Vi är alla. 
Tillsammans är vi ett starkt lag som med både planering 
och kreativitet skapar ett bättre Hjo. 
 

framtidens Hjo - I framtidens Hjo samarbetar vi över gränserna 
för att bättre ta till vara vår potential. Hjo är en välkomnande och 
levande stad med ett rikt utbud av meningsfulla aktiviteter för alla 
åldrar. Hjoborna lever på ett hållbart sätt och tar till vara den lilla stadens fördelar. Kommunikationerna är 
goda och det är nära mellan både människor och platser. Attraktiva boenden och idylliska miljöer drar till sig 
nya invånare och besökare. Tack vare att vi blir fler kan vi möta framtidens utmaningar och hålla hög kvalitet i 
skola, barnomsorg och äldreomsorg. Det är enkelt, vackert och roligt i framtidens Hjo. 
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5.2 Hjo kommuns målmodell 
Utifrån visionen finns en målmodell som syftar till att omsätta visionen i praktisk handling i alla verksamheter. 
Enligt målmodellen nedan ska kommunfullmäktige, med visionen och utvecklingsområdena som grund, besluta 
om ett antal prioriterade mål. De prioriterade målen är ett begränsat antal övergripande och långsiktiga mål 
som är nyckelfaktorer i arbetet med att uppnå visionen. Dessa prioriterade mål finns med i detta 
budgetdokument. Till de flesta mål är en indikator knuten. Indikatorerna är vägvisare för kommunfullmäktige 
för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Sammantaget ska man utifrån uppföljningen 
av de prioriterade målen kunna utläsa om kommunen har en god ekonomisk hushållning. 
Kommunfullmäktiges prioriterade mål hittar du på kommande sidor.  
 
Det finns också möjlighet för kommunstyrelsen respektive Byggnadsnämnden att utöver de prioriterade 
målen komplettera med egna mål för att styra sin verksamhet. Dessa mål fastslås för respektive 
politikområde. Detta för att förtydliga och nå en högre detaljeringsgrad i styrningen. Dessa mål redovisas inte 
i budgetdokumentet.  
 
De 20 verksamhetsmålen, liksom bolagens 3 finansiella mål är i vårbudgeten för 2020 desamma som i 2019 
års budget. Med anledning av att prognosen visar låg intäktsökning från skatter och generella statsbidrag, 
samt betydligt lägre bidrag resp högre avgift i kostnads- och LSS-utjämningssystemen sänktes resultatmålet 
2019 jämfört med det riktvärde om 2 % av skatter och generella statsbidrag som tidigare använts. Resultatet 
2020 föreslås oförändrat. Översyn av målen kommer att ske i höstens budgetprocess. 
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5.3 Utvecklingsområden och prioriterade mål 

 
Utvecklingsområde: Boende - Lätt och gott att leva  
Utvecklingsområdet har åtta stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 1-8 

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

 

Mål 1: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningsutveckling  
 Indikator: SCB:s Befolkningsstatistik 
  
Mål 2: I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna 
 Indikator: SCB:s Befolkningsstatistik 
  
Mål 3: Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning 
 Indikator: SoS nationella brukarundersökning 
  
Mål 4: Hjo kommun skall verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategi för Sverige 
 Indikator: Post och telestyrelsen 
  
Mål 5: Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen och fullfölja sina gymnasiestudier 
 Indikator: Skolverkets årliga uppföljning (Siris)/SKL öppna jämförelser 
  
Mål 6: Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo kommun  
 Indikator: Kommunens kvalitet i korthet 
  
Mål 7: I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga 
 Indikator: Lokal brukarundersökning 
  
Mål 8: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020  
 Indikator: SKLs öppna jämförelser 
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Utvecklingsområde: Tillsammans - Goda möten förverkligar visionen 
Utvecklingsområdet har fem stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 9-13 
 
I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och göra vår 
vision verklig. Vi satsar medvetet på goda möten mellan 
människor, gott samarbete i näringslivet och god samverkan 
mellan Hjo och andra kommuner. Vi är kända som det enkla, 
lättillgängliga och välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med. 
 
 
 
 
 
Mål 9: I Hjo kommunska vi ha ett förhållningssätt som bygger på mod och nytänkande. 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 

 Indikator: Uppföljning ske i form av redovisning av genomfört arbete 
  
Mål 10: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat  

 Indikator: Svenskt Näringslivs kommunranking 
  
Mål 11: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen 

 Indikator: SCB:s medborgarundersökning 
  
Mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen       

 Indikator: SCB:s medborgarundersökning 
  
Mål 13: Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet 

 Indikator: Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete 
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Utvecklingsområde: Levande Hjo - Händelser året runt 
Utvecklingsområdet har tre stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 14-16 

 
 
Framtidens Hjo är en levande stad. För alla åldrar och 
året runt. Här finns de funktioner som gör en plats till 
en egen stad. Ett levande centrum. Och ett brett 
utbud av idrotts- och kulturaktiviteter som gör livet 
gott att leva. I Hjo kan människor mötas, växa, vara 
kreativa och inspireras av andras kreativitet.  
 
 
 
 
Mål 14: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet 
 Indikator: SCB:s medborgarundersökning 
  
Mål 15: I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet 
 Indikator: SCB:s medborgarundersökning 
  
Mål 16: Hjo ska vara en levande kommun med en positiv handelsutveckling 
 Indikator: Handeln i Sverige 
  
  

 

 
Utvecklingsområde: Hållbarhet och natur - Resurssnålt med hög 
livskvalitet 
Utvecklingsområdet har två stycken prioriterade, kommunövergripande mål, mål 17-18.  

 
I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma naturresurser. Genom 
vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. 
Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka. 
 
 
Mål 17: I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt 
 Indikator: SCB:s medborgarundersökning 
  
Mål 18: Hjo kommun ska vara fossiloberoende år 2030 
 Indikator: RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen 
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Utvecklingsområde: Besökare - Gäster som längtar tillbaka 
Utvecklingsområdet har ett prioriterat, kommunövergripande mål, mål 19. 

 
 
Hjo har en stark attraktionskraft. I framtidens Hjo tar vi vara 
på vår potential och är ett välbesökt resmål. Besöksnäringen 
är till nytta för alla Hjobor eftersom den skapar arbeten och 
en levande stad och landsbygd. Ett gott bemötande och en 
välkomnande atmosfär får gäster att längta tillbaka hit. 
 
 
 
Mål 19: Hjo ska få fler besökare 
 Indikator: TUI-undersökning 
  
  
  

 
 

Utvecklingsområde: Vättern – Liv vid vatten 
Utvecklingsområdet har ett prioriterat, kommunövergripande mål, mål 20. 

 

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

 
 
 
 
Mål 20: Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar 
 Indikator: Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete 
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Finansiella mål 
Hjo kommun har tre prioriterade kommunövergripande finansiella, mål 21-23. 

 

En viktig förutsättning för god ekonomi är en god kostnadskontroll, vilket innebär att det ska råda balans 
mellan löpande intäkter och kostnader. Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens samlade 
resultat, exklusive den avkastning på pensionsmedel som återinvesterats, ska utgöra 2 % av de samlade 
skatteintäkterna och generella statsbidrag. 
 
 
Mål 21: Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr 
 Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar 
  

Ett överskott i verksamheterna skapar handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta 
satsningar och nyinvesteringar. Som riktvärde används i detta sammanhang 2 procent av värdet 
av skatter och bidrag vilket för Hjo kommun innebär drygt 10 mnkr. Med anledning av Hjo 
kommuns försämrade utfall i kostnadsutjämnings- och LSS utjämningssystemen för inför 2019 
års budget har dock resultatmålet i likhet med 2019 års budget, satts till 8 mnkr även 2020. 
 

  
Mål 22: Investeringarna ska till 70% finansieras med egna medel under mandatperioden 2019-2022 
 Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar 
  
 Måluppfyllelsen uttrycks i procent, där målet är 70 %. Med anledning av de relativt stora 

investeringarna under hela mandatperioden kommer investeringarna inte kunna finansieras helt 
och hållet med egna medel. I en kommun av Hjos storlek är det svårt att uppfylla 
självfinansieringsmålet på såväl kort sikt, som medellång sikt när utbyggnadsbehov föreligger 
inom t e x vård, skola och omsorg. Mål 1 som handlar om attraktiv boendekommun och ökat 
invånarantal anses dock i detta sammanhang vara överordnat.  

Mål 23: Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras 
 Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar 
  
 En ökad soliditet innebär bl.a. en minskad lånefinansiering och på sikt lägre finansiella kostnader. 

En hög soliditet innebär att både handlingsfriheten och förmågan att hantera svängningar i 
resultatutvecklingen ökar. 

 
 

Bolagens mål 
 
Mål 23: Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1 % på år från och med år 2015 

och senast år 2025 uppgå till minst 25 % 
 Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar 
  
Mål 24: Soliditeten i AB Hjo Småindustrier ska uppgå till minst 30 % 
 Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar 
  
Mål 25: Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo Energi AB bör ligga under regiongenomsnittet 
 Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar 
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6. Arbetsgivarpolitik 

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 gemensamt, vi skall alla arbeta för att uppfylla vår vision: Tillsammans skapar vi framtidens Hjo.  
 
För att Hjo kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i förutsätts ett förhållningssätt och en 
organisation som främjar dess utveckling med tydligt fokus på medborgarna. Arbetsgivarpolitik och 
personalfrågor är en stor och omfattande del av det kommunala uppdraget. 
 
Vision och värdegrund 
Som medarbetare i Hjo kommun utgår vi från vår vision Tillsammans skapar vi framtidens Hjo i allt vi gör. 
Mötet med medborgarna, kollegor, externa och interna kontakter ska präglas av vår värdegrund Det goda 
mötet. Det goda mötet ska kännetecknas av ett öppet och välkomnande förhållningssätt. Vår vilja att vara 
med och bidra till utveckling ska avspegla sig i våra möten. Strävan efter att uppnå det bästa mötet även när 
det är svåra saker som mötet gäller. Kännetecken för det goda mötet är: gemenskap, respekt, tillit, 
ambassadörskap, hjälpsamhet, mod, positiv, engagemang, lyhördhet, glädje och välkomnande. 
 
Ledarskapsmodell 
Vår ledarskapsmodell utgår från ett salutogent förhållningssätt. Modellen handlar om tillit, mening och känsla 
av sammanhang.  
 
Våra ledares uppdrag är att: 

• tydliggöra uppdrag och struktur tillsammans med medarbetarna för att ha en gemensam bild av vart vi 
är på väg och hur vi ska ta oss dit 

• vara föredömen och bidra med engagemang och entusiasm till verksamheten 
• ha ett stort förtroende till medarbetarnas förmåga och visa förtroende och tillit och till varandra.  
• använda feedback som ett viktigt verktyg för att både säkerställa att vi håller oss till den 

överenskomna uppdraget och för att stödja verksamheten till vidare utveckling 
 

Arbetsmiljö och hälsa 
 
Arbetsmiljö 
Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i alla ledares dagliga arbete. Som 
ledare i Hjo kommun ska du ha rätt förutsättningar för att arbeta med arbetsmiljön på din enhet. Varje 
ledare ska ha en grundläggande arbetsmiljö- och rehabiliteringsutbildning. Tillsammans med sina medarbetare 
ska varje ledare göra det möjligt att arbeta med en främjande arbetsmiljö. 

Hälsa 
Hjo kommun ska utifrån individ-, grupp och verksamhetsperspektiv verka för att vara en hälsofrämjande 
kommun som stödjer chefer och medarbetare i att skapa den hälsofrämjande arbetsplatsen. 
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För att stärka det friska ska organisationen erbjuda månatliga friskvårdsaktiviteter och möjlighet att välja 
friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag. Det är viktigt att varje ledare arbetar proaktivt med sjukfrånvaron och 
se möjligheter till anpassningar för att behålla medarbetare i arbete. 

Jämställdhet och mångfald 
Hjo kommun skall vara en arbetsplats där människor känner sig välkomna och väntade, oavsett vem de är. 
Jämställdhet och mångfald i arbetslivet handlar om att alla skall ha lika värde och lika möjligheter när det 
gäller anställningsvillkor, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. I alla delar av vårt arbete ska vi ha 
jämställdhet och mångfald som en naturlig del av vårt sätt att agera. 
 
Lönepolitik 
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. Det ska vara tydligt för varje medarbetare vad som förväntas av dom och hur deras prestationer 
förhåller sig till lönekriterierna. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 
produktivitet och kvalitet. Av dessa skäl ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla 
individens/medarbetarens uppnådda mål och resultat. Lönen används även för att trygga 
kompetensförsörjningen, genom möjligheten att attrahera, rekrytera och behålla och utveckla kompetenta 
medarbetare. En löneanalys genomförs varje år utifrån kön och om konkurrenskraftiga löner. 
 
Kompetensförsörjning 
Konkurrensen om arbetskraften är hård och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har prognosticerat 
stor efterfrågan av arbetskraft till den offentliga sektorn framöver. Vi kommer att ha en mindre andel 
medborgare som ska försörja ett ökat behov av välfärdstjänster. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan för att möta framtidens utmaningar. 
För att lyckas med kompetensförsörjningen i Hjo kommun är det viktigt att vi alla arbetar utifrån 
ovanstående (arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och mångfald samt lönepolitik) för att attrahera, rekrytera 
och framförallt behålla medarbetare. Vi ska även främja interna karriärmöjligheter och göra det möjligt att 
förlänga arbetslivet efter pension. 
 
För att lösa kompetensförsörjningsfrågan ska vi även arbeta för att fler arbetar heltid. Om fler arbetar mer 
kan vårt rekryteringsbehov minska och vi som arbetsgivare arbetar för att vara en jämställd och attraktiv 
arbetsgivare. 
 
Ekonomiska beslut i vårbudget 2020 kopplat till arbetsgivarpolitiken  
Kommunstyrelsen har i politikområdenas ekonomiska ramar gjort en generell tilldelning om ca 10,5 mnkr 
baserat på personalkostnaderna i 2019 års budget. 
 
Under 2020 avsätts vidare 600 tkr i investeringsbudgeten riktat mot arbetsmiljöhöjande insatser som 
uppkommer i samband med kommunens årliga skyddsronder. Beslut om ianspråktagande av resursen tas av 
kommundirektör efter beredning i kommunledningsgruppen.  
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7. Förutsättningar inför årets budgetarbete 

 
 
De flesta bedömare är överens om att vi står på toppen av en konjunkturcykel och att skatteintäkterna 
beräknas öka i en långsammare takt framöver än vad vi har varit vana vid under de senaste åren. Detta kan 
åskådliggöras i form av SKLs diagram över skatteunderlagstillväxten nedan 
 
 

 
 
Som framgår av tabellen nedan har Hjo kommuns genomsnittliga ökning i skatter och generella statsbidrag 
under de senaste tre åren uppgått till ca 20 mnkr årligen. Under denna period ökade antalet invånare i Hjo 
med i genomsnitt 87 personer per år vilket har utgjort en del av intäktsökningen. I budgetförutsättningarna 
inför 2019 tappade Hjo kommun dock ca 7 mnkr i kostnads- och LSS-utjämningssystemen. Detta medförde 
att resultatmålet sänktes från 2018 års 12 mnkr till 8 mnkr  
Under 2017 - 2018 har en översyn av kostnadsutjämningssystemet skett och den 1 oktober 2018 
överlämnades betänkandet ”Lite mer lika” till regeringen. Rapporten som nu är ute på remiss innebär att mer 
pengar omfördelas i systemet och i korthet skulle förslaget innebära större bidrag till de mindre 
kommunerna som Hjo kommun. Eventuella effekter av denna översyn är dock för tidigt att inteckna och är 
inte beaktade i nedanstående prognoser 
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Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 2016-2019 (mnkr) 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Genom-
snitt 

Skatteintäkter 367 383 394 411   

Inkomstutjämning 90 95 98 98   

Kostnadsutjämning 0 0 1 -3   

Regleringspost 0 0 1 4   

LSS-utjämning -1 -1 2 -1   

Fastighetsavgift 17 17 20 20   

Del av välfärdsmiljarder 0 5 4 3   

Summa skatter och generella bidrag 473 499 520 532   

Årlig ökning  26 21 12 20 

Invånarantal i budget 8 900 9 008 9 108 9 160   

Årlig ökning   108 100 52 87 
 
Skatteunderlagsprognosen från SKL enligt cirkulär 19:21, för perioden 2020 – 2022 framgår nedan. 
Prognosen baseras på en årlig ökning i invånarantalet om 60 personer och visar på en genomsnittlig 
intäktsökning för de kommande tre åren med ca 16 mnkr att jämföra med de tre senast gångna åren om 20 
mnkr i genomsnitt 
 
Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 2020-2022 (mnkr) 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Genom-
snitt 

Skatteintäkter 411 416 429 444   

Inkomstutjämning 98 104 107 111   

Kostnadsutjämning -3 -3 -3 -3   

Regleringspost 4 10 11 8   

LSS-utjämning -1 -2 -2 -2   

Fastighetsavgift 20 21 21 21   

Del av välfärdsmiljarder 3 2 0 0   

Summa skatter och generella bidrag 532 548 563 579   

Årlig ökning  16 15 16 16 

Invånarantal i budget/prognos 9 160 9 220 9 280 9 340   

Årlig ökning   60 60 60 60 
 
Utifrån liggande investeringsbudget och ett antagande om resultatmål kommer finansieringsprognosen att se 
ut enligt nedan. Prognosen visar på ett negativt kassaflöde från investeringsverksamheten om 67 mnkr under 
mandatperioden, vilket kommer att finansieras av befintliga likvida medel, utnyttjande av checkräkningskredit 
samt nyupplåning 
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Investeringar, inkl. 
exploatering (mnkr) 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan    
2021 

Plan    
2022 Summa 

Skattefinansierad verksamhet 33 80 70 11 194 

VA-investeringar 2 3 2 2 9 

Summa investeringar 35 83 72 13 203 

        

Årets resultat - prognos 8 8 10 12 38 

Årets avskrivningar - prognos 23 23 25 27 98 

Summa internt tillförda medel 31 31 35 39 136 

Över(+)/under(-)finansiering -4 -52 -37 26 -67 

Självfinansieringsgrad 89% 37% 48% 307% 67% 
 
Utöver ovanstående beskrivningar av lägre ökningstakt av skatter och generella statsbidrag samt 
investeringsverksamheten har Hjo kommun ett antal ”extra” utmaningar att hantera;  
Utbyggnaden av lokaler och verksamhet för särskilt boende på Sigghusberg beräknas tas i drift under våren 
2020. Årskostnaden för detta beräknas till ca 12 mnkr, varav 9 mnkr tillkommer under 2020 och resterande 
3 mnkr under 2021 
 
Ny F-6 skola, inklusive särskola projekteras för närvarande. Detta är en av de största investeringarna 
någonsin i Hjo kommun och 120 mnkr finns avsatta i investeringsbudgeten för detta. Skolan bedöms tas i 
bruk höstterminen 2021. Särkostnaderna för detta i form av avskrivningar, räntekostnader, och 
driftskostnader beräknas uppgå till ca 8 mnkr årligen, varav ca 4 mnkr tillkommer under 2021 och resterande 
4 mnkr under 2022. I dessa belopp ingår inte kostnader för lärarlöner eller läromedel etc. Dessa återfinns 
istället i den fördelningsmodell som kommunen tillämpar och för närvarande uppgår till 1 lärartjänst för var 
15e elev 
 
Provtagning pågår vid den, sedan länge avvecklade deponin vid Sannaområdet. Hittills gjorda mätningar visar 
på förhöjda värden av vissa farliga ämnen. När provtagningsprogrammet är avslutat kommer 
Länsstyrelsen/MÖS fatta beslut om vilka åtgärder som måste vidtas för att förhindra läckage till omgivande 
miljöer. Först då kan kostnaden för iordningsställande beräknas. 
 
Med anledning av dåligt utfall från kostnads- och LSS-utjämningssystemen i samband med 2019 års 
budgetarbete, då bidragen minskade med ca 7 mnkr, sänktes Hjos resultatmål till 8 mnkr, vilket motsvarar ca 
1,5 procent av skatter och generella statsbidrag. Detta resultatmål är oförändrat i 2020 års budget, men 
målet borde höjas på sikt för att säkerställa värdesäkring av kommunens egna kapital och finansiera framtida 
investeringar 
 
Utöver detta har Hjo kommun, liksom de flesta andra kommuner, en framtida utmaning med 
kompetensförsörjningen. Den s.k. försörjningskvoten som uttrycker relationen mellan befolkningen som ska 
försörjas dividerat med antalet invånare i åldern 20 och 64 år, ökar. Detta kommer att medföra svårigheter 
med att hitta kompetent arbetskraft i allmänhet och i småkommuner som Hjo i synnerhet 
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Befolkningsutveckling 
I mars 2018 lät Hjo kommun SCB ta fram en långtidsprognos fram till 2038, d v s om 20 år. Prognosen som 
visas nedan indikerar en ökning med ca 600 personer under dessa år, d v s en ökningstakt med i genomsnitt 
ca 30 invånare per år.  
Hjo har under de senaste 5 åren har en genomsnittlig ökning i antalet invånare med 66 personer. Denna 
trend har fortsatt under första delen av 2019 och antalet invånare överstiger nu (maj 2019) den prognos som 
SCB tog fram med ca 25 personer 
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8. Ställningstaganden och prioriteringar 

Arbetet med budgeten för kommande år har varit svårare än på länge. En kombination av ökade behov inom 
verksamheterna, stora investeringsvolymer, trixig demografi, utökad verksamhet och mindre skatteintäkter 
gör att vi de kommande åren står inför en rejäl utmaning. Det är nu viktigare än på mycket länge att vi 
fokuserar på de pengar och de resurser vi verkligen har och inte fastnar i ett ältande av det som vi tycker vi 
borde fått.  
 
Hjo växer, i en i våra mått mätt, god takt. Idag är vi 9 200 invånare vilket är mer än på mycket länge. Det ger 
oss självklart också större del av kakan då det kommer till skatteintäkter men det frestar också på att växa. 
Vi måste komma ihåg att vi fortfarande är en liten kommun och att våra ambitioner och krav måste gå i takt 
med vår storlek.  
 
Som kommun har vi klart utpekade ansvarsområden som vi ska hantera, där vi ska leverera service och 
kompetens dygnet om, året om – vård, skola, omsorg, samhällelig service såsom brandförsvar, bibliotek, 
vatten, avlopp m.m. Därtill kommer en ganska stor del av vår verksamhet som är helt ”frivillig” – 
idrottsanläggningar, föreningsstöd, kulturskola, fritidsgård, kulturfaciliteter m.m. Frivilligheten består i att det 
inte är lagstyrd verksamhet, men högst önskad och behövd verksamhet i en kommun som vill vara en bra 
plats att leva på. Detta göra att vi måste prioritera för att klara helheten. De resurser vi har i form av duktiga 
medarbetare och reda pengar måste användas på det absolut effektivaste sättet för att vi ska få den här 
ekvationen att gå ihop. 
  
Där står vi nu och det är anledningen till det effektivitetskrav om 1,5% som vi lagt i vårbudgeten. Vi är helt 
medvetna om den anspänning detta kommer att få ute i våra verksamheter. Vi är också beredda på, att 
utifrån de konsekvensbeskrivningar som nu måste göras inför höstens fortsatta budgetarbete, ta så kloka 
beslut som vi bara kan för att säkra en fortsatt stabil ekonomisk och kvalitetsmässig framfart för vår 
kommun. 
  
Vi har en god tradition här i Hjo om att skapa en transparent budget där vi både ger och tar. Vi har också 
denna gång avsatt medel till en god löneutveckling för kommunens medarbetare. Två skarpa uppdrag till 
förvaltningen som handlar om vår viktigaste resurs, våra medarbetare, är att snarast (2019-20) säkra 
kompetensförsörjningen genom att ha en tydlig plan för detta samt under 2020 sänka sjuktalet med minst en 
procent. Vår ambition är att alltid ge resurser då barn/äldre antalet ökar, vilket vi också gjort nu. 
Kapitaltjänstkostnader som uppstår vid investeringar är också täckta för samt satsningen på mindre barn i 
grupperna i förskolan. Sigghusbergs äldreboende växer, helt enligt plan, och till detta finns också avsatta 
medel. Ett av våra stora bekymmer just nu och framöver är, det för oss, extremt stora antal externa 
placeringar av både barn och vuxna.  Placeringar som är föranledda av allt från trasiga familjeförhållanden och 
missbruksproblematik till psykisk sjukdom. Av dessa anledningar stärker vi upp socialtjänsten med bemanning 
och tekniska hjälpmedel. 
  
Investeringsbudgeten står i stort sett fast, med några mindre justeringar samt förlängning av de potter som 
finns idag. Vi lägger uppdrag inför kommande år som handlar om att utreda och göra en plan för fortsatt 
utveckling av Guldkroksområdet som nav för idrott och aktivitet. Ett uppdrag att restaurera och rusta upp 
Gate samlingssal läggs också, extra viktigt eftersom huset också används som gymnastiksal för skolan i Gate. 
Dessutom uppdrar vi åt förvaltningen att utreda möjligheten att Centralköket tillverkar kall mat för 
distribution till våra äldre som bor hemma är. 
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Vi har problem att lösa, liksom i stort sett alla kommuner i vårt land och 2020 kommer att innebära mycket 
och hårt arbete för oss alla. Vi måste arbeta med tillit till varandras förmåga och trots att vi kommer att 
ställas inför obekväma val hålla god ton i diskussionen och tillåta oss att undersöka och utreda även de mest 
oönskade lösningar. Nöden är uppfinningarnas moder och trots allt så har vi goda möjligheter och 
förhållandevis små problem då vi ser oss omkring i omvärlden. Vår vision håller: Tillsammans skapar vi 
framtidens Hjo! 
 
 
 
Catrin Hulmarker 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
Sammanställning av ramtilldelning 
 

Härledning av driftsbudget 2020 fördelat på politikområde (tkr) 

 1 2  3 4  5 6 7 9 

Politikområde Budget 
2019 

Generell 
ram 

tilldelning  
 

Pris 
uppräkn 

 

Kapital 
tjänst 

 

Politiska 
prioriteringar 

Omför
deln 

Krav 
effektivitet 

Budget 
2020 

Demokrati 6 767 130 16 32 0 0 -92 6 853 

Kommunledning 48 503 632 258 -61 500 240 -583 49 489 

Plan och bygg 4 352 102 15 20 0 0 -80 4 409 

Barn och utbildning 235 358 3 878 1 451 84 2 500 -520 -2 365 240 386 

Arbete o socialtjänst 25 907 618 145 35 709 0 -413 27 001 

Vård och omsorg 174 819 4 467 326 237 9 440 0 -2 750 186 539 

Kultur/turism/fritid 25 903 273 113 34 150 280 -150 26 603 

Teknisk service 25 609 367 117 250 0 0 -728 25 632 

Summa  547 218 10 467 2 441 648 13 299 0 -7 161 566 912 
Finansförvaltning -
Internränta 

-20 421 0 0 -320 0 0 0 -20 741 

Budgeterat ö-skott från 
PO-pålägg**) mm 

-3 735 0 0 0 155 -4 000* 0 -7 580 

Verksamhetens  

nettokostnad 523 062 10 467 2 441 328 13 454 -4 000 -7 161 538 591 

 
*) Posten avser upplösning av reserv i form av förutbetalda schablonersättningar som från och med 2020 inte kommer att periodiseras utan istället 
redovisas som intäkt när pengarna erhålls från Migrationsverket 
**) Finansförvaltningen debiterar f.n. 43,3 procent PO-pålägg. För 2020 beräknas detta generera en ”intäkt” med ca 3,6 mnkr mer än vad de faktiska 
lönebikostnaderna uppgår till. Dessa medel har dock ”delats ut” till verksamheterna, varvid någon reserv numera inte föreligger 

 
Kolumn 1 – Budget 2019 
Planeringen utgår från politikområdenas budgetramar under innevarande år (2019) och förutsätter en budget 
i balans. 
 
Kolumn 2 - Generell ramtilldelning 
I kolumn 2 ”Generell ramtilldelning” tilldelas respektive politikområde ett belopp som motsvarar 2,5 % av 
politikområdets budgeterade personalkostnader.  
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Kolumn 3 – Prisuppräkning 
I kolumn 3 tilldelas respektive politikområde en kompensation för prishöjningar som motsvarar 1,0 % av 
övriga kostnader utöver den generella ramtilldelningen. Vad gäller intern prissättning kompenseras köpande 
verksamhet med ovanstående nivåer (2,5 % resp. 1,0 %) gentemot säljaren. Förändringar i efterfrågan av 
interna tjänster hanteras dock inte i kommunstyrelsens fördelningspolitik, men ingår i budgetarbetet och kan 
bli föremål för översyn under höstens budgetarbete/verksamhetsplanering. Exempel; Om en skola vill köpa 
mer städtimmar sker den finansieringen inom beslutad ram. Om skolan istället vill köpa färre städtimmar 
måste säljande enhet anpassa sin organisation för detta. 

Kolumn 4 – Kapitaltjänstkostnader 
I samband med att större investeringar tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av 
politikområdets ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter 
investeringsåret.  Vid större investeringar och då en investering tas i bruk under året sker dock ibland 
tilldelning för del av år. I kapitaltjänstkostnader ingår en intern ränta på 5,00 % på ”gamla” tillgångar samt 1,75 
% på ”nytillkomna” tillgångar, förutom för den avgiftsfinansierade verksamheten såsom Vatten och Avlopp 
där internräntan beräknas till 1 %. Denna räntenivå omräknas sedan till delårsbokslutet respektive 
årsbokslutet till kommunens verkliga genomsnittliga räntesats för året. 
 
Nedan följer en sammanställning över de investeringar som föranlett ramjustering i 2020 års vårbudget. 
 

Politikområde PFÖ 2020 Kommentar 

Demokrati 32 Ökad hyra Stadshuset 

S:a Demokrati 32  

Kommunledningskontoret 74 Ökad hyra Stadshuset 

Kommunledningskontoret -135 Avgår för helt avskrivna objekt 2019 

S:a Kommunledningskontoret -61  

Plan o Bygg 20 Ökad hyra Stadshuset 

S:a Plan o Bygg 20  

Teknisk service 120 Hamnen Vågbrytare 

Teknisk service 34 Lekplats Stadsparken 

Teknisk service 15 Bro Grebban 

Teknisk service 227 Potter; Gatuarb, Asfaltering, GC-vägar mm 

Teknisk service 17 Ökad hyra Stadshuset 

Teknisk service -146 Avgår för helt avskrivna objekt 2019 

S:a Teknisk service 267  

Barn och utbildning 77 Orrelyckan (tilläggsanslag) halvårskompensation 

Barn o utbildning 7 Ökad hyra Stadshuset 

S:a Barn och utbildning 84  

Kultur o Fritid 34 Guldkroksbadet – ökad hyra 

S:a Kultur o Fritid 34  

Arbete och Socialtjänst 35 Ökad hyra Stadshuset 

S:a Arbete och Socialtjänst 35  

Vård och Omsorg 235 Sigghusberg - inventarier 

Vård och Omsorg 2 Ökad hyra Stadshuset 

S:a Vård och Omsorg 237  

S:a kapitaltjänst PFÖ 2020 648  Tkr 
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Kolumn 5 – Politiska prioriteringar 
Nedan följer en sammanställning över ramtilldelning på grund av politiska prioriteringar. För en mer 
detaljerad information om vad tilldelningen innebär se vidare politikområdenas beskrivningar på  
sidorna 37-62. Utöver dessa har politikområdena också kompenserats för uppräkning av personalkostnader, 
allmän inflation samt förändringar i kostnaderna för kapitaltjänst (ränta och avskrivning). 
 
Politikområde / Prioritering (tkr) Tilldelning 
  
Demokrati 0 
  
Kommunledningskontoret  
Räddningstjänsten Östra Skaraborg  
GDPR – Underfinansiering  500 
Gemensamt arkiv  
IT-system Personalenheten  
Delsumma 500 
  
Plan och bygg 0 
  
Barn och utbildning  
Utökat elevantal grundskola 500 
Utökat elevantal Gymnasium 0 
Nationell IT-strategi 400 
Minskade barngrupper 1 100 
Kulturskolan – förstärkning 500 
Delsumma 2 500 
  
Arbete och socialtjänst   
Socialsekreterare 620 
Digitalisering, familjerättshandläggning 89 
Delsumma 709 

  
  
Vård och Omsorg  
Elevhem LSS  440 
Nya avdelningar Sigghusberg 8 000 
Förändring Personlig assistans -500 
Volymökning hemvården 1 000 
Smedjan 250 
Boendestöd 250 
Delsumma 9 440 
    
Kultur, Turism och Fritid 0 
  
Kulturkvarteret, bemanning 150 
Delsumma 150 
  
Teknisk Service 0 
  
    
Totalsumma 13 299 

 
  



 26(63) 
 
Kolumn 6 – Omfördelning 
I kolumn 6 – Omfördelning redovisas kostnader för vilka ramtilldelning skett i tidigare budgetar men där t.ex. 
medel av organisatoriska skäl flyttas mellan politikområden.  
För 2020 sker en omfördelning av budgetanslag mellan kommunledningskontoret och Kultur o Fritid  för 
utbetalning av bidrag till studieorganisationerna, samt en omfördelning av anslag för en heltidstjänst mellan 
Barn och utbildning och Kommunledningskontoret (IT). 
 
Kolumn 7 - Effektivitetsbeting  
I 2020 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 1,5 procent av den totala 
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 7,2 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan 
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. I samband med detta har 
förvaltningen fått i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar och redovisa dessa till budgetprocessen i 
höst 
 
Sammandrag över ramförändring per politikområde 
 
Ramförändring budgetram per politikområde (tkr) 

Politikområde Budget 2019 Förändring Vårbudget 

2020 

 

 

Demokrati 6 767 86 6 853  

KS förvaltning 48 503 986 49 489  

Plan och bygg 4 352 57 4 409  

Barn och utbildning 235 358 5 028 240 386  

Arbete och socialtjänst  25 907 1 094 27 001  

Vård och omsorg 174 819 11 720 186 539  

Kultur, turism, fritid 25 903 700 26 603  

Teknisk service 25 609 23 25 632  

Finansförvaltning (Internränta) -20 421 -320 -20 741  

Finansförvaltningen (Budgeterat ö-skott från högt PO-pålägg) -3 735 - 3 845 - 7 580   

Verksamheternas budgetramar 523 062 15 529 538 591  
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Särskilda uppdrag:  
 
Tillkommande nya uppdrag 
Nedan följer ett antal uppdrag som är särskilt angelägna i 2020 års vårbudget  
 
Guldkroksområdet 
Guldkroksområdet är redan idag ett naturligt nav för en rad inomhus- och utomhusidrotter i vår kommun. 
Förvaltningen får i uppdrag att under 2020, i samarbete med föreningsliv och andra intressenter, fördjupa 
utredningen av behov och möjligheter i området samt ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av 
området. Arbetet ska ha fokus på tillgänglighet för utövare och åskådare, flexibelt och maximalt nyttjande av 
olika faciliteter samt möjligheter till samordning av verksamheter. 
 
Mat till brukare inom hemtjänsten 
Sedan några år har brukare i hemtjänsten möjlighet att välja mellan varm mat från Centralköket som körs ut 
vid lunchtid eller kyld portionsförpackad mat som tillverkas av ett externt företag och körs ut till brukaren i 
samband med att annan service ges. Endast ett fåtal brukare har valt den kylda maten och utkörning av varm 
mat under en kort tid mitt på dagen medför hård belastning på personalen, svårigheter med schemaläggning, 
höga kostnader samt hälsorisker i form av att maten inte håller tillräckligt hög värme. Av denna anledning har 
förvaltningen fått i uppdrag att utreda möjligheten att kyla ned mat som lagas i Centralköket för att sedan 
distribuera denna till brukaren en eller ett par dagar senare 
 
 
Utöver detta får förvaltningen dessutom i uppdrag att inom befintliga driftsramar och investeringspotter 
rusta upp samlingssalen i Gate, Badplatsen Varpet vid Mullsjön, samt att installera belysning på delar av 
strandpromenaden 
 
 
Pågående uppdrag 
Sedan tidigare har också kommunstyrelsen gett förvaltningen nedanstående uppdrag som är pågående och ännu ej 
återrapporterade eller är av mer stående karaktär  
 
Vuxenutbildning  
Liksom inom många områden inom de kommunala verksamhetsområdena ökar förväntningar och krav även 
inom vuxenutbildningen. Utmaningarna blir extra stora för en liten kommun med få elever men möjligheter 
och resurser är begränsade. Av denna anledning har kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att se 
över verksamheten, såväl organisatoriskt, lokaliseringsmässigt som vilket utbud som kommunen ska 
tillhandahålla samt vilka ekonomiska konsekvenser eventuella förändringar skulle medföra. Översynen bör 
finnas tillhands till höstprocessen för budget 2020 
 
Fritidshem    
Som framgår i avsnittet Barn och utbildning har det inte funnits utrymme i vårbudgeten att hålla fast vid 
tidigare använd resursfördelningsmodell till denna verksamhet och detta får därför lyftas igen i 
höstprocessen. Förvaltningen får i uppdrag att utreda ett eventuellt samarbete med Kultur, Turism och fritid 
om möjligheten att införa en s.k. fritidsklubb 
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Ekonomi – resultatenheter 
Att öka kunskapen om kommunens ekonomi hos samtliga medarbetare. Målet är att uppdrag, ansvar och 
befogenheter vad gäller de ekonomiska medlen ska kunna förläggas närmare verksamheten och därmed 
också bidra till ökad delaktighet och ökat intresse för problemlösning, utveckling och förnyelse i våra 
verksamheter. 
 
Brukarstyrda arbetstider 
Att, inom samtliga verksamheter, fortsätta arbetet med att anpassa arbetstider och arbetsscheman efter 
brukarnas och invånarnas behov och önskemål. 
 
Sjuktal 
Att fortsätta arbetet med friskvård, tidig rehab och att organisera arbetet på ett sätt som skapar god 
psykosocial arbetsmiljö i syfte att minska sjuktalen. För att intensifiera detta arbete har kommunstyrelsen satt 
som mål att sjuktalet ska sänkas med minst en procentenhet under 2020 och att detta mått ska följas upp 
och redovisas löpande under året 
  
Socioekonomi 
Att utveckla och fördjupa samarbete och utbyte mellan politikområden och andra aktörer såsom 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m fl, enligt socioekonomiska principer, där det bästa för helheten går 
före enskilda verksamhetsmål 
  
Lokaler 
Kontinuerlig bevakning av dispositionen av lokaler med syfte att maximera nyttjandegraden och minimera 
externt hyrda lokaler.  
 
Hållbarhet och miljö  
Förvaltningen har dessutom fått i särskilt uppdrag att arbeta med kartläggning, kompetenshöjning och 
planering för hur vi bäst arbetar med att minimera och ta bort skadliga ämnen och material i kommunens 
verksamhetsmiljöer. 
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9. Investeringsbudget och 5-årsplan 2019-2024 

Investeringsbudgeten i Hjo kommun fastställs enligt nedanstående tabell. På kommande sidor redovisas 
sedan, med högre detaljgrad, hur anslagen beräknats samt verksamhetsplanen för investeringarna i budgeten. 
 

 
 
I 2020 års vårbudget har endast ett fåtal ändringar skett jämfört med den femårsplan som fastställdes i 2019 
och budget: 

- Anslag till potter för fastigheter, gator och vägar mm har förlängts till 2024 
- Anslag till Tekniska maskiner o inventarier har ökats från 400 tkr till 800 tkr fr om 2020 
- Anslag till gatubelysning har förlängts 2021 och 2022 
- Anslag för VA-ledningar har utökats med 1 mnkr till totalt 3,0 mnkr under 2020 
- Anslag till nybyggnad av Korsberga förskola har flyttats till år 2020 
- Anslag till Simon Gates Väg har justerats ner med -1,9 mnkr som flyttats till Exploatering Knäpplan 

Västra – VA-arbeten enl KF beslut 2019 
 

Finansiering av investeringar 

Hjo kommun har haft en period av höga investeringar. Under den gångna mandatperioden finansierades 61% 
av investeringarna med egna medel och resterande 40% finansierades genom minskning av likvida medel och 
nyupplåning. Även under innevarande mandatperiod föreligger stora investeringsbehov, bland annat en ny 
skola i Lundbyområdet vilket är bland de största investeringarna någonsin i Hjo kommun. Med hänsyn taget 
till detta har självfinansieringsmålet för mandatperioden satts till 70% 

Ovanstående investeringsplan indikerar att investeringarna avtar i slutet av planperioden, då inga större 
investeringar planeras vilket är viktigt för att hålla belåningen på en godtagbar nivå. 
 

  

Tekniskt övergripande 600 54 654 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Fastigheter övergripande 4 300 13 032 17 332 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Skolfastigheter 9 100 29 100 38 200 50 200 60 200 200 200 200 

Barnomsorgsfastigheter 0 6 000 6 000 16 000 0 0 0 0 

Kultur och fritidsfastigheter 250 0 250 250 250 250 250 250 

Gator, vägar, infrastruktur 9 850 5 550 15 400 5 650 5 650 4 450 4 450 4 450 

Exploateringsfastigheter 2 500 4 000 6 500 0 0 0 0 0 

Hamnen 0 0 0 4 000 0 0 0 0 

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

KS förvaltning inventarier: 3 800 1 144 4 944 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Skattefinansierad verksamhet 31 400 59 455 90 855 81 900 71 900 10 700 10 700 10 700 

Avgiftsfinansierad verksamhet 3 900 0 3 900 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Summa investeringar 35 300 59 455 94 755 84 900 73 900 12 700 12 700 12 700 

Rubricering inkl tillägg 
vårbudgeten

KF-anslag 

2019

Prognos 

ombudg 

från 2018 

till 2019

Budget 

2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
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Verksamhetsplan för skattefinansierade investeringar 2019-2024 
 

 
 

 

Maskiner, transportmedel o inventarier 400 0 400 800 800 800 800 800 

Inventarier i kök för kostverksamh 200 54 254 200 200 200 200 200 

Tekniskt övergripande totalt: 600 54 654 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Ökad tillgänglighet 0 1 150 1 150 0 0 0 0 0 

Energibesparande åtgärder 800 3 501 4 301 0 0 0 0 0 

Reinvestering fastighetsbestånd 2 000 1 381 3 381 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Ombyggnad Centralkök 1 500 2 500 4 000 0 0 0 0 0 

Lokalanpassning stadshuset 0 4 500 4 500 0 0 0 0 

Fastigheter övergripande totalt: 4 300 13 032 17 332 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Lekutrustning 100 100 200 200 200 200 200 200 

Ny F-6 skola 9 000 1 000 10 000 50 000 60 000 0 0 0 

Guldkroksskolan Etapp 4 0 28 000 28 000 0 0 0 0 0 

Skolfastigheter totalt: 9 100 29 100 38 200 50 200 60 200 200 200 200 

Ytterligare barnomsorgsplatser 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 

Förskola i Korsberga 0 0 0 16 000 0 0 0 0 

Barnomsorgsfastigheter totalt: 0 6 000 6 000 16 000 0 0 0 0 

Guldkroksbadet 250 0 250 250 250 250 250 250 

Kultur och fritidsfastigheter totalt: 250 0 250 250 250 250 250 250 

Asfaltering 2 600 0 2 600 2 600 2 600 2 800 2 800 2 800 

Gatuarbeten 400 0 400 400 400 500 500 500 

Belysningsnät 1 500 300 1 800 1 500 1 500 0 0 0 

Ledningsnät dagvatten exkl. fastigheter 400 0 400 400 400 400 400 400 

Trafiksäkerhetsåtgärder 250 0 250 250 250 250 250 250 

GC-väg/cykelstigar 500 500 1 000 500 500 500 500 500 

Simon Gates Väg 3 100 2 000 5 100 0 0 0 0 0 

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

Brorenoveringar Pott 400 400 800 0 0 0 0 0 

Stadsparken – Scen tillgängl o VA 200 200 400 0 0 0 0 0 

Stadsparken - tillgänglighanp lekplats 500 500 0 0 0 0 0 

Parkeringsplatser Guldkrokshallen 0 1 400 1 400 0 0 0 0 0 

Gator, vägar, infrastruktur totalt 9 850 5 550 15 400 5 650 5 650 4 450 4 450 4 450 

Exploatering Knäpplan/Sandby 1 000 4 000 5 000 0 0 0 0 0 

Exploatering Norra Knäpplan 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exploatering Västra Knäpplan 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exploatering Ind omr Metallvägen 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 

Exploatering totalt: 2 500 4 000 6 500 0 0 0 0 0 

Hamnen - Vågbrytare 0 0 0 4 000 0 0 0 0 

Hamnen totalt: 0 0 0 4 000 0 0 0 0 

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

KS förvaltning inventarier: 3 800 1 144 4 944 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Skattefinansierade verksamheter 31 400 59 455 90 855 81 900 71 900 10 700 10 700 10 700 

Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024Rubricering
KF-anslag 

2019

Prognos 

ombudget 

från 2018 till 

2019

Budget 

2019
Plan 2020 Plan 2021
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Nedan följer en sammanfattning av de mest väsentliga investeringsprojekten i budgeten för 
2019 samt i planen för 2020-2024: 
 
Under åren 2018-2019 avsätts totalt 4,5 mkr för ombyggnationer i Stadshuset. Behov fanns att förbättra 
ventilationen i 30- och 50-talsdelarna, vilket slutfördes våren 2019.   
 
Ny F-6 skola Under åren 2019-2021 finns totalt 120 mnkr avsatta för byggnation av en ny F-6 skola inkl 
särskoleverksamhet. Förprojektering pågår och avsättningen om 120 mnkr baseras på en schablonmässig 
beräkning utifrån behov av antal klassrum, kök, matsal, gymnastiksal, gemsamhetsutrymmen etc.  
 
Guldkroksskolan ombyggnad B-huset 2018 fanns 28 mnkr avsatta för renovering och ombyggnad av B-
huset. Lokalerna stod färdiga inför vårterminen 2019. Statsbidrag har beviljats från Boverket för vissa delar av 
renoveringen. 
 
Förskola i Korsberga I Investeringsbudgeten för 2019 fanns 16 mnkr planerade för nybyggnad av en 
förskola i Korsberga. Verksamheten är idag inrymd i skolans lokaler tills vidare men behovet ökar även inom 
skolan och en nybyggnad är nödvändig för att skapa bra lokaler för både förskole- som skolelever. Eftersom 
arbetet inte är påbörjat ännu har anslaget flyttats till 2020. 
 
Ytterligare barnomsorgsplatser.  Till- och ombyggnad av Orrelyckans förskola pågår, totalt 
finns 6,0 mnkr avsatta för detta. Beräknas vara färdigställt april/maj 2019. 
 
Parkeringsplatser Guldkrokshallen Verksamheterna vid Guldkroksområdet har genom åren utvecklats 
och blivit fler. Behovet av parkeringsplatser har ökat. I dag har besökare till Guldkrokshallen, tennishallen och 
konstgräsplanen svårt att hitta parkeringsplatser. Den nya placeringen av Skateparken förstärker detta behov. 
I samband med gatuprojekteringen av Knäpplanområdet och Lars i Knäpplans väg lät förvaltningen ta fram en 
projektering över nybyggnation av parkeringsplatser vid Guldkrokshallen förlagda på gräsytan i anslutning till 
Idrottsgatan. I investeringsbudget 2016 avsattes 1,4 mnkr för detta. Dessa ombudgeteras till 2020. 
 
”Lars i Knäpplans Väg” Under åren 2018-2019 ligger det sammanlagt 5,1 mnkr (tidigare 7,0 mnkr) avsatta 
för byggnation av Lars i Knäpplans Väg som ska knyta det nya exploateringsområdet Knäpplan med 
villatomter och förskola med Sigghusbergsområdet och Falköpingsvägen. I och med exploatering av nya 
tomtområdet Knäpplan Västra har delar av dessa, 1,9 mnkr omdisponerats för att täcka kostnader för VA-
arbeten inom detaljplaneområdet. 
 
Hamnen – Vågbrytare År 2020 finns 4,0 mnkr avsatta för renovering av Vågbrytaren. 
 
Gatubelysning Anslag om 1,5 mnkr har förlängts i två år 2020-2021 för att komplettera och byta ut till 
energisnålare anläggningar. 
 
Ombyggnad Centralköket Tidigare avsatta och ombudgeterade medel om 2,5 mnkr för bl a kontor, 
personalutrymmen o ombyggnad av kök, kompletterades 2019 med 1,5 mnkr för att även inrymma 
installation av frysrum. 
 

Reinvestering gator och vägar. Under 2014 genomfördes en underhållsutredning av gator och vägar 
som visar på ett underhållsbehov under perioden 2016-2020 som överstiger nuvarande budget med 1,8 
mnkr. I 2015 års budget avsattes 800 tkr årligen under en femårsperiod för underhållsasfaltering. Detta årliga 
belopp ökades med 1,8 mnkr och uppgår under perioden 2016-2021 till 2,6 mnkr samt till 2,8 mnkr under 
2022 till 2024.  
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Utöver ovan nämnda projekt finns i investeringsbudgeten också inlagt ett antal reinvesteringar med fasta 
belopp per år. Exempel på sådana är tillgänglighetsanpassning, energibesparande åtgärder, gatuarbeten, 
investeringar inom VA-området samt inventarier. Dessa medel är viktiga för att upprätthålla funktion och 
värde på våra tillgångar. Då akuta investeringsbehov uppstår är det viktigt att beslut snabbt kan fattas om 
investering. 

 
Investeringar avgiftsfinansierad verksamhet/-plan i detalj 2019-2024 

 
 
För den taxefinansierade VA-verksamheten avsätts 3,0 mnkr 2020 för reinvesteringar vatten-, 
avloppsledningar och utbyte av serviser mm.  

För VA-arbeten inom exploateringsområde Knäpplan har 1,9 mnkr omfördelats från anslag för Simon Gates 
Väg, 2019 enl KF beslut. 
 
 

  

Avlopps- och vattenledningar 2 000 0 2 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Exploatering Västra Knäpplan - VA 1 900 1 900

Avgiftsfinansierad verksamhet 3 900 0 3 900 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Rubricering
KF-

anslag 
2019

Ombudg
et från 
2018

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024
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10. Politikområden 

10.1 Demokrati 
Området omfattar kommunens politiska verksamhet, dvs. kommunfullmäktige, revision, valnämnd, miljö- och 
bygglovsnämnd samt kommunstyrelsen med utskott. Inom politikområdet ingår förutom arvoden m.m. till politiker 
även kostnader för sakkunniga biträden till revisionen, partistöd och överförmyndarverksamhet. Under 
kommunfullmäktige finns en beredning för utvecklingsfrågor. 
 
Mål för Demokrati 2020 
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 
fastställandet av budgetdokumentet i november. 
 
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet 
på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och 
verksamhetsplan i november 2020. 
 
Härledning av Vårbudget 2020 
Härledning  Belopp (tkr) 
Budget 2019 6 767 
Generell ramtilldelning 2,5 % 130 
Indexuppräkning 1,0 % 16 
Tillkommande kapitaltjänst 32 
Politiska prioriteringar 0 
Effektivitetsbeting   – 92 
Vårbudget 2020 6 853 

 
Ramtilldelning 
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till vartdera politikområde med ett generellt 
påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2019 med 2,5 %, en indexuppräkning av 
övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.  
 
Kapitaltjänst 
Investeringsprojekt  Projekt-

budget  
Årlig 

avskrivning   
Årlig ränta 

 (1,75 %) 
S:a 

kap.tjänst 

Ökad hyra stadshuset 4 500 20 12 32 

Total S:a  4 500 20 12 32 
 

Prioriteringar i vårbudgeten 
Inga politiska prioriteringar föreligger i vårbudgeten. 
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Effektivitetsbeting 
I 2020 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 1,5 procent av den totala 
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 7,2 mnkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan 
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Demokratis del innebär 
detta 92 tkr. I samband med detta har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar och 
redovisa dessa till budgetprocessen i höst 
 
 
Områden som hänskjuts till höstprocessen 
Inget hänskjuts till höstprocessen 
 
Verksamhetsmått och nyckeltal 

 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Kommunfullmäktige    
Antal sammanträden 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 invånare 207 278 239 

    

Kommunstyrelsen    

Antal sammanträden 12 9 9 

Antal invånare per förtroendevald i Hjo 123 101 - 

Nettokostnad per invånare 408 407 404 
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10.2 Kommunledningskontoret 
Kommunledningskontoret svarar för ledning, styrning, uppföljning och kontroll av den samlade verksamheten i Hjo 
kommun. Kommunledningen inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politiken och förvaltningen, 
samt säkerställer att fattade beslut genomförs. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal och 
kommunikation. Utöver detta finns även projekt för utveckling, internationella frågor, säkerhetsarbete samt näringsliv 
och handel. 
 
Mål för Kommunledningskontoret 2020 
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 
fastställandet av budgetdokumentet i november. 
 
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet 
på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och 
verksamhetsplan i november 2019. 
 
Verksamhetsanalys och ekonomi 
Av Kommunledningskontorets budgetram utgörs drygt 50 % av staben med funktionerna för ekonomi, IT, 
personal, kansli och kommunikation. 23 % består av KS Samverkan med bland annat Miljösamverkan Östra 
Skaraborg (drygt 1 mnkr) och Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). RÖS är den största verksamheten 
(drygt 7 mnkr). Därutöver finns medlemsavgifter till bland annat Sveriges kommuner och Landsting (drygt 0,2 
mnkr) och Skaraborgs kommunalförbund (cirka 0,4 mnkr) inkl. medfinansiering till Skaraborgs tillväxtprogram 
(drygt 0,3 mnkr). EU-relaterade medlemsavgifter är bland annat medfinansiering Leader Östra Skaraborg (0,2 
mnkr). Här återfinns också funktionen säkerhetssamordning som i sin helhet finansieras av statliga bidrag 
samt kollektivtrafiknämnden (1,5 mnkr). Kommunledningen står för 23 % av ramen och 
näringslivsverksamheten 3 %. Personalkostnadernas andel av den totala ramen är 51 %. 
 

Härledning av Vårbudget 2020 

Härledning  Belopp (tkr) 
Budget 2019 48 503 
Generell ramtilldelning 2,5 % 632 
Indexuppräkning 1,0 % 258 
Tillkommande kapitaltjänst -61 
Politiska prioriteringar:  
RÖS  
GDPR - underfinansiering 500 
Gemensamt arkiv  
IT-system personalenheten  
Omfördelningar  
Omfördelning budgetmedel från BoU avseende tjänst (IT) 520 
Omfördelning av budget studieorganisationerna till Kultur, turism o fritid -280 
 
Effektivitetsbeting  

 
– 583 

Vårbudget 2020 49 489 
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Ramtilldelning 
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till vartdera politikområde med ett generellt 
påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2019 med 2,5 %, en indexuppräkning av 
övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.  
 
Kapitaltjänst 
 
Investeringsprojekt  Projekt-

budget  
Årlig 

avskrivning   
Årlig ränta 

 (1,75 %) 
S:a 

kap.tjänst 

Ökad hyra stadshuset 4 500 44 30 74 

Kapitalkostnad för helt avskrivna objekt  -135  -135 

Total Summa  4 500 -91 30 -61 
 
Prioriteringar i vårbudgeten 
 
Kommunledningskontoret har lyft ett flertal behov inför 2020. Behoven består av: 
 

• 176 tkr för höjd medlemsavgift till Räddningstjänsten Östra Skaraborg.  
• 220 tkr för kostnader till följd av GDPR för dataskyddsombud och informationssäkerhetsprogram 

där KLK idag är underfinansierade. 
• 100 tkr i ökade kostnader för att höja kvaliteten för Hjo, Tibro och Karlsborgs gemensamma arkiv i 

form av utökning av tjänst.  
• 226 tkr för tre olika IT-system med koppling till personal. Lönekartläggningssystem, IT-stöd för 

sjukfrånvaro och rehabilitering samt systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Kommunledningskontoret totala behov uppgår till 722 tkr och för att täcka behoven tilldelas politikområdet 
500 tkr i 2020 års budget. 
 
Omfördelningar 
 
Omfördelning av medel från Barn och utbildning 
Ramarna justeras mellan Kommunledningskontoret och Barn och utbildning, då tjänst inom 
skoladministrationen flyttas centralt för mera kommunövergripande arbete. Omfördelning av budgetmedel 
520 tkr. 
 
Omfördelning av medel till Kultur, turism och fritid avseende studieförbunden 
Hanteringen av bidrag för studieförbunden omfördelas från Kommunledningskontoret till Kultur, turism och 
fritid 2020. Beloppet som ska justeras är 280 tkr. 
 
 
Effektivitetsbeting 
I 2020 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 1,5 procent av den totala 
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 7,2 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan 
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För 
Kommunledningskontorets del innebär detta 583 tkr. I samband med detta har förvaltningen fått i uppdrag 
att ta fram konsekvensbeskrivningar och redovisa dessa till budgetprocessen i höst 
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Områden som hänskjuts till höstprocessen 
Inget hänskjuts till höstprocessen. 
 
 
Verksamhetsmått och nyckeltal 
 

 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Förändring 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 antal 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) 32,0 31,6 32,4 
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10.3 Plan och bygg 
Plan och Bygg ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning enligt Plan- och Bygglagen samt för tillsyn av strandskydd. 
Området omfattar också kart- och mätverksamhet och fysisk planering. Plan och Byggenheten arbetar gentemot 
Byggnadsnämnden och i vissa frågor mot KS. 
 
Mål för Plan och Bygg 2020 
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 
fastställandet av budgetdokumentet i november. 
 
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2020 presenteras i inledningen av 
dokumentet på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av 
Budget- och verksamhetsplan i november 2019. 
 
Verksamhetsanalys och ekonomi 
För 2019 uppgår politikområdets ram till 4 352 tkr fördelat på 1 494 tkr för Bygglovshandläggning, 1 697 tkr 
på Fysisk planering och 1 160 tkr för gemensam administration för hela politikområdet. Inom Plan och Byggs 
verksamheter finns ca 6 heltidstjänster.  
 
Härledning av Vårbudget 2020 
Härledning  Belopp (tkr) 
Budget 2019 4 352 
Generell ramtilldelning 2,5 % 102 
Indexuppräkning 1,0 % 15 
Tillkommande kapitaltjänst 20 
Politiska prioriteringar 0 
Effektivitetsbeting -80 
Vårbudget 2020 4 409 

 
 
Ramtilldelning 
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till vardera politikområde med ett generellt påslag 
baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2019 med 2,5 %, en indexuppräkning av övriga 
kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.  
 
Kapitaltjänst 
 
Investeringsprojekt  Projekt-

budget  
Årlig 

avskrivning   
Årlig ränta 

 (1,75 %) 
S:a 

kap.tjänst 

Ökad hyra stadshuset 4 500 12 8 20 

Total S:a  4 500 12 8 20 
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Prioriteringar i vårbudgeten 
Inga politiska prioriteringar inom politikområdet 
 
Effektivitetsbeting 
I 2020 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 1,5 procent av den totala 
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 7,2 mnkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan 
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Plan och byggs del 
innebär detta 80 tkr. I samband med detta har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram konsekvens-
beskrivningar och redovisa dessa till budgetprocessen i höst 
 
 
Efterfrågeförändringar - Behov 
 
Kart- GIS- (Geografiskt Informationssystem) och mätkompetens är en funktion som är viktig för 
såväl samhällsbyggnad som andra verksamheter. Vi, liksom våra grannkommuner, står inför ett 
generationsskifte. Samverkan är en möjlig väg att lösa våra gemensamma behov. För att lyckas bör våra kart- 
och GIS program vara så likvärdiga att de möjliggör samverkan. Inom en snar framtid är det också troligt att 
Hjo kommun behöver byta kart och GIS program.  
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10.4 Barn och utbildning 
Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande 
kostnader för verksamheten så som ledningsorganisation och facklig verksamhet. Barnomsorg omfattar förskole- 
dagbarnvårdar- samt fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grundsärskola, 
elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive SFI – svenska för 
invandrare. 
 

Mål för Barn och utbildning 2020 
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 
fastställandet av budget dokumentet i november.  
 
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet 
på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och 
verksamhetsplan i november 2019. 
 
Verksamhetsanalys och ekonomi 
Totalramen 2019 för barn och utbildning är 235 mnkr. Av dessa avser drygt hälften kostnader för personal, 
30 % avser köp av verksamhet t.ex. kostnader för interkommunal grund- resp. särskola samt kostnader för 
våra gymnasieelever. Övriga kostnader är köp av pedagogiskt material samt interna kostnader som hyra, mat 
och städ. 
 
Härledning av Vårbudget 2020 
Härledning  Belopp (tkr) 
Budget 2019 235 358 
Generell ramtilldelning 2,5 % 3 878 
Indexuppräkning 1,0 % 596 
Uppräkning Gymnasieskola 855 
Tillkommande kapitaltjänst 84 
Politiska prioriteringar:  
Elevförändring Grundskolan  500 
Kulturskolan förstärkning 500 
Nationell IT-strategi 400 
Minskade barngrupper 1 100 
Omfördelningar  
Omföring av tjänst från BU adm till kommunledningskontoret -520 
  
Effektivitetsbeting  -2 365 
Vårbudget 2020 240 386 
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Ramtilldelning 
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till respektive politikområde med ett generellt 
påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2019 med 2,5 %, en indexuppräkning av 
övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.  
 
Prioriteringar i vårbudgeten 
 
Nationella IT-strategier och digitalisering 
Under 2016 presenterade Skolverket en nationell strategi för skolans digitalisering. Strategin innebär 
konsekvenser för verksamhetens del då den innehåller mål om tillgång till digitala verktyg. Bland annat är 
målet att alla elever i grundskolans årskurser 1-9 har tillgång till ett personligt digitalt verktyg inom tre år 
(2020) och barn/elever i förskolan och förskoleklass har minst ett verktyg på fem barn/elever inom fyra år 
(2021) samt att huvudman ska säkerställa att eleverna i vuxenutbildning har tillgång till digitala verktyg i 
lämplig omfattning inom fyra år. Förutom inköp av digitala verktyg ställer det ökade krav på IT-infrastruktur i 
byggnader vilket medför ökande kostnader.  
 
De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar 
individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, 
samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att 
stärka förmågan till problemlösning och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala 
verktyg.  
 
Regeringens beslut om en nationell strategi för digitalisering är: 

• Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. 
• För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs en digital kompetens och vi behöver då förbereda 

elever för fortsatta studier och arbetsliv. 
• För att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar.  

 
Barn och utbildning har idag 1 288 tkr avsatt för IT medel. För att kunna möta de krav den nationella IT 
strategierna samt de krav på kompetensutveckling regeringens förslag innebär förstärks Barn och utbildning 
inför 2020 med ytterligare 400 tkr. 
 
Efterfrågeförändringar barn  
Barnomsorg: Ålder 1-5 år 

 
 
Politiken har beslutat att från och med höstterminen 2019 ska barngruppernas storlek minskas från 20 
barn/avdelning till 18 barn/avdelning i snitt. Hösten 2019 hanteras detta genom att den nybyggda avdelningen 
på Orrelyckans förskola öppnas samt att trycket inom barnomsorgen på hösten är som lägst. För att 
verksamheten ska kunna uppfylla beslutet under våren 2020 har Barn och utbildning tilldelats 1,1 mnkr enligt 
nedanfördelning.  
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- Hyra:  100 tkr (helår) 
- Städ:  55 tkr (halvår) 
- Mattransporter: mat kan ev. administreras via skolmatsalen 
- Personal: 3 tjänster i 6 mån, 800 tkr 
- Verksamhetsanslag: 25 tkr 
- Inventarier: 100 tkr 

 
Efterfrågeförändringar elever 
Grundskola 6-15 år 

 
 
Barn och utbildning har idag 1005 elever i förskoleklass till årskurs 9. Till våren så slutar 95 elever 9:an och 
106 elever börjar förskoleklass. Detta innebär en elevökning om 11 elever. Dagens resursfördelnings-system 
utgår från att varje elev genererar 0,069 lärarresurs i grundersättning, sen tillkommer ytterligare resurs 
beroende på årskurs. Vilket medför en ökning av tjänsteunderlaget utifrån gällande resursfördelningsmodell 
om 0,069*11=0,75 tjänst = 0,5 mnkr (då har ingen hänsyn tagit till in/utflyttning, uppgiften är baserad på idag 
kända uppgifter). Barn och utbildning tilldelas 0,5 mnkr enligt ovan. 
 
Kulturskola – kö samt utökning dans 
Kulturskolan i Hjo har förnärvarande kö till framför allt gitarr och pianoundervisningen. Utöver detta har 
verksamheten ht18/vt19 erbjudit dansundervisning, vilket varit en projektsatsning som finansierats via 
kulturrådet. Satsningen har fallit väl ut och är ett lyckat tillskott för Kulturskolan i Hjo kommun. Politiken har 
beslutat tilldela Kulturskolan 0,5 mnkr för att kulturskolan även i fortsättningen ska kunna erbjuda dans som 
en del av kulturskolans ordinarie utbud samt att minska kötiderna på framförallt gitarr och pianoundervisning.  
 
Kapitaltjänst 
Beräkningarna av justering för förändrade kapitaltjänstkostnader fördelas på ”fastighet” och ”övrigt. 
Anledningen till denna uppdelning är att kompensation för nya kostnader avseende kapitaltjänst på 
investeringar som löper på fastigheter ligger inom ramen för internhyressystemet. Detta innebär att det 
politikområde där den betalande verksamheten- hyresgästen hör hemma får kompensationen i form av 
ramtilldelning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900

950

1 000

1 050

1 100

1 150

1 200

Grundskola F-9



 43(63) 
 
Barn och utbildning får tillkommande hyreskostnad motsvarande tillkommande kapitaltjänst avseende 
permanentandet av Paviljongen vid Orrelyckans förskola (halvårseffekt) samt ökad hyra i stadshuset. För 
detta kompenseras Barn och utbildning med motsvarande kapitaltjänstkostnader om 84 tkr.   
 
Investeringsprojekt  Projekt-

budget  
Årlig 

avskrivning   
Årlig ränta 

 (1,75 %) 
S:a 

kap.tjänst 

Ökad hyra stadshuset 4 500 4 3 7 

Orrelyckans tillbyggnad 3 200 48 28 77 

Summa  7 700 52 32 84 
 
Effektivitetsbeting 
I 2020 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 1,5 procent av den totala 
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 7,2 mnkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan 
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Barn och Utbildnings 
del innebär detta 2 365 tkr. I samband med detta har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram 
konsekvensbeskrivningar och redovisa dessa till budgetprocessen i höst 
 
 
Områden som hänskjuts till höstprocessen 

Elevförändring gymnasieskolan 

Gymnasieskola 16-18 år  

 
 
Barn och utbildning har idag sammanlagt 95 elever som slutar 9:an och 78 elever tar studenten vt -19. Detta 
innebär att elevantalet till hösten är 17 gymnasieelever fler än dagens. Detta skulle innebära ökade kostnader 
med ca 1,8 mnkr. Förtillfället förs diskussioner gällande Utbildning Skaraborgs gemensamma prislista utifrån 
prisutvecklingen de senaste åren. Den 10 maj beslutades av kommunalförbundets styrelse att prislistan som 
gäller 2019 ska vara samma som föregående år, alltså ingen ökning. Utifrån den osäkerhet som förtillfället 
råder inom samverkansområdet ”Utbildning Skaraborg” hänskjuts detta till höstprocessen. 
 
Fritidshem 
Barn och utbildning har tillsammans med Kultur, turism och fritid fått i uppdrag att utreda en eventuell 
fritidsklubb. Fritidsklubben är till för barn som går i kommunala och fristående skolor inom och utanför 
kommunen och oftast är verksamheten till för barnen i skolår 4-6. Detta innebär en lite friare form av 
verksamhet där barnen själva får ta ett större ansvar. För de barn som är i behov av vanlig fritidsverksamhet 
ska detta erbjudas inom befintlig verksamhet. Förhoppningen är samordningsvinster mellan Kultur, Turism 
och Fritid samt ett större utbud av verksamheter för våra barn att välja bland. Utifrån detta skjuts äskande 
gällande förstärkning inom fritidsverksamheten till hösten. Arbete har påbörjats och presenteras i samband 
med höstens budgetkonferens. 
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Verksamhetsmått och nyckeltal 
 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Antal 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) 

373 419 457 

Antal elever i gymnasieskola 323 310 295 
Antal elever i grundsärskolan 6 13 13 
Antal elever i gymnasiesärskolan 5 4 4 
Antal elever på komvux 
-egna platser 
-Köpta platser (NTI) 

 
50 
53 

 
88/73* 
75/66* 

 
93 
42 

Antal elever på Särvux 9 6/6* 6 
Antal elever på IM-program 42 52/35* 34 
Antal elever på SFI 62 65/67* 66 
Resultat nationella proven i åk 3 70   
Resultat nationella proven i åk 6 84   
Andel behöriga elever till gymnasiet 90,7 89,5 89,5 
Gymnasieelever med examen inom 4 år 68,7 81,4 81,4 

 
Nyckeltal kostnad/år Utfall 2016 Riket 2016 Utfall 2017 Riket 2017 
Kostnad för ett inskrivet barn i 

förskolan 
143 600 kr 140 700 kr 150 000 kr 152 200 kr 

Kostnad för ett inskrivet barn på 

fritidshem 

39 900 kr 37 200 kr 40 290 kr 37 777 kr 

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

Kostnad för en elev i grundskola 111 500 kr 122 200 kr 121 800 kr 126 600 kr 

Kostnad för en elev i 

gymnasieskolan, jmf riket 

130 000 kr 119 400 kr 127 800 kr 120 700 kr 

Kostnad för helårsstuderande 

komvux 

135 000 kr 57 600 kr 60 700 kr 55 100 kr 

Nettokostnad musik- och 

kulturskola, kr/inv. 

279 249 247 249 

Andel årsarbetare med pedagogisk 

högskoleexamen (%) 

-Förskola 

-Förskoleklass och grundskola 

-Fritidshem 

 

 

62 % 

88 % 

70 % 

 

 

44 % 

82 % 

42 % 

 

 

65 % 

90 % 

50 % 

 

 

42 % 

82 % 

39 % 
 

  



 45(63) 
 
10.5 Arbete och socialtjänst 
Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integration och 
flyktingmottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och 
Socialtjänstförordningen. Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för samordning av de 
arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. AME utför bl.a. arbetslivsinriktade 
rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen. Vidare 
ansvaras för tjänster som utförs i samverkan med andra kommuner t ex alkoholhandläggning och tillsyn, 
familjerådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och social jour.   
 

Mål för Arbete och socialtjänst 2020 
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 
fastställandet av budget dokumentet i november.  
 
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet 
på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och 
verksamhetsplan i november 2018. 
 
Verksamhetsanalys och ekonomi 
Socialtjänstens verksamhet styrs i stor omfattning av gällande konjunktursvängningar och hur samhället mår. 
Det finns dock en eftersläpning i när behoven blir tydliga inom socialtjänstens verksamhet, vilket kräver 
förmåga att planera och se förväntade resultat av förändringar. Budget är därför inte alltid i paritet med 
behovet 
 
Verksamheten har för 2019 en totalram på 25,9 mkr fördelat för Individ och familjeomsorg, 
arbetsmarknadsenheten och integration. Verksamheten är oförutsägbar och i många delar svår att påverka 
varför behovet kan variera över tid. 
 
Härledning av Vårbudget 2020 
Härledning  Belopp (tkr) 
Budget 2019 25 907 
Generell ramtilldelning 2,5 % 367 
Indexuppräkning 1,0 % 117 
Tillkommande kapitaltjänst 35 
Politiska prioriteringar  
Socialsekreterare 620 
Digitalisering, familjerättshandläggning 89 
  
Effektivitetsbeting  -413 
Vårbudget 2020 27 001 
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Ramtilldelning 
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till respektive politikområde med ett generellt 
påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2019 med 2,5 %, en indexuppräkning av 
övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar 
 
Kapitaltjänst 
 
Investeringsprojekt  Projekt-

budget  
Årlig 

avskrivning   
Årlig ränta 

 (1,75 %) 
S:a 

kap.tjänst 

Ökad hyra stadshuset 4 500 21 14 35 

Total S:a  4 500 21 14 35 
 
 
Prioriteringar i vårbudgeten 
 
Orosanmälningar  
Ökningen av inkomna orosanmälningar fortsätter. Under första kvartalet 2019 har antalet orosanmälningar 
ökat till 108 från 65 stycken 2018.  I många av de orosanmälningar som kommer in finns det inslag av våld i 
nära relation eller misstanke om våld mot barn. Ökningen av antal orosanmälningar har ingen koppling till 
flyktingkrisen 2015. Det finns också en stor ökning av antalet anmälningar gällande vuxna med missbruk. 
Drogsituationen och tillgången till narkotika är för närvarande illavarslande och påverkar arbetet med vuxna 
missbrukare. Förvaltningen har jämfört socialsekreterarresurser i Hjo jämfört med Tibro och Töreboda och 
kan konstatera att antal utredningar per socialsekreterare i Hjo väsentligt överstiger antal utredningar per 
socialsekreterare i ovan angivna kommuner. Förvaltningen har äskat medel till ytterligare en 
socialsekreterare inom utrednings- och behandlingsgruppen för att hinna med ökningen av orosanmälningar 
som vi idag ser i vårt samhälle. Arbete och socialtjänst tilldelas 620 tkr för ytterligare en tjänst. 
 
Digitalisering 
Arbete och socialtjänst har behov av att öka digitaliseringen avseende handläggningen. En effektivare och 
snabbare administration bör leda till handläggarna får en förbättrad arbetsmiljö och får mer tid för det 
klientnära arbetet. Förvaltningen föreslår att nästa steg i digitaliseringen är att införa en ny modul kopplad till 
utrednings- och behandlingsgruppens familjerättshandläggning. Arbete och socialtjänsten tilldelas 89 tkr. 
 
Effektivitetsbeting 
I 2020 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 1,5 procent av den totala 
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 7,2 mnkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan 
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Arbete och socialtjänsts 
del innebär detta 413 tkr. I samband med detta har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram 
konsekvensbeskrivningar och redovisa dessa till budgetprocessen i höst 
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Verksamhetsvolymer och nyckeltal 
 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Antal inskrivna AME 70 55 88 

Andel (%) av befolkningen som uppbär 

försörjningsstöd 

4,0 3,6 3,6 

Utbetalt ek. bistånd, kr 5 855 tkr 7 069 tkr 6 937 tkr 

Antal hushåll 210 216 190 

Anmälningar Barn och unga 248 277 313 

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 
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10.6 Vård och omsorg 
Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, 
omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt boende. 
 
Äldreomsorgen omfattar hemvård i ordinärt boende, korttidsvård, dagverksamhet, särskilt boende, kommunal hälso- 
och sjukvård. Hemvård kan bland annat vara städning, inköp, tvätt, klädvård, tillsyn, personlig omvårdnad, 
matdistribution och trygghetslarm. Verksamheten till funktionshindrade handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen: 
personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med 
särskild service. 

 

Mål för Vård och omsorg 2020 
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 
fastställandet av budgetdokumentet i november.  
 
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet 
på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och 
verksamhetsplan i november 2019. 
 
Verksamhetsanalys och ekonomi 
Förvaltningen har under 2019 tilldelats 174 819 tkr i budgetram för politikområdet Vård och omsorg. 
Verksamheten är mycket personalintensiv, 81 % av budgeterade kostnader är personalkostnader. 
Personaleffektivitet är därför nyckeln till ekonomisk balans för Vård och omsorg.  

 
Härledning av Vårbudget 2020 
Härledning  Belopp (tkr) 
Budget 2019 174 819 
Generell uppräkning ramtilldelning 2,5% 4 467 
Indexuppräkning 1%  326 
Tillkommande Kapitaltjänst 237 
Politiska prioriteringar:  
Nya avdelningar Sigghusberg 8 000 
Elevhem LSS 440 
Smedjan 250 
Boendestöd 250 
Förändring personlig assistans -500 
Volymökning hemvården 1 000 
  
Effektivitetsbeting  -2 750 
Vårbudget 2020 186 539 

 
 
Ramtilldelning 
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till vardera politikområde med ett generellt påslag 
baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2019 med 2,5 %, en indexuppräkning av övriga 
kostnader med 1% samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.  
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Kapitaltjänst 
 
Investeringsprojekt  Projekt-

budget  
Årlig 

avskrivning   
Årlig ränta 

 (1,75 %) 
S:a 

kap.tjänst 

Inventarier Sigghusberg  2 000 200 35 235 

Ökad hyra stadshuset 4 500 1,5 0,5 2 

Total S:a  6 500 201,5 35,5 237 
 
 
Politiska beslut och prioriteringar 
 
Nya avdelningar på Sigghusberg 
En utbyggnad av Sigghusbergs äldreboende beräknas vara färdig för inflyttning april 2020. Utbyggnaden 
kommer att inrymma en korttidsavdelning och en boendeavdelning för personer med demenssjukdom samt 
förbättrade lokaler för den dagverksamhet som bedrivs på Sigghusberg.  
 
Tanken är också att samla demensomsorgens olika delar på Sigghusberg och skapa ett demenscentrum dit 
personer med demenssjukdom och deras anhöriga kan komma för att delta i dagverksamhet, korttidsvård 
eller i generella informationsträffar och samlingar. 
 
Förvaltningen bedömer att personal behöver vara på plats fr o m 15 mars för att starta upp verksamheten på 
de nya avdelningarna för att brukare ska kunna flytta in fr o m april. Personalkostnaderna för 9,5 mån 
beräknas enligt följande: 
 
Boendeavdelning 6,45 åa  2 970 tkr  
Korttidsavdelning 6,45 åa 2 970 tkr  
Nattbemanning 1,98 åa 1 085 tkr  
Sjuksköterska 0,7 åa    425 tkr  
Totalt   7 450 tkr  
 
För sjuksköterska beräknas behovet vara 1 årsanställd men förvaltningen har 0,3 årsanställd för 
demenssammordnare som beräknas ingå i tjänsten. 
 
Löpande kostnader för t ex förbrukningsmaterial, arbetskläder, tvätt, telefoni m.m. för de nya avdelningarna 
beräknas uppgå till 240 tkr för 2020.  
 
För helt år beräknas lönekostnaderna istället uppgå till 9 400 tkr och löpande kostnader 300 tkr.  
 
Hyran för gemensamma utrymmen i de nya delarna beräknas till 2 300 tkr för helt år och till 1 800 tkr för 
9,5 mån 2020. 
 
Förvaltningen beräknar kostnaden under 2020 till 9 490 tkr men med hänsyn taget till eventuella 
samordningsvinster med dagverksamhet, och övriga boenden tilldelas Vård och omsorg 8 000 tkr.  
 
 
Elevhem LSS 
Under 2019 har förändringar skett i antal elever som har beslut om elevhem med stöd av LSS och detta 
innebär en ökad kostnad om 440 tkr som tilldelas Vård och omsorg.  
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Smedjan 
Smedjan en dagverksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning som inte har möjlighet att vara 
lika aktiva som tidigare. Syftet med Smedjans dagverksamhet är att ge aktivering och sysselsättning i 
gemenskap med andra. Verksamheten skapar en möjlighet för gästerna att må bättre och öka sin livskvalitet 
genom målsättningen: 

• En bra aktivering och rehabilitering 
• Social samvaro 
• Förebygga isolering 
• Avlastning för den som vårdar en anhörig 

Behovet av verksamheten är stort och ökande. Dessa behov tillgodoses inte någon annanstans för denna 
målgrupp. De har inte samma möjlighet som andra att delta i civilsamhällets erbjudanden, då de ofta inte kan 
ta sig dit och behöver stöd och hjälp under tiden de är ute med basala behov. 
 
Smedjan har under en längre tid haft ett ökat inflöde av beslut (fördubbling på 3 år). Idag finns ca 19 gäster 
inskrivna och 2 årsarbetare personal samt en person anställd på extratjänst. Den anställningen upphör dock 
2019-08-15. Det fysiska tillståndet för de gäster som är inskrivna har försämrats. I dagsläget har flertalet 
stora vårdbehov, tex är 6 rullstolsburna och flera behöver hjälp med toalettbesök. Personalen upplever idag 
ett mycket högt arbetstempo, utan möjlighet till rast. Vidare tvingas de lämna gästerna ensamma i lokalen 
längre stunder då 2 personal behövs vid tex toalettbesök.  
 
Om dagvård inte erbjuds de äldre i Hjo finns risk för flertalet konsekvenser. Det är svårt att veta vilka beslut 
som istället skulle fattas för de individer som idag beviljas dagverksamhet men troligtvis skulle beslut om 
SÄBO tidigare behöva fattas. Anhörig make/maka/sambo skulle belastas mer vilket kan leda till att även de 
behöver insatser från kommunen. Det finns risk för att den psykiska ohälsan hos individen skulle öka. Att få 
delta på en dagverksamhet och kunna bo hemma längre istället för att behöva flytta till SÄBO ökar 
livskvaliteten för den enskilde. 
 
Idag sker ett samarbete med demensdagvårdens personal och när det är möjligt går de in och jobbar på 
Smedjan när de har lägre beläggning. Detta är en kortsiktig lösning som är möjlig på grund av tillfälligt lägre 
beläggning på Regnbågens demensdagvård. Tillfälligt har också extrabemannats. För att kunna erbjuda en bra 
dagverksamhet för det antal gäster som är inskrivna idag skulle det personalen behöva utökas. 
 
Vård och omsorg tilldelas 250 tkr i vårbudgeten för 2020 för att bemanningen ska kunna utökas.  
 
Boendestöd 
Den psykiska ohälsan ökar vilket har inneburit att behovet av boendestöd har ökat kontinuerligt och antalet 
brukare har fördubblats på de senaste tre åren. Detta innebär att arbetsbelastningen har ökat för 
boendestöd och det finns risk för att insatser inte verkställs på ett kvalitativt, ändamålsenligt och säkert sätt 
för brukarna. Boendestöd för personer med psykisk ohälsa är av den karaktären att det inte går att utföra 
insatserna snabb och effektivt, det handlar mer om ett stödjande förhållningssätt för att undvika att den 
psykiska ohälsan förvärras och leder till mer omfattande insatser.  
 
Boendestöd bemannas idag med 3,1 årsarbetare och har 44 st brukare. Detta kan jämföras med t ex 
Karlsborgs kommun som har 25 st brukare och bemannar med 3,5 årsarbetare.  
 
Vård och omsorg tilldelas 250 tkr för att kunna utöka bemanningen under 2020.  
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Förändringar personlig assistans  
Förändringar inom personlig assistans innebär att kostnaden beräknas minska med 500 tkr under 2020 och 
Vård och omsorgs budgetram minskas därför med detta belopp.  
 
Volymökning hemvård 
Förvaltningen konstaterar en volymökning under de första tre månaderna av 2019 jämfört med 2018 med i 
genomsnitt 362 utförda timmar per månad. Det är troligt att denna ökning kvarstår eller ökar i antal timmar, 
det finns inget som tyder på motsatsen. Ökningen av antal timmar motsvarar fyra årsarbetare och kostnaden 
beräknas därför öka med 2 100 tkr. 
 
Intäkter i form av avgifter från brukare har ökat i samband med att en ny avgiftstaxa infördes. Även högre 
antal utförda timmar innebär en ökning av hemvårdens intäkter. Med anledning av avgiftsreducering är det 
svår att beräkna i hur stor utsträckning intäkterna kommer att öka.   
 
Vård och omsorg tilldelas 1 000 tkr för att täcka kostnaden för volymökningar under 2020.  
 
Övriga behov  
Under budgetprocessen har även behov av digitala läkemedelsskåp/säkerhetsskåp på Sjöryd och Villa Rosell, 
hyra av arbetskläder i hemvården och fjärrtillsyn nattetid genom kameror på särskiltboende tagits upp men 
med tanke på den ekonomiska situationen har några medel för detta inte tilldelats. 
 
 
 

Verksamhetsvolymer och nyckeltal 
 Utfall 

2016 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Antal personer med insats från hemvården 238 243 263 

Hemtjänst, antal timmar/månad genomsnitt  3 215 
 

3 091 
 

3 117 

Antal vårddygn på korttiden1 

Antal möjliga dygn på korttiden vid ordinarie beläggning på korttidsavdelningen 

3 822 
3 660 

3 424 
3 650 

3 690 
3 650 

Antal personer med beslut om personlig assistans (inkl. privata utförare)2 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 

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

Nyckeltal 2015 2016 2017 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)3 -2,9 -3,6 -3,0 
Kostnad äldreomsorg per invånare 80+  

(alla kommuner, ovägt medelvärde kr) 

225 386 
(230 647) 

227 884 
(234 468) 

235 309 
(243 986) 

                                                
1 Inklusive 377 dygn verkställda på andra avdelningar inom kommunen 

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

3 Nettokostnadsavvikelse jämför nettokostnad med referenskostnaden (”statistiskt förväntad” kostnad). Resultat över 0 indikerar högre kostnadsläge 
och resultat under 0 istället lägre kostnadsläge.  
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Antal gynnande beslut som ej verkställts inom 3 mån 17 9 7 
Kontinuitet i hemtjänst (antal vårdare under 14 dagar, mått 

10) 

20 20 22 

 
 
Effektivitetsbeting 
I 2020 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 1,5 procent av den totala 
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 7,2 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan 
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Vård och omsorgs del 
innebär detta 2 750 tkr. I samband med detta har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram 
konsekvensbeskrivningar och redovisa dessa till budgetprocessen i höst. 
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10.7 Kultur, turism och fritid 
Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, kulturarrangemang, kulturturism/turism, kulturskola, 
biograf, utställningsverksamhet samt övrig kulturverksamhet i kommunen, fritidsgård, fritidsanläggningar, 
föreningssamverkan och föreningsbidrag, simskola, utomhusbad, uthyrning av lokaler m.m. 
 
Mål för Kultur, turism och fritid 2019 
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 
fastställandet av budgetdokumentet i november. 
 
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen presenteras i inledningen av dokumentet 
på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av Budget- och 
verksamhetsplan i november 2018. 
 
Verksamhetsanalys och ekonomi 
År 2019 uppgår politikområdets budgetram till 25 903 tkr. 55 % av budgetramen är fritidsverksamhet med 
fritidslokaler, utomhusbad, träningsplaner, bidrag till organisationer samt fritidsgård. Cirka 25 % av ramen är 
kulturverksamhet med bl.a. bibliotek, kulturkvarter, utställningar, kulturnät och evenemang. Turismens del 
utgör drygt 9 % av den totala ramen och resterande del är gemensam administration (cirka 11 %). Ca 61 % av 
de budgeterade kostnaderna består av interna kostnader för lokalhyra och köp av tjänster samt kapitaltjänst. 
Cirka 31 % av budgeten är personalkostnader.  
 
Härledning av Vårbudget 2020 
Härledning  Belopp (tkr) 
Budget 2019 25 903 
Generell ramtilldelning 2,5 % 273 
Indexuppräkning 1,0 % 113 
Tillkommande kapitaltjänst 34 
 
Politiska beslut och prioriteringar: 

 
 0 

Kulturkvarteret bemanning 150 
Omfördelningar: 0 
Omfördelning av budget studieorganisationerna från Kommunledningskontoret 280 
  
Effektivitetsbeting  – 150 
Vårbudget 2020 26 603 

 
Ramtilldelning 
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till vartdera politikområdet med ett generellt 
påslag baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2019 med 2,5 %, en indexuppräkning av 
övriga kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.  
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Kapitaltjänst 

Investeringsprojekt  Projekt-
budget  

Årlig 
avskrivning   

Årlig ränta 
 (1,75 %) 

S:a 
kap.tjänst 

Ökad hyra Guldkroksbadet  500 25 9 34 

Total S:a  500 25 9 34 
 

Prioriteringar i vårbudgeten 
 
Bemanning på Kulturkvarteret 
  
I samband med att Park invigdes hösten 2017 stod hela Kulturkvarteret färdigt att användas. Detta medförde 
behov av att se över hur Kultur, turism och fritid skulle möta de nya förutsättningarna med målsättningen att 
erbjuda en hög kvalitet på service och att kunna bemanna efter de behov som uppstår. Sedan 2018 har 
arbete pågått för att inom ram kunna erbjuda ett mer tillgängligt Kulturkvarter och i april 2019 införde 
Kulturkvarteret nya öppettider. Förändringen kommer också innebära delvis nya arbetsrutiner för 
personalen med ett ökat fokus på service och värdskap.  
  
Kultur, turism och fritid har, inom befintlig budget, svårt att bemanna efter de nya behov som uppstått och 
den nya tekniken på Park kräver mer arbete i form av genomgångar med bokare, service m.m. 
Personaltätheten sett till alla olika delar i verksamheten är relativt sett låg. Kultur, turism och fritid tilldelas 
därför 150 tkr i budget inför 2020 för att kunna förbättra servicen och värdskapet på Kulturkvarteret. 
 
 
Omfördelningar  
 
Omfördelning av medel från Kommunledningskontoret avseende studieförbunden 
Hanteringen av bidrag för studieförbunden omfördelas från Kommunledningskontoret till Kultur, turism och 
fritid 2020. Beloppet som ska justeras är 280 tkr. 
 
Effektivitetsbeting 
I 2020 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 1,5 procent av den totala 
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 7,2 mkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan 
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För Kultur, turism och 
fritids del innebär detta 150 tkr. I samband med detta har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram 
konsekvensbeskrivningar och redovisa dessa till budgetprocessen i höst 
 
 
Områden som hänskjuts till höstprocessen 
Inget hänskjuts till höstprocessen. 
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Verksamhetsmått och nyckeltal 
 

 Utfall 
2016 

Utfall 2017 Utfall 2018 

Turism – antal följare Facebook 2 187 2 651 2 943 
Turism – antal följare Instagram (fr.o.m. april 
2016) 

760 1 216 1 520 

Turism – antal besökare webbplats 103 907 130 824 118 812 
Biblioteket antal utlåningar 46 176 41 216 28 594 
Biblioteket antal besök 66 257 52 409 46 501 
Fritidsgården besökare/månad 566 608 572 
Simskolan antal deltagare 298 310 338 
Besökare Guldkroksbadet 78 500 81 917 105 209 
Antal besökare Parkbiografen  Stängt 

p.g.a. 

renovering 

1 443 (endast 

hösten 2017) 

2 581 

Entré Kulturkvarteret  89 377 84 287 81 826 
Entré Utställningar 33 102 36 043 20 624 
Antal föreställningar anordnade av kulturnät 
(skola och allmänhet) 

125 43 57 
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10.8 Teknisk service 
Teknisk Service omfattar fastighetsförvaltning, måltidsenhet och Gata/Hamn/Park. Fastighet & Lokalvård omfattar 
förvaltning, administration, 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. 
 
Mål för Teknisk Service 2020 
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 
fastställandet av budgetdokumentet i november. 
 
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2020 presenteras i inledningen av 
dokumentet på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av 
Budget- och verksamhetsplan i november 2019. 
 
Verksamhetsanalys och ekonomi 
Teknisk service tilldelade ram år 2019 uppgår till 25 609 tkr. Merparten av detta ramanslag, 24 556 tkr ligger 
på verksamheten Gata/ Park och Hamn. Övriga verksamheter finansieras huvudsakligen via intern försäljning 
av tjänster och intern hyra avseende verksamhetslokaler. Fastighetsverksamheten har ett anslag om 100 tkr 
för förvaltning av kulturfastigheter och fastigheter som inte är fullt intäktsfinansierade. Den gemensamma 
administrationen, inkl. mark och exploatering, har 745 tkr vilka avser personalkostnader, 
kapitaltjänstkostnader och administration för ledningsfunktionen inom politikområdet. Måltidsenheten har en 
ram om 208 tkr för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. Inom Teknisk service finns ca 
70 heltidstjänster fördelade på ca 80 personer vilket gör Teknisk service till det tredje mest personalintensiva 
politikområdet efter Vård och Omsorg och Barn och Utbildning. 
 

Härledning av Vårbudget 2020 
 

Härledning  Belopp (tkr) 
Budget 2019 25 609 
Generell ramtilldelning 2,5 % 367 
Indexuppräkning 1,0 % 117 
Tillkommande kapitaltjänst 267 
Politiska prioriteringar 0 
Effektivitetsbeting -728 
Vårbudget 2020 25 632 

 
Ramtilldelning 
I Hjo kommuns vårbudget-process har ramtilldelning skett till varje politikområde med ett generellt påslag 
baserat på politikområdenas budgeterade personalkostnader 2019 med 2,5 %, en indexuppräkning av övriga 
kostnader med 1,0 % samt täckning för kapitaltjänstkostnader på gjorda investeringar.  
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Kapitaltjänstkostnad 
Beräkningarna av justering för förändrade kapitaltjänstkostnader fördelas på ”fastighet” och ”övrigt. 
Anledningen till denna uppdelning är att kompensation för nya kostnader avseende kapitaltjänst på 
investeringar i fastigheter ligger inom ramen för internhyressystemet. Detta innebär att det politikområde 
där den betalande verksamheten- hyresgästen hör hemma får kompensationen i form av ramtilldelning. 
Teknisk service tilldelas medel för tillkommande kapitaltjänstkostnader för Vågbrytaren inom hamnen, 
lekplats i Stadsparken samt brorenovering Grebban. Vidare tilldelas politikområdet kompensation för avsatta 
medel för löpande utbyggnad av GC-vägnätet. För reinvesteringar i gator och vägar, asfaltering, 
trafikbelysning och trafiksäkerhet finns 4,8 mnkr avsatt årligen och politikområdet kompenseras för 
kapitaltjänst för detta. Kapitaltjänstkostnader för planerade investeringar 2020 beräknas utifrån beslut 
investeringar i budget och verksamhetsplan 2019. Ombudgeteringar till 2019 som redan tillförts medel i 
föregående års budgetprocess är inte med. Tilläggsbudgeteringar av extraordinär karaktär som inte beaktats 
prövas från fall till fall.  
 
Investeringsprojekt  Projekt-

budget  
Årlig 

avskrivning   
Årlig ränta 

 (1,75 %) 
S:a 

kap.tjänst 

Hamnen Vågbrytare 4 000 50 70 120 

Lekplats Stadsparken 500 25 9 34 

Brorenovering Grebban 400 8 7 15 

Potter; Gatuarb, Asfaltering, GC-vägar mm  4 750 144 83 227 

Ökad hyra stadshuset 4 500 10 7 17 

Kapitalkostnad för helt avskrivna objekt  -146  -146 

Total S:a  10 150 91 176 267 
 
Prioriteringar i vårbudgeten 
Inga politiska prioriteringar inom politikområdet 
 
Effektivitetsbeting 
I 2020 års vårbudget har förvaltningen ålagts ett effektivitetsbeting om 1,5 procent av den totala 
kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 7,2 mnkr för kommunen som helhet. Betinget har fördelats mellan 
politikområdena i förhållande till respektive områdes påverkbara kostnadsmassa. För teknisk service del 
innebär detta 728 tkr. I samband med detta har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram 
konsekvensbeskrivningar och redovisa dessa till budgetprocessen i höst 
 
 
Regelförändringar (lagar, förordningar, föreskrifter) 
Samhällsbyggnadsverksamheten berörs av en rad lagar, förordningar och föreskrifter. Kraven på utredningar 
drivs allt mer av försiktighetsprincipen. Detta får till följd att vi lägger allt mer resurser, såväl ekonomiska 
som personella, på att uppfylla krav på olika typer av utredningar i samband med projektering, byggnation och 
i den löpande verksamheten.  
 
Efterfrågeförändringar/Behov/Äskanden 
Arbetsmiljöfrågorna är viktiga och förvaltningen arbetar kontinuerligt med frågan. Inspektioner från 
Arbetsmiljöverket sker löpande i våra olika verksamheter. Det ställs krav både organisationsmässigt och på 
våra verksamhetslokaler. Hjo kommun har föredömligt avsatt centrala medel för denna typ av frågor men om 
möjligt skulle förvaltningen behöva mer medel för dessa frågor. 
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Kart, Gis och mätkompetens är en funktion som är viktig för såväl samhällsbyggnad som andra 
verksamheter. Vi, liksom våra grannkommuner, står inför ett generationsskifte. Samverkan är en möjlig väg 
att lösa våra gemensamma behov. För att lyckas bör våra kart och GIS program vara så likvärdiga att de 
möjliggör samverkan. Inom en snar framtid är det också troligt att Hjo kommun behöver byta kart och GIS 
program.  
Eventuellt samarbete och samordning med närliggande kommuner undersöks just nu men något färdigt 
förslag kring samverkan finns inte i dagsläget. 
 
El- och fjärrvärmeavgifter Under 2019 ska det ske en ny upphandling av elpriser för Hjo kommun, detta 
kan komma att medföra fördyringar utöver den 1 % som kompenserats.  
 
Måltidsverksamheten Det har under flera år varit svårt att hålla budget då livsmedelspriser, transporter 
och personalkostnader ökat mer än kompensationen. En översyn kommer att ske under året, men vi ser 
redan nu att en höjning av portionspriset behöver göras inför 2020. 
 
 
Nyckeltal 
 

 2016 2017 2018 

Antal ljuspunkter gatubelysning 2 810 2 835 2 841 

Förbrukning/belysningspunkt kWh 271 259 252 

Skolportioner 204 536 207 552 207 695 

Dagportioner Vård & Omsorg 42 344 41 972 42 391 

Hemtjänstportioner 17 640   17 244 18 938 

    

Fastighetsyta m² eget bestånd/ hyrt bestånd 52 773/16 460 52 336/17 006 52 862/17 797 
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10.9 Taxefinanserade verksamheter 
Vatten och avlopp 
VA-verksamheten ansvarar för dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten samt distribution av dricksvatten i 
ledningsnätet inom Hjo, Korsberga, Blikstorp och Fågelås. Verksamheten är i sin helhet taxefinansierad vilket betyder 
att de hushåll som är anslutna finansierar verksamheter genom avgifter för vatten och avlopp. Vid utgången år 2018 
hade verksamheten ca 2 400 abonnenter. 

Mål för VA-verksamheten 2020 
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 
fastställandet av budgetdokumentet i november. 
 
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2020 presenteras i inledningen av 
dokumentet på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av 
Budget- och verksamhetsplan i november 2019. 
 
Härledning Vårbudget 2020 
Verksamheten har inget kommunbidrag, varför ingen härledningstabell presenteras. 

Utmaningar i den nära framtiden 
En VA-plan har tagits fram under 2019 och en underhållsplan för vatten- och avloppsledningsnätet pågår.  
 
Intäktsförändringar 
Ett eventuellt behov av att höja taxan inför 2020 kommer att hanteras i särskild ordning och beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Nyckeltal 
 
 2016 2017 2018 
Levererad vattenmängd m3 560 975 568 577 569 651 
Mottagen Avloppsmängd m3 806 926 804 796 850 024 
Kostnad kr per lev m3 vatten 26,15 28,70 33,03 
Va-Taxa  24,40 24,40 25,00 
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Avfallshantering Östra Skaraborg 
Hjo kommun är sedan 1 januari 2000 medlem i Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS; som är ett 
kommunalförbund med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och 
planering av hushållsavfallets omhändertagande. I likhet med VA-verksamheten är AÖS helt finansierat via taxor. 
Övriga medlemmar i AÖS är Tibro, Skövde, Karlsborg, Töreboda, Skara, Falköping, Mariestad samt Gullspång.. 
 
Hjo kommun får årligen ett bidrag från AÖS på 30 kr per invånare för att finansiera återställandet av gamla 
deponier. Utöver detta betalar AÖS ett årligt arrende för återvinningscentralen som motsvaras av kostnader för 
avskrivning och ränta på anläggningen. 
 
Mål för VA-verksamheten 2020 
Hjo kommun har i februari 2013 antagit en ny vision för kommunen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 
med 6 fastställda utvecklingsområden: Besökare – Boende – Hållbarhet & Natur – Vättern – Levande Hjo – 
Tillsammans. Utifrån detta fastställer kommunfullmäktige prioriterade mål som är övergripande och 
långsiktiga. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är långsiktiga till sin natur och knyter an till de 
övergripande målsättningar som återfinns i visionen. Endast smärre justeringar av målen görs i samband med 
fastställandet av budgetdokumentet i november. 
 
Visionen, utvecklingsområden och de nu gällande prioriterade målen för 2020 presenteras i inledningen av 
dokumentet på sidorna 9-19. De prioriterade målen kan komma att justeras i samband med fastställandet av 
Budget- och verksamhetsplan i november 2019. 
 
Härledning Vårbudget 2020 
Verksamheten har inget kommunbidrag, varför ingen härledningstabell presenteras 
 
Efterfrågeförändringar/Behov/Äskanden 
 
Sanna friluftsområde 
Utredningar kring de föroreningar som hittats på området pågår. I nuläget finansieras kostnaderna med 
medel i driften. När den pågående undersökningen är klar kan ett förslag till vidare åtgärder och 
kostnadsberäkning för återställandet presenteras och en eventuell avsättning påbörjas.  
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Bilaga 1 – Specifikation av skatter och generella statsbidrag 
 
Beräkning av ekonomiskt utrymme 2020-2022 
 
I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2020-2022 har följande antaganden gjorts: 
 

• Antalet invånare under 2020 uppgår till 9 220, under 2021 till 9 280 och under 2022 9 340 
• Utdebiteringen av kommunalskatt är oförändrad, 21:57. 
• Intäkten från den mellankommunala utjämningen av LSS-kostnader är oförändrad hela planperioden. 
• Intäkt och kostnad inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet med SKLs 

prognoser. 
• Fastighetsavgiften beräknas i enlighet med SCBs prognoser. 
 

 
Not: Vårbudget 2020 och prognos 2021-2022  baseras på SKL cirkulär 19:21, 2019-05-02. 

 

Skatteintäkter 
Skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos (cirkulär 19:21) över 
skatteunderlagets utveckling. De beräknade skatteintäkterna för 2020 uppgår till 547,8 mnkr och är 15,5 
mnkr mer än i budget 2019 och 15,0 mnkr mer än prognosen för år 2019.  
Skatteintäktsprognosen är justerad för egen prognos över invånarantalet 2020 (se ovan antagande om 
invånarantal).  
 
Inkomstutjämningen 
Inkomstutjämningen garanterar kommunerna ett utjämningsbidrag motsvarande 115 % av medelskattekraften 
i riket. Kommuner vars beskattningsbara inkomster överstiger denna nivå ska betala en avgift till staten. Hjo 
kommun har en medelskattekraft som understiger nivån och erhåller därför ett bidrag från utjämningen. 
Inkomstutjämningsbidraget budgeterades till 98 mnkr för 2019 och den senaste skatteprognosen visar på att 
bidraget kommer att uppgå till 99 mnkr. Bidraget beräknas öka med 5,4 mnkr till år 2020 och sjunka med 0,7 
mnkr till år 2021 för att sedan öka med 0,9 mnkr till år 2022. 
 
Kostnadsutjämningen 
I kostnadsutjämningen fastställs en så kallad standardkostnad för olika verksamheter, såsom barnomsorg, 
skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Standardkostnaden är enkelt uttryckt, den kostnad 
kommunen bör ha med hänsyn till demografisk (befolkningsmässig) och geografisk struktur. 
Har en kommun högre standardkostnader än riket i genomsnitt erhålls ett bidrag. Ligger standardkostnaden 
under betalas en avgift. 
Eftersom utfallet för den enskilda kommunen är beroende av utvecklingen i riket, är det svårt att göra 
detaljerade prognoser för den enskilda kommunen. Här antas i enlighet med SKLs prognos att för Hjo får en 
kostnad på -3,3 mnkr under hela planperioden. I jämförelse med prognosen för 2019 innebär detta en 
försämring på -0,1 mnkr då i budgeten för 2019 beräknades bli en kostnad om -3,2 mnkr. Förändringen från 
ett bidrag till en avgift är en prognos SKL har gjort på att Hjo kommuns standardkostnader för bl.a. 
äldreomsorgen minskar i relation till landets övriga kommuner. 
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Regleringsbidrag/-avgift 
Staten har behov av att kunna påverka kommunsektorns samhällsekonomiska utrymme och statsfinanserna. 
Även förändringar i ansvaret mellan kommunsektorn och staten måste kunna regleras på något sätt. Därför 
finns en regleringspost i utjämningssystemet. 
 
Regleringsposten i utjämningssystemet fungerar så att om summan av samtliga bidrag minus de inbetalda 
avgifterna blir lägre än det belopp staten beslutat tillföra kommunerna, får alla kommuner ett regleringsbidrag 
som motsvarar mellanskillnaden. Regleringsbidraget beräknas som ett enhetligt belopp per invånare. Om 
summan av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna i stället blir högre än det belopp staten beslutat 
tillföra, ska mellanskillnaden tas ut i form av en regleringsavgift från kommunerna. Enligt prognosen beräknas 
Hjo kommun få ett bidrag för åren 2020-2022 om 29,0 mnkr. 
 

Lss-utjämning 
Lss-utjämningssystemet tillkom som ett led i att försöka utjämna de stora kostnadsskillnaderna avseende LSS- 
verksamheten som finns mellan kommunerna. Alla kommuner ska ha en likvärdig ekonomisk förutsättning för 
att kunna bedriva denna verksamhet. Systemet är skilt från det ordinarie kostnadsutjämningssystemet för 
kommunerna. Skälet är att underlagen inte på samma sätt som i det ordinarie systemet kan anses uppfylla 
kriteriet att vara opåverkbara för den enskilda kommunen. Precis som i det ordinarie kostnadsutjämnings-
systemet beräknas en standardkostnad för varje kommun. 
 
Denna standardkostnad är baserad på antalet verkställda beslut för tio olika LSS-insatser som viktas med en 
riksgenomsnittlig kostnad per insats. Dessutom beaktas skillnader i vårdtyngd och stordriftsfördelar i 
verksamheten. Beroende på hur kommunens beräknade standardkostnad avviker från den genomsnittliga 
standardkostnaden i landet får kommunen antingen ett bidrag eller betala en avgift. 
För budgetperioden 2020-2022 är avgiften för Hjo kommun beräknat till ca -2,0 mnkr årligen. I och med att 
prognoserna är beroende av i vilken utsträckning kostnaderna i Hjo förändras i förhållande till genomsnittet i 
riket är det svårt att med säkerhet bedöma i framtidsberäkningarna. Avgiften om 2,0 mnkr för 2020 ska 
jämföras med 2019 då Hjo kommun istället fick en avgift med 1,0 mnkr, således en skillnad med -1,0 mnkr. 
 
Fastighetsavgift 
Avgiften utgör i statsrättslig mening en skatt, där riksdagen beslutar om underlag och storlek av 
fastighetsavgiften. Avgiften tillfaller dock kommunerna. Från och med 2009 anlitar SKL Statistiska 
centralbyrån (SCB) för prognoser av avgiften till landets kommuner. För Hjo kommun har avgiften beräknats 
till 20,6 mnkr per år under planperioden. 
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Extra bidrag flyktingmottagning 
För år 2017-2021 har ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting beslutats om ca 10 miljarder kronor 
årligen. Bidraget fördelas dels efter invånarantal och dels efter en fördelningsnyckel som tar hänsyn till 
asylsökande och nyanlända. För 2019 utgår 50 procent av bidraget utifrån antalet asylsökande och nyanlända, 
och 50 procent utifrån antal invånare. För Hjo kommuns del innebär detta ett preliminärt bidrag om totalt ca 
5,0 mnkr, varav delen som utgår i förhållande till invånarantalet uppgår till 1,9 mnkr (ingår i regleringsposten i 
SKLs skatteunderlagsprognos) och 3,1 mnkr baserat på antalet asylsökande och nyanlända. Under 2020 fasas 
delen som baseras på flyktingvariabler ut för att 2021 helt ersatts av delen som baseras på invånarantalet. 
 
Specificering av vissa statsbidrag 
 
De statsbidrag som utgår till kommunerna har olika konstruktion. Vissa specifika statsbidrag ingår i anslaget 
för kommunalekonomisk utjämning och ligger i de generella statsbidragen, medan andra är riktade och kan 
sökas i särskild ordning. Dessa sökbara statsbidrag är ofta kopplade till att kommunen ska påvisa att 
kommunen haft en kostnad eller utfört en prestation. Information om statens motiv och intentioner med 
dessa statsbidrag presenteras oftast i samband med budgetpropositionen. Sveriges kommuner och landsting 
informerar också löpande om dessa bidrag i sina cirkulär. 
 
De bidrag som är generella är ofta angivna i kronor per invånare för att underlätta beräkningen av hur stor 
andel av det totala statsbidraget som tillfaller respektive kommun. I budgetprocessen i Hjo kommun är 
principen för fördelningen av dessa bidrag att de ingår i det totala utrymme som finns att fördela och att 
förvaltningen äskar medel för specifika ändamål som antas medföra ökat åtagande. 
 
Listan över specifika statsbidrag som har haft och eventuellt kommer att få betydelse för Hjo kommuns 
intäkter under 2019 – 2022 är omfattande och informationen om belopp och vilka villkor som ställs för att få 
dessa bidrag är i skrivande stund knapphändig. Av denna anledning redovisas inte dessa i detta dokument. 
Informationen finns att läsa på SKLs hemsida:  
 
https://skl.se/download/18.49f0902a162d5414b698ad8f/1524491552271/Specificering-vissa-statsbidrag-K-180423.xlsx 
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