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Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Torsdagen den 21 november 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 2019-11-13 

Michael Kihlström Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 

Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Upprop

2. Val av protokollsjusterare och
fastställande av tid för justering

Ann-Christine Fredriksson (M) och Pierre Robert Rydén (S) 
utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
Ersättare: Lars Glad (M) och Bodil Hedin (S). 
Justeringstid: Måndag 25 november 2019, kl 16.00. 

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

5. Frågestund

Information: 

Volontärtorget Hjo 
Föredragande: Åke Malmeling och Gunnar Strömberg 
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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Ärendelista (forts) 
 

 

6. Revisorernas budget 2020 
 
Föredragande: Kommunfullmäktiges 
ordförande Michael Kihlström (Kd) 

Kommunfullmäktige beslutar att anslå 700 000 kronor till 
revisorernas budget för år 2020. 
 

7. Budget och verksamhetsplan 2020 
– 2022 för Hjo kommun 
 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
- driftbudget för 2020 fastställs på politikområdesnivå samt 

för 2021 – 2022 på nämndnivå enligt föreliggande förslag till 
budget, 

- investeringsbudget 2020 samt investeringsplan för perioden 
2021 – 2024 fastställs enligt föreliggande förslag till budget 
på sidan 34,  

- resultatbudget för 2020 samt preliminär resultatbudget för 
perioden 2021 – 2022 fastställs enligt föreliggande förslag till 
budget, 

- kassaflödesbudget 2020 samt preliminär kassaflödesbudget 
för perioden 2021 – 2022 fastställs enligt föreliggande för-
slag till budget, 

- balansbudget 2020 samt preliminär balansbudget för peri-
oden 2021 – 2022 fastställs enligt föreliggande förslag till 
budget, 

- kommunstyrelsen äger rätt att under 2020 nyupplåna, d v s 
öka kommunens låneskulder med totalt 60 mnkr, 

- i budgeten angivna 20 prioriterade mål för fullmäktige fast-
ställs, samt 

- nuvarande skattesats 21:57 bibehålls. 
8. Avfallshantering Östra Skaraborg: 

Delårsrapport 2019 
 
Föredragande: Direktionsledamot 
Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att god-
känna delårsrapport 2019 för Avfallshantering Östra Skaraborg. 
 

9. Miljösamverkan Östra Skaraborg: 
Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 
 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstift-
ningen för Miljösamverkan Östra Skaraborg. Taxan ska gälla fr 
o m 2019-12-14 och ersätter tidigare taxa inom livsmedels- 
och foderlagstiftningens område som upphör att gälla 2019-12-
13.  

10. Stadgar för Hjo kommuns idrotts-
/fritidspris och kulturpris att gälla 
fr o m 2020-01-01 
 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- upphäva kommunstyrelsens beslut § 69/08, om bestämmel-

ser för Hjo kommuns kulturpris och idrotts- och fritidspris, 
samt 

- anta förvaltningens förslag till Stadgar för Hjo kommuns id-
rotts-/fritidspris och kulturpris att gälla fr o m 2020-01-01. 
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11. Revidering av Hjo kommuns regler 
för bidrag till enskilda vägar och 
samfälligheter att gälla fr o m 
2020-01-01 
 
Föredragande: Tekniska utskottets 
ordförande Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- upphäva kommunfullmäktiges beslut § 90/08, samt 
- Hjo kommun lämnar ett driftsbidrag motsvarande 20 % av 

Trafikverkets godkända kostnader för drift av enskilda 
vägar, dessa bidragsregler gäller fr o m 2020-01-01. 

 

12. VA-taxa att gälla fr o m 2020-01-
01 
 
Föredragande: Tekniska utskottets 
ordförande Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-
taxan höjs enligt förvaltningens förslag att gälla fr o m 2020-01-
01. 
 

13. Spillvattenbestämmelser för Hjo 
kommuns VA-anläggning, bilaga till 
Hjo kommuns ABVA, att gälla fr o 
m 2020-01-01 
 
Föredragande: Tekniska utskottets 
ordförande Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fast-
ställa förvaltningens förslag till spillvattenbestämmelser för Hjo 
kommuns allmänna VA-anläggning att gälla fr o m 2020-01-01. 
 

14. Svar på motion om att införa re-
gister för motioner och andra skri-
velser på kommunens hemsida 
 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att: 
- uppdra åt förvaltningen att upprätta en förteckning över in-

komna motioner och interpellationer från innevarande man-
datperiod och framåt på kommunens hemsida, samt 

- i övrigt anse motionen besvarad. 

15. Svar på motion om att återvän-
dande IS-krigare inte är önskvärda 
i Hjo kommun 
 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

16. Svar på motion om att införa för-
bud mot tiggeri i kommunens lo-
kala ordningsföreskrifter 
 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

17. Redovisning av inte färdigberedda 
motioner 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
redovisningen till handlingarna. 

18. Valärenden 
 

- Återbesättande av ersättare i kommunstyrelsen efter 
Thomas Karlsson (Sd) 

19. Nya motioner att anmäla - Motion om att införa filter som blockerar hemsidor med 
pornografiskt innehåll – från Socialdemokraterna 

20. Anmälningsärenden  
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Enhet 

Presidium 

Datum 

2019-10-22 

Dnr 

2019-180 

Handläggare 

Michael Kihlström 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

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

Revisorernas budget 2020 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anslå 700 000 kronor till revisorernas budget för år 2020. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidium jämlikt 11 kap. 8 § 
kommunallagen. Det är således presidiet som lämnar förslag till budget för kommunfullmäktige att 
ta ställning till. Revisonens budget behandlas som ett eget budgetärende. Anledningen till detta 
förfarande är att stärka revisionens oberoende i förhållande till kommunstyrelsen som har att 
bereda budgeten i övrigt. 

Kommunens revisorer ska i sin granskning biträdas av sakkunniga. Revisorerna väljer själva dessa 
och anlitar dem i den omfattning som behövs för att kunna fullgöra en granskning av kommunens 
verksamhet i enlighet med god revisionssed. 

Ny upphandling av sakkunniga har gjorts vilket inneburit ökade kostnader för sakkunnigas biträde 
om 100 000 kr jämfört med 2019. 

Michael Kihlström 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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 Enhet                                                

Ekonomi 
Datum                                               Dnr 

2019-10-28               2019-180 
 

 
 

 

 

Handläggare 

Lennart Andersson 
 

 

 

Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 för Hjo kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- driftbudget för 2020 fastställs på politikområdesnivå samt för 2021 – 2022 på nämndnivå enligt 
föreliggande förslag till budget, 

- investeringsbudget 2020 samt investeringsplan för perioden 2021 – 2024 fastställs enligt 
föreliggande förslag till budget på sidan 34, 

- resultatbudget för 2020 samt preliminär resultatbudget för perioden 2021 – 2022 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget, 

- kassaflödesbudget 2020 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2021 – 2022 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget, 

- balansbudget 2020 samt preliminär balansbudget för perioden 2021 – 2022 fastställs enligt 
föreliggande förslag till budget, 

- kommunstyrelsen äger rätt att under 2020 nyupplåna, d v s öka kommunens låneskulder med 
totalt 60 mnkr, 

- i budgeten angivna 20 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt 

- nuvarande skattesats 21:57 bibehålls. 

Sammanfattning 
Alliansen har arbetat fram förslag till budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 för Hjo kommun. 

 
 
 
Lennart Andersson 
Ekonomichef 



 

 

Inledning: 
Vårt budgetförslag utgår från vårbudgeten som antogs av Hjo Kommunfullmäktige i våras. Vi har tagit 
del av höstens ekonomiska förutsättningar fram till 2019-10-25 och har därför gjort justeringar enligt 
följande; 

Vi socialdemokrater i Hjo arbetar för att utveckla kommunen för de människor som bor, arbetar och 
vistas här. Det vill vi göra genom att skapa jämlika förhållanden inom de områden där vi som 
kommun är ansvariga som skola, vård och omsorg. Vi vill ge verksamhetscheferna utrymme att ta 
ansvar, skapa handlingsfrihet och bibehålla en jämlik verksamhet med utgångspunkt från vår 
budget.    

 

Övergripande fullmäktigemål/ekonomi och trygghet: 

• Ett mål för en god ekonomisk hushållning ska vara 2 % av resultatmålet. 
• Målen för Hjo kommun ska utökas med ytterligare ett nämligen nolltolerans mot brott och 

det ska vara mätbart. 

 

Effektiviseringskrav av tjänstemannaorganisationen: 

Hjo kommun anställer en ny kommundirektör i slutet av 2019. I vårt förslag föreslår vi att 
kommundirektörens efterträdare får i uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen under 2020 i 
alla förvaltningar med ett effektiviseringsförslag som kommunfullmäktige får ta ställning till hösten 
2020. Det bör ge effekt under 2021. Uppdraget skall även inkludera en översyn av inköp av externa 
konsulttjänster i syfte att minska dessa kostnader. 

 

 

Vi säger nej till följande. 

• Minskning av antalet elevassistenter med tre stycken         -1 260 000 

• Borttagande av barnomsorg på obekväm arbetstid                -500 000 
 

• Nedskärning av tjänst på Rödingen                        -326 000 
 

• Införande av avgift för torghandel onsdagar                      -15 000 

Summa                                     -2 101 000 

 
 



Ekonomiska utmaningar: 

Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar inför de kommande åren. Det handlar 
bland annat om att vara en attraktiv arbetsgivare. I Hjo kommun införs till exempel under 2021 heltid 
som norm, vi bygger en ny grundskola som ska tas i bruk om några år med mera.  För att kunna möta 
dessa och andra utmaningar utan att behöva riskera ytterligare nedskärningar i välfärden vill vi höja 
kommunalskatten med 60 öre vilket ger verksamhetscheferna utrymme att utveckla sin verksamhet 
tillsammans med personalen. 

Skatteförstärkning 60 öre:                              + 11 615 tkr: 

För en inkomsttagare med en månadslön på 20 000 innebär det en ökning med 76 kr per månad. 

För en inkomsttagare med en månadslön på 40 000 kr innebär det en ökning med 186 kr per månad. 

 
Medel som tillkommit i driftbudgeten per 2019-10-25.                             + 700 000 

Minskade skatteintäkter pga. Kostnads-utjämningssystemet:  - 3 800 000 

Den politiska majoritetens resultatmål enligt vårbudgeten är 1, 5 % vilket innebär ett resultat på 8000 
tkr.  

I vårt förslag ökar vi resultatmålet med 0, 5 % till 2 % vilket ger 2 880 tkr extra på slutresultatet dvs. 
10 881 tkr. 

Vi höjer alltså kommunens resultatmål till ca 2 % och det är i linje med Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) rekommendation om god ekonomisk hushållning.  

Eftersom vi säger nej till några av förvaltningens förslag till nedskärningar (Tjänst på Rödingen, 
elevassistenter, barnomsorg obekväm arbetstid och torghandel) så saknar vi - 2 101 tkr i vårt 
förslag. Det finansieras i skattehöjningen. 

År 2021 med ökade skatteintäkter ska arbetet vara igång med heltid som norm. Effektiviseringar i 
verksamheterna skall ge ett överskott från kommundirektörens uppdrag om översynen av 
tjänstemannaorganisationen och köp av konsultverksamhet.  

Enligt våra beräkningar så får vi ett överskott på 493 000 kr. Överskottet skall inledningsvis 
användas i starten av heltid som norm. 

Resultatmålet ska vara 2 % för en god ekonomisk hushållning vilket ger = 10 881 tkr. 

Sammantaget gör detta 11 374 tkr. 

 
Hjo 2019-10-30. 

Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen i Hjo 

 

 

 

 

 
      



Hjo 191029 

Fackförbundet Vision i Hjo har följande synpunkter kring det förslag till budget som presenterades 
för oss den 28 oktober 2019: 

Vi ser att budgeten är underfinansierad och det gör oss oroliga inför framtida utmaningar. Att lägga 
ett effektiviseringsbeting på 1,5% samt ytterligare ett krav på 5 miljoner kronor som 
kommunledningskontoret ska ”plocka" från de olika förvaltningarna är väldigt mycket pengar som 
ska sparas in utan att vi har sett ordentliga analyser på hur det kommer att slå mot våra 
verksamheter och anställda.  

För att hänga med i konkurrensen om kompetent arbetskraft som ska ge service åt Hjos medborgare 
behöver vi både se över vår ekonomi och vara sparsamma, men framför allt hitta nya sätt att ge den 
välfärd många av våra medlemmar gör/ger varje dag på sina arbeten. Det kommer vi inte att nå 
genom höga effektiviseringsbeting och en för liten ekonomisk målsättning. Vi behöver tillräckligt med 
resurser för att skapa den effektiva organisation som framtiden kräver. 

Vi är inne i en period av nya tekniska lösningar som ställer krav på både investeringar i form av it-
utrusning i alla kommunens områden. Med nya sätt att arbeta behöver vi ny kompetens men också 
att den gamla vill och orkar stanna kvar. Det är en framgångsmetod att kombinera ny och gammal 
kunskap för att nå våra mål. 

Våra medlemmar vill ha en trygg och säker arbetsmiljö och det behöver vi arbeta tillsammans med i 
Hjo. Det gäller både fysisk och social arbetsmiljö. Här är det viktigt att se till att det finns kunskap och 
resurser. 

Våra medlemmar är redan hårt ansträngda av  mycket arbete, brist på personal både ordinarie och 
vikarier. Omorganisationer har gjorts och kommer att behöva göras. 

Chefer inom flera områden men särskilt inom vård- och omsorg har alldeles för lite tid att vara 
närvarande chefer. Vision anser att chefer ska ha goda förutsättningar för att kunna utöva och 
utveckla sitt ledarskap. Det kan handla om väl fungerande verksamhetssystem, personalansvar för 
ett rimligt antal medarbetare, tydliga mandat och administrativt stöd. Chefer ska ha tid och resurser 
att leda och förbättra verksamheten. Deras förutsättningar är en nyckel till arbetsplatsens 
möjligheter att fungera och utvecklas. Trots ökat antal verksamhetsresurser har enhetscheferna 
fortsatt hög arbetsbörda och lite tid för att leda verksamheterna. 

Allt fler kommuner sätter tak för hur många medarbetare en chef kan ha. 

Vi står bakom Kommunal och SKLs överenskommelse om heltid som norm som ska vara klart 2021. Vi 
befarar att det ansträngda ekonomiska läget tvingar förvaltningar att snarare dra ner på tjänster än 
att övergå till heltid. 

I nuläget är det både svårt att rekrytera eller behålla personal på de tjänster som finns när andra 
kommuner anställer på heltid. Samtidigt som de personer, ofta kvinnor, som arbetar deltid på 
tjänster med redan låg lön kommer att ha mycket låga pensioner när de avslutar sitt arbetsliv. 

Våra medlemmar som arbetar inom elevhälsa, skola och socialtjänst ser en utveckling mot unga 
personer som tidigt hamnar i utanförskap och i längden genererar det förutom de stora personliga  
problemen även livslånga höga kostnader för olika insatser som kommunen tillhandahåller. Vi 
behöver ge dem som arbetar med dessa områden stort stöd och möjlighet att arbeta med en 
socioekonomisk modell. 



Budget och verksamhetsplan
Hjo kommun

2020-2022



Kommunstyrelsens ordförande har ordet!

Budgetarbetet i våras var svårare än på många år och föga anade vi väl att det skulle bli än värre på höstkanten. 
När skatteprognosen i kombination med utfallet av det nya fördelningssystemet kom, visade det sig att Hjo 
kommun inte var en av vinnarna. Vi tappade nästa fyra miljoner kronor. Att vi är en av givarna i systemet visar 
dock på att Hjo inte på långt när har så stora problem som många andra av Sveriges kommuner. Den budget vi 
nu presenterar innebär att vi fortsätter det tuffa arbetet med att se över vad vi gör, när vi gör det, hur vi gör 
det och om vi över huvud taget ska göra det! Vi tror att det är nyttigt med denna typ av storstädning emel-
lanåt. Det låter sig inte göras i goda tider utan bara när snaran dras åt och vi måste förändra för att klara verk-
samheten inom givna ramar. Allt är inte pengar, inte ens i detta läge. Jag är övertygad om att vi kan anpassa vår 
verksamhet till budget utan att vare sig försämra kvalité för våra invånare eller arbetsmiljön för våra anställda. 
Vi har gett uppdrag i budgeten som syftar till att öppna upp för smarta lösningar i den dagliga verksamheten, 
som ger möjlighet att plocka ur betungande, onödiga arbetsuppgifter och ”måsten” ur ryggsäcken samt pre-
sentera eventuella investeringar som är arbetsbesparande och kloka över tid. De uppdragen utförs bäst av dem 
som är mitt i verksamheten dagligdags.

Det effektiviseringskrav om 1,5% som lades i vårbudgeten har återkopplats av förvaltningen under hösten och 
en rad åtgärder presenterats som vi till fullo ställer oss bakom. Nu går arbetet vidare för att säkra vår verk-
samhet de kommande åren.  Vår ambition är liksom andra år att skapa en balanserad ekonomisk och verksam-
hetsmässig framfart som innebär att de beslut vi tar är ordentligt genomtänkta och förankrade för att få bästa 
effekt. Därför fokuseras nu arbetet på att inrätta oss i de ramar som vi ser framför oss de kommande åren och 
som kommer att innebära ytterligare effektiviseringsarbete. Ett nytt uppdrag, om 1%, är lagt centralt i förvalt-
ningen för att vi nu ska nyttja styrkan i att vara en förvaltning som hjälps åt i stramare tider – ”tillsammansska-
pet” kommer med andra ord att testas! Under tidigt 2020 kommer budgeten revideras utefter vilka åtgärder 
vi enas om att vidta. Under 2020 ska arbetet med att sänka sjuktalen intensifieras, talet ska ner med minst en 
procent under året. Vi behöver alla våra medarbetare och deras breda kompetens och vi måste ständigt arbeta 
med förbättringar som gör att fler väljer Hjo kommun som arbetsgivare.

Utmaningarna är många men möjligheterna ännu fler! Vi har trots allt ökade medel inför 2020 och samman-
taget drygt en halv miljard kronor att göra verkstad för. Vi lämnar utrymme för löneutveckling för kommunens 
medarbetare och avsätter också för viss generell kostnadsutveckling. Omställningen till minskade barngrupper 
inom förskolan fortsätter. Äldreomsorgen utökas med nybyggnation och fler platser på Sigghusberg ett mer än-
damålsenligt demenscenter samt förstärkning inom Hemvården. Arbetet med ökad digitalisering tillskjuts också 
medel inom flera olika verksamhetsområden. 

Hjo växer och vi blir fler Hjobor vilket är fantastiskt roligt! Vi blir fler äldre men också fler barn och unga. I in-
vesteringsbudgeten blir detta tydligt då vi fortsätter med den relativt höga investeringstakt som vi haft ett antal 
år nu. Ny skola i centrala Hjo kommer att stå klar våren 2022 och skolenheten i Korsberga kommer att byggas 
om och byggas till för att inrymma allt från förskola till grundskola och skolbarnomsorg. 

Vi tror på Hjo, nu och i framtiden, och med vår budget vill vi signalera att vi håller ut och håller i arbetet med 
att tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för ett enkelt och väl fungerande liv för alla som vill leva, ver-
ka, bo och etablera sig i Hjo!

Catrin Hulmarker (m)
     Kommunalråd
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Sammanfattning av kommunstyrelsens beslut 
2019-10-30

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Driftbudget för 2020 fastställs på politikområdesnivå samt för 2021-2022 på   
 nämndnivå enligt föreliggande förslag till budget,

- Investeringsbudget 2020 samt investeringsplan för perioden 2021-2024   
 fastställs enligt föreliggande förslag till budget på sidan 34,

- Resultatbudget för 2020 samt preliminär resultatbudget för perioden   
 2021-2022 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

- Kassaflödesbudget 2020 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden  
 2021-2022 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

- Balansbudget 2020 samt preliminär balansbudget för perioden 2021-2022  
 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

- Kommunstyrelsen äger rätt att under 2020 nyupplåna, d.v.s. öka kommun ens 
 låneskulder med totalt 60 mnkr, 

- I budgeten angivna 20 prioriterade mål för fullmäktige fastställs,

- Nuvarande skattesats 21:57 bibehålls
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Förutsättningar för årets 
budgetarbete...

Här redovisas förändringar i omvärlden och hur det    
påverkar Hjo kommuns budget de kommande åren.1
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Omvärldbeskrivning

Omvärldsanalysen belyser hur faktorer i omvärlden 
påverkar Hjo kommun på kort och lång sikt och 
därmed vår budget för kommande år.

Bevakningen skapar en gemensam lägesbild i hela or-
ganisationen och bidrar till en förbättrad planering i 
kommunen.

I SKLs ekonomirapport av oktober 2019 beskrivs kom-
munernas ekonomiska situation och förutsättningar samt 
den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. 
Innehållet i denna signalerar att vi befinner oss i början 
av en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn 
kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller 
bemanna den om inget förändras. Att konjunkturen börjar 
vika kommer att innebära ett dramatiskt omslag för kom-
muner och regioner och redan nu signalerar ett antal kom-
muner att man kommer att behöva höja skatten.

Omvärldsbeskrivning 
I SKLs ekonomirapport av oktober 2019 beskrivs kommunernas ekonomiska situation och 
förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Innehållet i denna 
signalerar att vi befinner oss i början av en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn 
kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den om inget förändras. Att 
konjunkturen börjar vika kommer att innebära ett dramatiskt omslag för kommuner och regioner och 
redan nu signalerar redan ett antal kommuner att man kommer att behöva höja skatten 

I diagram 1 nedan visas SKLs ”Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter” 

 

 

Bilden visar en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten från toppen 2017 och SKL 
prognostiserar att högkonjunkturen innan 2020 års utgång övergår i en mild lågkonjunktur, vilket 
betyder att antalet arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget dämpas i viss mån av att 
löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens förslag om förbättrat grundskydd för 
pensionärerna, men tillväxttakten under 2020 förväntas bli den lägsta sedan 2010. Under 2021 
förväntas konjunkturen vara i balans och tillväxttakten ökar då något till följd av att lönesumman 
ökar mer änn året innan. När den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans 2022-2023 ökar 
sysselsättningen åter, vilket är främsta skälet till att skatteunderlagstillväxten tilltar och närmar sig en 
historiskt genomsnittlig takt 

Utöver konjunkturutvecklingen så innebär den demografiska situationen ytterligare påfrestningar på 
kommunsektorn. Barn, unga och äldre ökar i en snabbare takt än gruppen som är i yrkesverksam 
ålder 

Diagramet nedan visar en tydlig inbromsning av skatteun-
derlagstillväxten från 2017 och SKL prognostiserar att 
högkonjunkturen innan 2020 års utgång övergår i en mild 
lågkonjunktur, vilket betyder att antalet arbetade timmar 
minskar. Effekten på skatteunderlaget dämpas i viss mån av 
att löneökningarna blir något högre och budgetproposition-
ens förslag om förbättrat grundskydd för pensionärerna, 
men tillväxttakten under 2020 förväntas bli den lägsta se-
dan 2010. Under 2021 förväntas konjunkturen vara i balans 
och tillväxttakten ökar då något till följd av att lönesumman 
ökar mer än året innan. När den svenska ekonomin utveck-
las i konjunkturell balans 2022-2023 ökar sysselsättningen 
åter, vilket är främsta skälet till att skatteunderlagstillväxten 
tilltar och närmar sig en historiskt genomsnittlig takt.

Utöver konjunkturutvecklingen så innebär den demografis-
ka situationen ytterligare påfrestningar på kommunsektorn. 
Barn, unga och äldre ökar i en snabbare takt än gruppen 
som är i yrkesverksam ålder.
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Påverkan på Hjo kommun

För Hjos del påverkar den demografiska utvecklingen såväl 
barn och utbildning som vård och omsorg.

Utbyggnaden av  Sigghusbergs vårdboende, med inriktning 
på demenssjukdom, pågår. Utbyggnaden kommer att tas i 
drift under våren 2020 och av den anledningen har poli-
tikområdet tilldelats väsentliga belopp för att möta detta. 
Under 2021 kommer dock ytterligare medel behöva till-
skjutas då verksamheten kommer att vara i full gång och 
kostnaderna får helårseffekt.

Inom barn och utbildning pågår projekteringen av en ny F-6 
skola i Lundbyområdet. Investeringen är bland de största i 
Hjo kommuns historia och kommer att behöva finansieras 
med såväl egna medel som genom ökad skuldsättning. 
Driftskostnader i form av ränta, avskrivningar, underhåll 
samt framförallt personalkostnader kommer att öka av-
sevärt med början under slutet av 2021.

Vidare visar en jämförelse, mellan å ena sidan SKLs prog-
nos över Hjo kommuns skatter och generella statsbidrag 
för 2020 och å andra sidan budgeten för 2018, att Hjo har 
tappat ca 10 mnkr i kostnads- och LSS-utjämningssystemen. 
Istället för att ha varit en bidragsmottagare är vi nu istället 
en bidragsgivare. Detta har självklart inneburit ytterligare 
belastning under budgetarbetet, samtidigt som det är en 
signal på att utmaningarna i vår kommun ändå är mindre än 
i genomsnittskommunen.

Befolkningsutveckling

Hjo kommuns invånarantal har ökat  med i genomsnitt 74 
personer under de senaste 5 åren. Ökningen fortsätter 
även under 2019, dock i en något lägre takt. Vid årets in-
gång uppgick invånarantalet till 9 176 och i skrivande stund 
(okt 2019) är antalet invånare 9 218. 

Vid en jämförelse med övriga kommuner i Skaraborg samt 
med kommunerna i vår kategori ”Pendlingskommuner till 
mindre tätort” så står vi oss ganska väl i tillväxttal.

Vi ser en trend i att ungdomar mellan 20-24 flyttar ut för 
att studera och arbeta i större städer under en period för 
att sedan återvända när man har bildat familj. Kommunen 
har liksom de flesta mindre orterna också en högre gen-
omsnittsålder än de större städerna.

Antal invånare totalt
Val: Hjo, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Nyckeltals-IDTitel Nyckeltalsbeskrivning 2009 2010
N01951 Invånare  totalt, antalAntal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. 8 859 8 841
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Personal & kompetensförsörjning

Personalen är den viktigaste resursen i kommunen. 
Man brukar säga att cirka 70% av kommunens kost-
nader kan härledas till personalen. Det är därför cen-
tralt att kommunen tar hand om sin personal och är 
en attraktiv arbetsgivare. 

Kompetensförsörjning

Konkurrensen om arbetskraften är hård och Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) har prognosticerat en stor eft-
erfrågan av arbetskraft till den offentliga sektorn framöver. 
Den arbetsföra delen av befolkningen ökar inte i samma 
takt som den yngre och äldre befolkningen. Behovet av 
välfärdstjänster kommer att öka för varje år, och framförallt 
inom skola och vård- och omsorg.

Kompetensförsörjningsplan

För att möta kommande kompetensbehov kommer för-
valtningen att fortsätta påbörjat arbete med att ta fram en 
komplett kompetensförsörjningsplan för kommunen. Planen 
kommer att identifierat bristyrken och vilka framtida behov 
Hjo kommun har. För att möta kompetensbehovet kommer 
det att krävas att förvaltningen noga analyserar vad vi ska 
göra, vem som ska göra det och vilken kompetens som 
krävs för att göra det inom respektive verksamhetsområde.

Utifrån lagkrav och andra krav på viss kompetens kommer 
förvaltningen att få göra vissa kompetenshöjande insatser 
för att nå dessa krav. Kompetensförsörjningsprocessen 
utgår ifrån ARUBA – attrahera, rekrytera, utveckla, behålla 
och avveckla.

I kompetensförsörjningsplanen ingår att vara en attraktiv 
arbetsgivare; vad behöver vi göra för att locka fler att kom-
ma till oss? Vad behöver vi göra för att våra medarbetare 
ska vilja stanna och utvecklas i vår kommun? En del av des-
sa frågor kommer att kräva satsningar i att vara en attraktiv 
arbetsgivare genom aktiviteter inom områdena attrahera, 
utveckla och behålla.

Heltid som norm

I huvudöverenskommelsen mellan SKL och Kommunal har 
parterna gemensamt uttalat att målsättningen ska vara att 
tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm vid nyan-
ställningar och att redan anställda medarbetare i högre 
utsträckning ska arbeta heltid. Heltidsfrågan är inte bara 
ett avtal mellan centrala parter utan även en kompetens-
försörjningsfråga. Tillgången av timvikarier minskar i Hjo 
liksom i övriga Sverige. Det innebär att vi behöver fler 
ordinarie medarbetare som jobbar mer för att vi ska kunna 
lösa bemanningssituationen både nu och på lång sikt. 

Under 2019 har förvaltningen förberett sig inför arbetet 
med att införa heltid som norm. Under 2020 kommer en 
projektplan tas fram framförallt för Vård och omsorg. För 
att lyckas med detta behöver förvaltningen investera i IT-
stöd och i utveckling av våra bemanningsprocesser. 

En av förutsättningarna är att bemanningsprocesserna 
förbättras, detta för att hjälpa cheferna att lyckas med en 
hållbar bemanning enligt framtagna riklinjer för att införa 
“heltid som norm”.  Detta berör framför allt cheferna 
inom vård och omsorg. 

Arbetsmiljö och hälsa

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett fokusområde 
och kommer alltid att vara det. Genom att utbilda våra 
chefer och skyddsombud tillsammans ger vi organisationen 
goda förutsättningar för att lyckas med arbetsmiljöar-
betet. De kommande åren ska Personalenheten utveckla 
förutsättningarna för att alla chefer ska lyckas med sitt 
arbetsmiljöarbete genom att ta fram olika utbildningar och 
verktyg. Samverkansavtalet mellan förvaltningen och de 
fackliga parterna ska ses över tillsammans för att ta fram 
ett nytt gemensamt avtal. För att lyckas med arbetsmiljöar-
betet är det viktigt att vi har en väl fungerande samverkan 
med fackliga parter.

Sjuktalen i kommunen är relativt höga jämfört med 
Skaraborgs kommuner och framförallt inom Vård och 
omsorg. Samarbete med Försäkringskassan, Närhälsan och 
vår företagshälsovård ska utökas. Målet med samarbetet 
är att minska korttidssjukskrivningarna och förhindra långa 
sjukskrivningar. För att främja att medarbetare kommer 
tillbaka tidigare från sjukskrivning till arbetsplatsen ska 
alla arbetsplatser identifiera arbetsuppgifter som medar-
betare kan göra trots att man har en sjukskrivning. För att 
underlätta arbetet för cheferna med både kort- och lång-
tidssjukskrivna införs ett systemstöd från 2020. I samband 
med detta ändras rutinerna för hur man som medarbetare 
sjukskriver sig och dessutom kommer chefens ansvar för-
tydligas. Som medarbetare är du betydelsefull och svår att 
ersätta.
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Friskvårdsarbetet i förvaltningen har utvecklats och kom-
mer att fortsätta att arbetas med. Friskvård är en invester-
ing i våra medarbetare och även en del i att vara en at-
traktiv arbetsgivare. För att tillgodose verksamheters olika 
förutsättningar till friskvård arbetar förvaltningen med 
valmöjligheter; friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.

Lönebildning

Hjo kommun har låga lönenivåer jämfört med övriga kom-
muner i Skaraborg inom de stora avtalsområdena, medan 
vi har konkurrenskraftiga löner inom de mindre områdena. 
De kommande åren kommer vi att få göra prioriteringar 
utifrån löneanalyser vilket kommer innebära att vissa yrke-
skategorier får stå tillbaka för andra yrkeskategorier. För 
att underlätta detta arbete behöver löneprocessen utveck-
las och kopplas samman med budgetprocessen och därmed 
ge förutsättningar till en god lönebildning.

Jämställdhet och mångfald

Löneanalyser utifrån jämställda löner görs varje år och 
hittills har förvaltningen inte behövt göra några insatser 
utifrån osakliga skillnader mellan könen.

Heltid som norm är även en jämställdhetsfråga, då det är 
mer norm inom kvinnodominerade yrken att jobba deltid. 
Genom att ge fler möjlighet att kunna försörja sig på sin 
lön genom heltidsarbete, bidrar vi som kommun till ett 
mer jämställt samhälle.

Mångfald berikar vår organisation vilket innebär att vi i 
rekryteringar noggrant ska analysera vad verksamheten be-
höver för att lyckas med uppdraget. Nyckeln till framgång 
är att göra kravprofiler för att säkerställa att rätt person 
anställs på rätt plats.

Ekonomiska beslut i budget 2020 kopplat till arbets-
givarpolitiken

Kommunstyrelsen har i politikområdenas ekonomiska ra-
mar gjort en generell tilldelning om ca 10,4 mnkr baserat 
på personalkostnaderna i 2019 års budget, vilket utgör en 
övervägande del av 2020 års totala utökade budgetutrym-
me.

Som en konsekvens av målsättningen att minska sjukfrån-
varon med minst 1 procentenhet, samt av ovan beskrivna 
åtgärder har sedan ramarna nedjusterats med 1 mnkr i 
proportion till politikområdets andel av kommunens direkta 
sjuklönekostnader.

Under 2020 avsätts vidare 600 tkr i investeringsbudgeten 
riktat mot arbetsmiljöhöjande insatser som uppkommer i 
samband med kommunens årliga skyddsronder. Beslut om 
fördelning av resursen tas av kommundirektör efter bered-
ning i kommunledningsgruppen. 

 

Vi utgår från 
uppdraget 

och skapar en 
gemensam 
förståelse.

Vi vet att vårt 
eget beteende 
är avgörande 

för andras 
engagemang.

Vi visar tillit 
och ger 

förtroenden.

Vi ger stöd 
och 

återkoppling 
som bidrar till 

utveckling.
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Skatteintäkter 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 uppgår till 9 220 under 2020, 9 280 under 2021 samt 9 340 under 2022, d v s  
en beräknad ökning med 60 invånare per år.

• Skattesatsen är oförändrad under hela perioden, d v s 21:57.

• Bidrag och avgifter till de kommunalekonomiska utjämningssystemen beräknas i enlighet med  SKLs 
prognos enligt cirkulär 19:40 av den 1 oktober 2019.

• Intäkterna från fastighetsavgifter är beräknade enligt SCBs prognoser.

Skatteintäkter m.m (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 Prognos 2021 Prognos 2022

Skatteintäkter 410,6 410,2 416,3 429,3 444,8

Inkomstutjämningsbidrag 98,5 98,8 103,1 105,4 109,8

Kostnadsutjämningsavgift/-bidrag -2,7 -3,2 -5,4 -5,4 -5,4

Regleringsbidrag 4,0 6,4 9,6 11,2 9,6

LSS-utjämning -1,1 -1,0 -1,9 -1,9 -1,9

Fastighetsavgift 19,9 20,3 20,6 20,6 20,6

Del av välfärdsmiljarder 3,1 2,9 1,7 0,0 0,0

Summa skatter och bidrag 532,3 534,4 544,0 559,2 577,5

Avgår budgeterat räntenetto -1,2 -0,7 -1,2 -1,6 -2,0

Avgår budgeterat resultat -8,0 -7,2 -8,0 -8,0 -8,0

Utrymme för ramar till verksamheterna 523,1 526,5 534,8 549,6 567,5

Skatteintäkter

Skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Land-
stings (SKL) prognos (cirk 19:40) över skatteunderlagets 
utveckling. Skatteintäktsprognosen är beräknad utifrån en 
egen prognos över invånarantalet och en oförändrad kom-
munalskatt om 21:57.

Inkomstutjämningen

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

Kostnadsutjämningen

I kostnadsutjämningen fastställs en så kallad standard-
kostnad för olika verksamheter, såsom barnomsorg, skola, 
äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Standard-
kostnaden är enkelt uttryckt, den kostnad kommunen bör 
ha med hänsyn till demografisk (befolkningsmässig) och 
geografisk struktur. Har en kommun högre standardkost-
nader än riket i genomsnitt erhålls ett bidrag och har kom-
munen en lägre standardkostnad än riket betalas istället en 
avgift.

Eftersom utfallet för den enskilda kommunen är beroende 
av utvecklingen i riket, är det svårt att göra detaljerade 
prognoser för den enskilda kommunen. I denna budget an-
tas i enlighet med SKLs prognos att Hjo får betala en avgift 
om 5,4 mnkr årligen under hela planperioden. Som framgår 
av tabellen är detta en försämring för Hjos del med 2,2 
mnkr jämfört med prognosen för 2019. 
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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 regler-
ingspost i utjämningssystemet.

Regleringsposten i utjämningssystemet fungerar så att om 
summan av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna 
blir lägre än det belopp staten beslutat tillföra kommuner-
na, får alla kommuner ett regleringsbidrag som motsvarar 
mellanskillnaden. Regleringsbidraget beräknas som ett en-
hetligt belopp per invånare. Om summan av samtliga bidrag 
minus de inbetalda avgifterna i stället blir högre än det 
belopp staten beslutat tillföra, ska mellanskillnaden tas ut i 
form av en regleringsavgift från kommunerna. Som framgår 
av tabellen ovan prognostiseras bidraget att öka under åren 
2020 och 2021 för att sedan falla tillbaka något under 2022.  
Den huvudsakliga förklaringen till detta är regeringen “fyllt 
på” systemet för att möjliggöra för kommunerna att möta 
de kraftiga utmaningarna man står inför i form av den de-
mografiska utvecklingen. 

Lss-utjämning

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

Systemet är skilt från det ordinarie kostnadsutjämningssys-
temet för kommunerna. Skälet är att underlagen inte på 
samma sätt som i det ordinarie systemet kan anses uppfylla 
kriteriet att vara opåverkbara för den enskilda kommunen. 
Precis som i det ordinarie kostnadsutjämningssystemet 
beräknas en standardkostnad för varje kommun.

Denna standardkostnad är baserad på antalet verkställda 
beslut för tio olika LSS-insatser som viktas med en riksgen-
omsnittlig kostnad per insats. Dessutom beaktas skillnader i 
vårdtyngd och stordriftsfördelar i verksamheten. Beroende 
på hur kommunens beräknade standardkostnad avviker från 
den genomsnittliga standardkostnaden i landet får kom-
munen antingen ett bidrag eller betala en avgift.

För budgetperioden 2019-2021 är avgiften för Hjo kom-
mun beräknad till ca 1,9 mnkr årligen. I och med att prog-
noserna är beroende av i vilken utsträckning kostnaderna 
i Hjo förändras i förhållande till genomsnittet i riket är det 
svårt att med säkerhet bedöma i framtidsberäkningarna.

Fastighetsavgift

Avgiften utgör i statsrättslig mening en skatt, där riksda-
gen beslutar om underlag och storlek av fastighetsavgiften. 
Avgiften tillfaller dock kommunerna. Från och med 2009 
anlitar SKL Statistiska centralbyrån (SCB) för prognoser av 
avgiften till landets kommuner. För Hjo kommun har av-
giften beräknats till 20,6 mnkr per år under planperioden.

Del av välfärdsmiljarder

För år 2017-2021 har ett tillfälligt stöd till kommuner 
och landsting beslutats om ca 10 miljarder kronor årligen. 
Bidraget fördelas dels efter invånarantal och dels efter 
en fördelningsnyckel som tar hänsyn till asylsökande och 
nyanlända. För 2020 utgår ca 33 procent av bidraget utifrån 
antalet asylsökande och nyanlända, och 67 procent utifrån 
antal invånare. För Hjo kommuns del innebär detta ett 
preliminärt bidrag om totalt ca 6,1 mnkr, varav delen som 
utgår i förhållande till invånarantalet uppgår till 4,4 mnkr 
(ingår i regleringsposten i SKLs skatteunderlagsprognos) 
och 1,7 mnkr baserat på antalet asylsökande och nyanlända. 
Under 2020 fasas delen som baseras på flyktingvariabler 
ut för att 2021 helt ersättas av delen som baseras på in-
vånarantalet.

Specificering av vissa statsbidrag åren 2016-2020

De statsbidrag som utgår till kommunerna har olika kon-
struktion. Vissa specifika statsbidrag ingår i anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning och finns med i de generel-
la statsbidragen, medan andra är riktade och kan sökas i 
särskild ordning. Dessa sökbara statsbidrag är ofta kop-
plade till att kommunen ska påvisa att kommunen haft en 
kostnad eller utfört en prestation. Information om statens 
motiv och intentioner med dessa statsbidrag presenteras 
oftast i samband med budgetpropositionen. Sveriges kom-
muner och landsting informerar också löpande om dessa 
bidrag i sina cirkulär.

De bidrag som är generella är ofta angivna i kronor per 
invånare för att underlätta beräkningen av hur stor andel av 
det totala statsbidraget som tillfaller respektive kommun. 
I budgetprocessen i Hjo kommun är principen för för-
delningen av dessa bidrag att de ingår i det totala utrymme 
som finns att fördela och att förvaltningen äskar medel för 
specifika ändamål som antas medföra ökat åtagande.

Listan över specifika statsbidrag som har haft och even-
tuellt kommer att få betydelse för Hjo kommuns intäkter 
under 2020 – 2022 är omfattande. Av denna anledning 
redovisas inte dessa i detta dokument. Den intresserade 
hänvisas istället till SKLs hemsida www.skl.se
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     .

Målmodell och prioriterade mål.
Här beskrivs hur verksamheterna arbetar med Hjo 
kommuns vision “Tillsammans skapar vi framtidens 
Hjo”.2



14

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2020-2022

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 cen-
trala. Bakom varje ord finns en tanke: 

Tillsammans - Vi kan bara göra  
detta tillsammans. Hjo and me. Vår 
metod är att samarbeta. Det betyder 
inte att vi är överens om allt. Bara 
att vi är överens om att vi har ett 
gemensamt ansvar för den plats vi 
bor på. Goda möten och ett välkom-
nande förhållningssätt är nyckeln till 
framgång.

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

framtidens Hjo - I framtidens 
Hjo samarbetar vi över gränserna för 
att bättre ta till vara vår potential. Hjo 
är en välkomnande och levande stad 
med ett rikt utbud av meningsfulla ak-
tiviteter för alla åldrar. Hjoborna lever 
på ett hållbart sätt och tar till vara 
den lilla stadens fördelar. Kommunika-
tionerna är goda och det är nära mel-
lan både människor och platser. At-
traktiva boenden och idylliska miljöer 
drar till sig nya invånare och besökare. 
Tack vare att vi blir fler kan vi möta 
framtidens utmaningar och hålla hög 
kvalitet i skola, barnomsorg och äld-
reomsorg. Det är enkelt, vackert och 
roligt i framtidens Hjo.

UTVECKLINGSOMRÅ-
DEN

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

vad som hänt på de sex 
utvecklingsom

Hjo kommuns 
utvecklingsområden
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God ekonomisk hushållning och balanskrav 

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. 
I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten 
som är av betydelse för detta krav.

För Hjo kommun innebär det att visionens utveckling-
sområden med tillhörande prioriterade mål är styrande. 
I budgeten ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa 
förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla 
visionen. 

För att våra verksamheter utifrån tillgängliga resurser ska 
utvecklas i riktning mot att uppfylla de prioriterade målen i 
visionen är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas 
i hela organisationen. Decentraliseringen är ändamålsenlig 
samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Hel-
hetssyn är nödvändig så att fler dimensioner än kärnverk-
samhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt 
och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompe-
tens tas tillvara i organisationens olika delar. Processen ska 
ge utrymme för dialog, delaktighet och ansvarstagande.

För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkter-
na överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunalla-
gen i form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att 
kommunens resultat måste vara positivt vilket är den lägsta 
godtagbara nivån för kommunens resultat på kort sikt. På 
lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den lång-
siktiga kapaciteten. Ett årligt överskott krävs för att kunna 
finansiera investeringar och värdesäkra Eget kapital.
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Hjo Kommuns målmodell

Utifrån visionen finns en målmodell som syftar till att 
omsätta visionen i praktisk handling i alla verksamheter. 
Enligt målmodellen till höger 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. De flesta mål är knutna till en indikator. 
Indikatorerna är vägvisare för kommunfullmäktige för att 
se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. 
Vid måluppföljningen görs en sammantagen bedömning 
av mätbara (indikatorer) och icke mätbara resultat. Sam-
mantaget ska man utifrån uppföljningen kunna bedöma 
om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Kom-
munfullmäktiges prioriterade mål hittar du på kommande 
sidor. Det finns också möjlighet för kommunstyrelsen (samt 
Byggnadsnämnden) att utöver de prioriterade målen kom-
plettera med egna uppdrag för att styra sin verksamhet. 
Dessa mål finns inte med i budgetdokumentet. Det finns 
också möjlighet att styra verksamheten i en tydlig riktning 
med hjälp av politiskt antagna styrdokument. Ett exempel 
är Hållbarhets-strategin och ett annat är Folkhälsoplanen.

I nästkommande avsnitt redovisas Kommunfullmäktiges 
20 prioriterade mål sorterat efter utvecklingsområde. Av 
målen är 17 s.k. verksamhetsmål och tre stycken finansiella 
mål. Vissa av målen har uppdaterats och reviderats i årets 
budget, men inriktningen på arbetet är fortfarande detsam-
ma. Utifrån dessa mål och övrig styrning så kommer för-
valtningen att utarbeta en verksamhetsplan.
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Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge. Det ska vi ta vara på och göra ännu mer 
av. I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt att få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda kommunikationer 
och en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamheter som riktar sig till barn 
och unga.

Utvecklingsområde 1: Boende

Mål 1:  Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med  
 positiv befolkningsutveckling.

 Indikator: 
 Antal invånare. Betygsindex för Hjo kommun som  
 en plats att bo och leva på (Nöjd-region-index),  
 SCB

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

 Indikator: 
 SCB medborgarundersökning: Betygsindex för  
 kommunikationer (gång- och cykel-vägar, kollektiv- 
 trafik).

Mål 3:  Hjoborna ska känna sig trygga med att här er 
 bjuds vård och omsorg samt socialt stöd av god  
 kvalitet i livets olika faser.

 Indikator: 
•  Andel nöjda och trygga brukare inom Hemtjänst,  

 SÄBO (SoS nationella brukarundersökning).
•  Andel brukare inom Funktionsvariation som     

 känner sig trygga med insatsen (Pictostat)
•  Andel klienter inom Socialtjänst som är nöjda  

 med insatsen (egen enkät). 

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

 Indikator: 
 Post- och telestyrelsen Andel av befolkningen  
 i Hjo kommun som har tillgång till bredband om  
 minst 100Mbit/s, Antal nätanslutna kunder.

Mål 5:  Eleverna i Hjo kommun ska nå ökade kunskaps- 
 resultat tack vare en skola präglad av lustfyllt       
 lärande, studiero och trygghet.

 Indikator: 
 Andel elever som uppnår målen i sv, eng, ma i  
 åk 6 och som har behörighet att söka gymnasium.  
 Andel elever som upplever trygghet i skolan       
 enligt elevhälsans årliga enkät i åk 7 samt   
 Skolverkets enkät vartannat år i åk 5 och 9.

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

 Indikator: 
•  Fullföljda gymnasiestudier inom 3 år (4 år)
•  Invånare 17-24 som varken arbetar eller studerar,  

 andel (%)
•  Andel personer som är i behov av försörjnings- 

 stöd. Statistik arbetslöshet 18-64 år.

Mål 7:  Det ska vara enkelt att få plats på förskolan i Hjo  
 kommun.

 Indikator: 
•  Andel barn som har fått plats inom platsgarantin. 
•  Andel barn som har fått plats på önskat   

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

Utvecklingsområde 2: Tillsammans

Mål 8:  Hjo kommun ska använda smart teknik och  
 digitaliseringens möjligheter för att underlätta  
 arbetet och öka servicen för våra kommun-  
 invånare och besökare. 

 Indikator: 
 Redovisning av pågående insatser.

Mål 9:  I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat. 

 Indikator: 
•  SKLs mätning Insikt på områdena Miljö-, Hälso-    

 skydd och Livsmedelskontroll
•  Sv. Näringslivsranking avseende kommunens        

 service till företagare
•  Egen enkät avseende bygglovhantering för företag.

Mål 10:  I Hjo kommuns alla verksamheter ska man få ett  
 gott bemötande och uppleva att det är enkelt att  
 kontakta kommunen.

 Indikator: 
 SCB medborgarundersökning. Betygsindex för  
 bemötande och tillgänglighet

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

 Indikator: 
•  SCB medborgarundersökning. 
•  Vad tycker medborgarna i Hjo kommun om      

 inflytandet i kommunen? (Nöjd-inflytande-index:  
 NII).
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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.

Utvecklingsområde 3: Levande Hjo

Utvecklingsområde 4: Hållbarhet och natur

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 12: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet. 

 Indikator: 
 SCB medborgarundersökning. Betygsindex för  
 fritidsmöjligheter.

Mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet.

 Indikator: 
 SCB medborgarundersökning. Betygsindex för  
 kulturen.

Mål 14: Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv  
 handelsutveckling.

 Indikator: 
•  SCB medborgarundersökning. Betygsindex för  

 kommersiellt utbud. 
•  HUI. Försäljningsindex i sällanvaruhandeln/daglig 

 varuhandeln.

Mål 15: Hjo ska vara fossiloberoende 2030. Detta            
 innebär att hela Hjo ska ha minskat sina växthus-      
 gasutsläpp med 80% jämfört med år 1990. 

 Indikator: 
•  RUS (Regional utveckling och samverkan i miljö 

 målssystemet) 
•  Nationella emissionsdatabasen (Kolada N00401)  

 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser,  
 ton CO2-ekv/inv.
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I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid Vättern. Vi använder det för att berika livet för alla Hjobor och för att locka 
fler boende och besökare.

Utvecklingsområde 6: Vättern

Utvecklingsområde 5: Besökare

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

Mål 16: Hjo ska få fler besökare. 

 Indikator: 
 Redovisning av pågående arbete.

Mål 17: Hjo kommun ska arbeta för att skydda   
 Vättern mot föroreningar.

 Indikator: 
 Redovisning av pågående arbete.



21

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2020-2022

Finansiella mål

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

Mål 18: Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr.
Ett överskott i verksamheterna skapar ett politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta 
satsningar och nyinvesteringar. Målet om 8 mnkr i resultat motsvarar ca. 1,5 procent. av värdet av skatter 
och bidrag vilket är något lågt i förhållande till praxis och rekommendationer från SKL. Den främsta anled-
ningen till det relativt lågt satta målet är att Hjo kommun under de senaste två åren tappat ca 10 mnkr i              
utjämningssystemet, vilket har varit svårt att hantera utan att försämra möjligheterna att nå övriga mål.

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 19: Investeringarna ska till 70 % finansieras med egna medel under mandatperioden 2019-2022.

Målet är satt utifrån investeringsbehov och resultatprognoser för de kommande åren och innebär att 30  
procent av kommunens investeringar finansieras av befintliga likvida medel i kombination med nyupplåning. 

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 20: Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska bibehållas eller öka under mandatperioden.

Soliditeten uttrycker hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. En hög 
soliditet innebär att både handlingsfrihet och förmågan att hantera svängningar i resultatutveckligen ökar. 
Hjo kommuns nuvarande soliditet uppgår enligt årsredovisningen för 2018 till 22 %, vilket är i nivå med det  
ovägda medeltalet för Sveriges kommuner.

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Bolagens mål (fastställda i ägardirektiven)

Mål 21: Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1 % per år från och med år 2015 och senast 
år 2025 uppgå till minst 25 %.
Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 22: Soliditeten i AB Hjo Småindustrier ska uppgå till minst 30 %.

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 23: Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo Energi AB bör ligga under regiongenomsnittet.

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.
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Prioriteringar och uppdrag 
i budget 2020 

Här förklaras hur budgeten växt fram, vilka uppdrag 
som delats ut och hur ekonomin prioriterats.3



2424

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2020-2022

Hur budgeten för 2020 växte fram

Så här har budgeten växt fram..
I likhet med föregående års budgetprocess indikerade SK-
L:s skatteunderlagsprognoser redan i våras att det ekono-
miska utrymmet inför 2020 skulle bli lågt jämfört med de 
”goda” åren fram till 2018.

Tillkommande utrymme uppgick endast till 15,5 mnkr 
vilket bland annat berodde på låg beräknad tillväxt i beskat-
tningsunderlaget men också sämre utfall i utjämningssyste-
men för Hjo kommuns del (se bild 1 nedan)

Utöver ovanstående 15,5 mnkr frigjordes ytterligare medel 
i form av förändrad princip för redovisning av schablon-
ersättning från Migrationsverket, vilket leder till en engång-
sintäkt om 4 mnkr.

Ovanstående ökning av medel disponerades så att ram-
tilldelning gjordes för ökade personalkostnader, index-
uppräkningar och tillkommande avskrivningar med totalt 
ca 13,0 mnkr. Utöver detta tilldelades också medel för 
ökade behov inom verksamheterna med ca 13,5 mnkr. Av 
dessa gick bland annat 9,5 mnkr till vård och omsorg samt 
2,5 mnkr till barn och utbildning. Inom vård och omsorg 
kommer de tillskapade nya platserna på demensvården på 
Sigghusberg att färdigställas under våren 2020 och för detta 
tilldelades politikområdet 8,0 mnkr.

För att möjliggöra dessa tilldelningar fick förvaltningen i 
uppdrag att bedöma möjligheten i och utvärdera effekterna 
av ett effektiviseringsbeting om ca 7 mnkr vilket motsvarar 
1,5 procent av de kostnader som är påverkbara på kort 
och/eller medellång sikt. Redovisning av detta sker längre 
fram i detta dokument.

När sedan oktober månads skatteunderlagsprognos kom, 
visade den på en sämre prognos. Bland annat sjönk de 
prognosticerade skatteintäkterna med nästan 1,3 mnkr, 
vilket framförallt beror på att grundavdraget för pensioner 
höjs inför 2020, vilket i sin tur leder till lägre kommunal-
skatt. Utöver detta tappar Hjo kommun dessutom ca 2,7 
mnkr i kostnadsutjämningssystemet och regleringsbidrag. 
En väsentlig del av detta är en effekt av införandet av en ny 
fördelningsmodell. Trots att den utredning som presenter-
ats och gått ut på remiss visade att Hjo kommun skulle få 
en positiv effekt av den nya modellen, blev det tvärtom en 
försämring.

tkr
Vårbudget Oktober-

prognos
Skillnad

Skatteintäkter och inkomstutj. 520 570 520 671 101

prel. skatteavräkning 2020 0 -1 291 -1 291

Kostnadsutjämning -3 282 -5 375 -2 093

Regleringsbidrag 10 189 9 569 -620

Avgift LSS-utjämning -2 007 -1 910 97

Fastighetsavgift 20 604 20 604 0

Flyktingdelen av första välfärds-
miljarderna

1 717 1 717 0

Summa skatter och stats-
bidrag

547 791 543 985 -3 806

I höstprocessen tillkom sedan ett antal äskanden från de 
stora politikområdena Barn och utbildning och Vård och 
omsorg. Tillsammans med ovanstående intäktsminskning 
om 3,8 mnkr innebar dessa att budgeten var underfinan-
sierad med 6 mnkr. Med anledning av detta har kommun-
ledningsgruppen fått i uppgift att se över alla verksamheter 
i syfte att förändra och effektivisera arbetssätt samt att 
avveckla aktiviteter som inte är nödvändiga. För att tydlig-
göra att detta är ett gemensamt ansvar ”på tvären” över 
alla verksamheter har effektiviseringsbetinget ålagts kom-
munledningskontoret med 5 mnkr. När lämpliga åtgärder är 
identifierade sker ombudgetering till de politikområden där 
åtgärderna hör hemma.

tkr

Budget
2019

Maj prognos 
2020 vid 
9220 inv.

Förändring

Skatteintäkter 410 582 416 412 5 830

Inkomstutjämningsbidrag 98 479 104 158 5 679

Kostnadsutjämning -2 675 -3 282 -607

Regleringsbidrag 4 027 10 189 6 162

Avgift LSS-utjämning -1 133 -2 007 -874

Fastighetsavgift 19 923 20 604 681

Flyktingdelen av första välfärds-
miljarderna

3 059 1 717 -1 342

Summa skatter och stats-
bidrag

532 262 547 791 15 529



25

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2020-2022



2626

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2020-2022

Ekonomiska prioriteringar i budget 2020

Särskilda medel har avsatts i årets budget för att      
prioritera följande områden.

Politikområde/Prioritering (tkr) Tilldelning

Demokrati
- Revisionskostnader 100

Delsumma 100

Kommunledningskontoret
- Avgift Räddningstjänst Östra Skaraborg
- Ökade kostnader GDPR
- Kostnader för Arkiv
- IT-stöd personalenheten

500

Delsumma 500

Plan och bygg 0

Kultur, turism och fritid
-Ökad bemanning Kulturkvarteret 150

Barn och utbildning

- Kostnader för nationell IT strategi
- Minskade barngrupper i förskolan
- Elevförändring grundskolan
- Förstärkning Kulturskolan
- Elevförändring gymnasieskolan
- Ökat barnantal fritids
- Förstärkning köket i Gate

400
1 100

500
500

1 710
70

240

Delsumma 4 520

Arbete och socialtjänst
- Förstärkning Socialsekreterare
-Digitalisering familjerättshantering

620
89

Delsumma 709

Vård och omsorg

- Ökade kostnader Sigghusberg
- Ökade kostnader för elevhem LSS
- Förstärkning Smedjan
- Förstärkning boendestöd
- Förändring personlig assistans
- Volymökning inom hemvården
- Ökade kostnader för placeringar

8 000
440
250
250
185

1 000
230

Delsumma 10 355

Teknisk service 0

Delsumma 16 334

Finansenheten

- Återföring av integrationsmedel
- Utjämning

-4 000
13

Totalsumma 12 347

Demokrati

Området omfattar kommunens politiska verksamhet, dvs. kom-
munfullmäktige, 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 överförmyndar 
verksamhet. Under kommunfullmäktige finns en beredning för 
utvecklingsfrågor.

• Politiska prioriteringar

Under 2019 så har upphandling av sakkunniga revisorer 
gjorts och nytt avtal börjar gälla under 2020. Resultatet från 
upphandlingen medförde att kostnaderna för sakkunnigas 
biträde kommer att öka jämfört med 2019. Politikområdet 
ser ett behov att tillskjuta ytterligare medel för att hantera 
kostnadsökningen och tilldelas därmed 100 tkr i 2020 års 
budget.

• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

I 2020 års budget har förvaltningen ålagts ett effektivi-
tetsbeting om 1,5 procent av den totala kostnadsmassan. 
För Demokratis del innebär detta 92 tkr. Politikområdets 
åtgärdsplan för att hantera effektiviseringsbetinget består 
i att löpande under verksamhetsåret se över ärende- och 
mötesplanering i syfte att upprätthålla ett effektivare ären-
deflöde. Därmed skapas mindre behov av extra möten etc. 
Sammantaget bedöms åtgärderna innebära att budgeten 
hålls. 
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Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret svarar för ledning, styrning, uppföljning 
och kontroll av den samlade verksamheten i Hjo kommun. Kom-
munledningen inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och 
service till politiken och förvaltningen, samt säkerställer att fatta-
de 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.

• Politiska prioriteringar

Kommunledningskontoret har lyft ett flertal behov inför 
2020. Dessa består av:

176 tkr för höjd medlemsavgift till Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg. 

220 tkr för kostnader till följd av GDPR för dataskyddsom-
bud och informationssäkerhetsprogram där KLK idag är 
underfinansierade.

100 tkr i ökade kostnader för att höja kvaliteten för Hjo, Ti-
bro 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 reha-
bilitering samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kommunledningskontoret totala behov uppgår till 722 tkr. 
För att täcka behoven tilldelas politikområdet 500 tkr i 
2020 års budget.

• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

I 2020 års budget har förvaltningen ålagts ett effektivitets-
beting om 1,5 procent av den totala kostnadsmassan. För 
Kommunledningskontorets del innebär detta 583 tkr. Politi-
kområdets åtgärdsplan för att hantera effektivitetsbetinget 
består av ett flertal åtgärder varav en del består i att omal-
lokera personal inom KLK och därmed spara ca 270. Övri-
ga åtgärder består bl.a. av att göra en översyn och rensning 
av användarkonton inom IT. Det medför att kommunen kan 
minska kostnaderna för licenser samt service och support, 
vilket medför en besparing om ca 100 tkr. Nya upphandling-
ar av pensionsadministration och telefoni under 2019 har 
varit gynnsamma för Hjo kommun och kommer medföra 
lägre årliga kostnader inom KLK med drygt 100 tkr. Vidare 
finns ett flertal åtgärder av mindre karaktär till följd av 
översyn av befintliga avtal inom KLK gällande administrativa 
tjänster och IT-system. Politikområdets effektiviseringsåt-
gärder införs med helårseffekt 2020. Konsekvensen av 
åtgärderna bedöms inte ha någon större inverkan på verk-
samheter, anställda eller brukare.

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 samt fysisk planering. 
Plan och Byggenheten arbetar gentemot Byggnadsnämnden och 
i vissa frågor mot KS.

• Politiska prioriteringar

Plan och bygg har inte tilldelats några extra medel till några 
speciella prioriteringar i årets budget

• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

Effektivitetsbetinget om 80 tkr kommer att mötas genom 
att minska inköpen av konsulttjänster och i större ut-
sträckning utföra arbetet själva.

ga verksamheten inom kommunen, och möjliggör även en 
ökad samverkan inom HjoTiBorg. 
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Barn och utbildning

Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn 
och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnad-
er 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 vuxenut-
bildningen inklusive SFI – svenska för invandrare.

• Politiska prioriteringar

Barn och utbildning har totalt tilldelats medel motsvarande  
4,5 mnkr och är fördelade enligt nedan:

Skolverket presenterade 2016 en nationell strategi för sko-
lans digitalisering vilket innebär att alla elever i grundsko-
lans årskurser 1-9 har tillgång till ett personligt digitalt 
verktyg samt att barn/elever i förskolan och förskoleklass 
har minst ett verktyg på fem barn/elever. Eleverna i vuxe-
nutbildning ska ha tillgång till digitala verktyg i lämplig om-
fattning. Detta ställer även ökade krav på IT-infrastrukturen  
i skolbyggnaderna, vilket medför ökande kostnader. För att 
kunna möta dessa krav tilldelas Barn och utbildning ytterlig-
are 400 tkr.

Från och med höstterminen 2019 beslutades att barngrup-
pernas storlek inom förskolan minskas från 20 barn/avdeln-
ing till 18 barn/avdelning i snitt. Hösten 2019 hanteras detta 
genom att den nybyggda avdelningen på Orrelyckans för-
skola öppnas samt att trycket inom verksamheten generellt 
är lägre under hösten. För att verksamheten ska kunna 
uppfylla beslutet om i snitt 18 barn/avdelning även under 
vårterminen 2020, tilldelas Barn och utbildning ytterligare 
1,1 mnkr.

Antalet elever inom grundskolan ökar och enligt dagens till-
delningssystem, där varje elev genererar en fast lärarresurs 
innebär detta en förstärkning om ytterligare 0,75 tjänst (då 
har ingen hänsyn tagit till in/utflyttning, uppgiften är baserad 
på idag kända uppgifter). Utifrån detta tilldelas barn och 
utbildning 0,5 mnkr. 

Kulturskolan i Hjo har förnärvarande kö till framför allt 
gitarr och pianoundervisningen. Verksamheten har även 
under ht18/vt19 erbjudit dansundervisning, vilket varit en 
lyckad satsning som finansierats via medel från kulturrådet. 

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 
kötiderna ska minskas och fler elever erbjudas plats på kul-
turskolan. 

Vårterminen 2019 slutade 95 elever årskurs 9 och samman-
lagt 78 elever tog studenten. Detta innebär en ökning av 
antalet elever vid gymnasieskolan med 17 elever. För detta 
tilldelas Barn och utbildning motsvarande 1,7 mnkr. 

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever från 6 
års ålder till och med vårterminen det år då fyller 13 år. 
Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas 
sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras 
kunskaper och erfarenheter. Generellt vistas barnen längre 
tider på fritids och antalet barn på morgonfritids har de 
senaste åren ökat markant. Då antalet barn i kommunens 
fritidsverksamhet ökar, tilldelas Barn och utbildning ytterlig-
are 70 tkr enligt gällande fördelningsmodell.

Antalet barn vid förskolan “Fågelbo” i Gate samt antalet 
elever vid “Fågelåsskola” i Gate har de senaste åren ökat. 
Detta medför att verksamheten tilldelas ett extra tillskott 
med 250 tkr vilket motsvarar en förstärkning med 0,5 tjänst 
Detta för att klara den utökning av antalet portioner.

• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

Effektiviseringsbetinget för Barn och utbildning motsvarar 
2,4 mnkr.  Verksamheten har setts över och en åtgärdslista 
med effektiviseringsåtgärder har tagits fram. Barnomsorg på 
obekväm arbetstid kommer att avvecklas från och med den 
1 januari 2020. Anledningen är att kommunen inte lagligen 
är skyldiga att tillhandahålla detta, dessutom har nyttjande-
graden under åren varit mycket låg under de år då servicen 
tillhandahållits.  Vuxenutbildningen har under året utretts 
bland annat utifrån att delar av verksamheten inryms i 
inhyrda paviljonger i anslutning till Folkhögskolans lokaler. 
Detta är ett dyrt alternativ, varpå dessa ska sägas upp och 
verksamheten inrymmas i andra lokaler. Då Folkhögskolan 
är trångbodd utreds en alternativ placering av kommunens 
samlade vuxenutbilning. Utöver detta pågår en översyn av 
assistentorganisationen, för att få till effektivare lösningar 
där bland annat elever i behov av särskilt stöd ingår i s.k. 
“flexgrupper”. Detta för att få stöd/handledning av personal 
med pedagogisk kompetens.  Arbetet drivs av kommunens 
elevhälsa som ansvarar för elevers specifika behov av stö-
dinsatser. Barn och utbildning redovisar ett underskott på 
personalkostnadssidan framför allt inom grundskolans om-
råde, därför kommer uppkomna vakanser behovsprövas, för 
att se om alternativa lösningar är möjliga. 
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Arbete och socialtjänst

Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, 
öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integration och flykting-
mottagning. 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 rehabiliter-
ingsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, 
Primärvården och Arbetsförmedlingen. Vidare ansvaras för tjän-
ster som utförs i samverkan med andra kommuner t ex alkohol-
handläggning och tillsyn, familjerådgivning, konsumentrådgivning, 
skuldsanering och social jour. 

• Politiska prioriteringar

Antalet inkomna orosanmälningar ökar, både vad gäller 
vuxna och barn, och verksamheten har idag fler placeringar 
överlag jmf tidigare år. Det finns också en stor ökning av 
antalet anmälningar gällande vuxna med missbruk. Drog-
situationen och tillgången till narkotika är för närvarande 
illavarslande och påverkar arbetet med vuxna missbrukare.  
Arbete och socialtjänst tilldelas i vårbudgeten 0,6 mnkr för 
ytterligare en socialsekreterartjänst.  Under höstprocessen 
har delar av denna summa återtagits. Verksamheten får 
behålla 0,2 mnkr för att genomföra samverkan avseende 
familjehem som beskrivs enligt nedan.

Arbete och socialtjänst köper i dag familjehemsplaceringar 
via Humana, där bland annat stöd, handledning och utbild-
ning erbjuds under hela placeringen. Detta är för kom-
munen ett kostsamt alternativ och verksamheten utreder 
idag ett eventuell samarbete med kringliggande kommuner 
där motsvarande kan erbjudas. 

Arbete och socialtjänst arbetar med att öka graden av 
digitalisering, detta för att få en effektivare och snabbare 
handläggning av ärenden. För handläggarna innebär detta en 
förbättrad arbetsmiljö och mer tid för det klientnära ar-
betet.  Arbete och socialtjänst tilldelas 89 tkr för att införa 
ny programvara gällande familjerättshandläggning. 

• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

För Arbete och socialtjänst motsvarar ett effektivitetsbet-
ing om 1,5% ca 0,4 mnkr, vilket motsvarar den del av tjänst 
som beskrivs i stycket politiska prioriteringar enligt ovan.

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, kort-
tidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med 
särskild service.

• Politiska prioriteringar

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. Per-
sonal på korttidsavdelning och dagverksamhet kommer att 
samordnas för att öka flexibiliteten och använda resurserna 
optimalt. 

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 in-
formationsträffar 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. 

Hyran för gemensamma utrymmen i de nya delarna 
beräknas till 2 300 tkr för helt år och till 1 800 tkr för 9,5 
månader 2020.

Vård och omsorg tilldelas 8 000 tkr för att täcka kostnaden 
för löner, förbrukningsmaterial, hyra m.m. för de nya avdeln-
ingarna. 
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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 för 2020 som tilldelas Vård och 
omsorg. 

Smedjan

Smedjan är 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:

• En bra aktivering och rehabilitering

• Social samvaro

• Att förebygga isolering

• Avlastning för den som vårdar en anhörig

Behovet av verksamheten är stort och ökande. Dessa 
behov tillgodoses idag 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 med basala behov under tiden 
de är ute.

Smedjan har under en längre tid haft ett ökat inflöde av 
beslut (fördubbling på 3 år). Under 2019 har man ca 19 
gäster inskrivna och 2 årsarbetare personal samt en per-
son anställd på extratjänst. Den anställningen upphörde 
dock 190815. Det fysiska tillståndet för de gäster som är 
inskrivna har försämrats. I dagsläget har flertalet stora vård-
behov, 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. 

Samarbete med demensdagvårdens personal har skett och 
när det är möjligt går de in och jobbar på Smedjan när de 
har lägre beläggning. Detta har varit en kortsiktig lösning 
som varit möjlig på grund av tillfälligt lägre beläggning på 
Regnbågens demensdagvård. För att kunna erbjuda en bra 
dagverksamhet för det antal gäster som är inskrivna idag 
behöver personalen utökas. Vård och omsorg tilldelas 250 
tkr 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, än-
damålsenligt och säkert sätt för brukarna. Boendestöd för 

personer med psykisk ohälsa är av den karaktären att det 
inte går att utföra under tidspress med krav på omedelbara 
resultat, det handlar mer om ett stödjande förhållningssätt 
för att uppnå förbättring eller för att förhindra ökad psyki-
sk ohälsa vilket kan leda till mer omfattande insatser. 

Boendestöd bemannas idag med 3,1 åa och har 44 st bru-
kare. Detta kan jämföras med t ex Karlsborgs kommun 
som har 25 st brukare och bemannar med 3,5 åa. Vård och 
omsorg tilldelas 250 tkr för att kunna utöka bemanningen 
under 2020. 

Personlig assistans

Förändringar inom personlig assistans innebär att kost-
naden beräknas öka med 185 tkr under 2020 och Vård och 
omsorgs budgetram ökas därför med detta belopp. 

Hemvården

Förvaltningen konstaterar en volymökning under de första 
nio månaderna av 2019 jämfört med 2018 med i gen-
omsnitt 383 utförda timmar per månad. Det är troligt att 
denna ökning kvarstår eller ökar i antal timmar, det finns 
inget som tyder på motsatsen. 

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 svårt 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. 

Köp av extern plats

Köp av ny extern boendeplats då behovet inte kan tillgo-
doses inom kommunen har påbörjats under hösten 2019. 
Ansökan om bidrag för del av kostnaden kommer att ske 
hos Migrationsverket. Nettokostnad efter bidrag beräknas 
till 230 tkr för 2020 och detta tilldelas Vård och omsorg. 
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• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

För Vård och omsorgs del innebär ett effektiviseringsbeting 
om 1,5 procent 2 750 tkr.

För närvarande finns tomma platser på ”Boende-somatik”, 
främst på Sjöryd (9 st i oktober 2019) men även någon på 
Villa Rosell. Alla som har behov av ”Boende-somatik”, har 
erbjudits plats. Samtidigt har vi dock kö till demensboende 
på Sigghusberg. 

Förvaltningen planerar därför att stänga en avdelning för 
särskilt boende somatik på Sjöryd.  I samband med detta 
har man även för avsikt att flytta Smedjans verksamhet 
till de lokaler som då blir lediga för att kunna samordna 
personalresurser.  Minskade kostnader till följd av dessa 
åtgärder beräknas till ca 2 800 tkr.

Kultur, turism och fritid

Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, 
kulturarrangemang, kulturturism/turism, biograf, utställningsverk-
samhet samt övrig kulturverksamhet i kommunen, fritidsgård, 
fritidsanläggningar, föreningssamverkan och föreningsbidrag, 
simskola, utomhusbad, uthyrning av lokaler m.m.

• Politiska prioriteringar

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. Förän-
dringen kommer även att innebära 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 genomgång 
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 Kultur-    
kvarteret.

• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

I 2020 års budget har förvaltningen ålagts ett effektivitets-
beting om 1,5 procent av den totala kostnadsmassan. För 
Kultur, turism och fritids del innebär detta 150 tkr. Politi-
kområdets åtgärdsplan för att hantera effektiviseringsbetin-
get består dels av att lägga ut Guldkroksbadets kioskförsäl-
jning på entreprenad. Åtgärden innebär att Kultur, turism 
och fritid kan minska ner med en personal under säsongen. 
Åtgärden medför även att kringkostnader minskas samt att 
den provision kommunen får för försäljningen försvinner. 
Netto medför åtgärden en besparing om ca 80 tkr årligen 
och införs säsongen 2020. Det ska inte påverka verksam-
heten eller besökarna då samma utbud och öppettider ska 
erbjudas som idag, vilket kommer regleras i avtal. Övriga åt-
gärder innefattar att det årliga skötselavtalet på Högaliden 
minskas genom nytt avtal. Åtgärden får full effekt först vid 
halvårsskiftet 2020 och helårseffekt 2021, vilket medför en 
besparing om 25 tkr 2020 och 50 tkr 2021. Åtgärden ska 
inte medföra några negativa konsekvenser på skötseln och 
det blir mer likt övriga skötselavtal. Vidare åtgärder han-
teras genom översyn av befintliga kostnader.

Teknisk service

 Teknisk Service omfattar Fastighetsförvaltningen inkl lokalvård 
och vaktmästeri, Måltidsenhet och Gata/Park/Hamn. Fastighets-
förvaltningen omfattar förvaltning, administration, drift, tillsyn, 
vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens samtliga 
fastigheter, egna som förhyrda. Måltidsenheten tillhandahåller 
mat till äldreomsorgen, barnomsorgen och grundskolan, samt 
ansvarar för leverans av mat till serveringen på Rödingen. Gata/
Park/Hamn omfattar drift och underhåll av gator, vägar, gång- 
och cykelvägar, hamn, VA-nät, parker och grönytor. I uppdraget 
ingår även skötsel av kommunens skog samt naturreservatet 
Hjoåns dalgång.

• Politiska prioriteringar

Teknisk service har inte tilldelats några extra medel till 
några speciella prioriteringar i årets budget

• Effektivitetsbeting om 1,5 procent

För Teknisk service motsvarar 1,5 procents effektiviser-
ingsbeting, 728 tkr. Förvaltningen föreslår att detta sker 
genom översyn av köp av tjänster och konsulter inom 
trafiksäkerhetsområdet, neddragning inom FoG (Fiske och 
gemenskap), minskning av slåtter i diken, reduktion av ut- 
rymme för oförutsedda underhållsåtgärder samt restrik-  
tivitet i medverkande/sponsring av diverse arrangemang.
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Särskilda uppdrag till förvaltningen

Utöver de ekonomiska prioriteringarna på föregående 
sidor ger Kommunstyrelsen förvaltningen nedan-
stående särskilda uppdrag. Uppdragen är indelade i 
två kategorier och inleds med generella uppdrag som 
ska genomsyra verksamheten, varpå sedan följer ett 
antal specifika uppdrag som ges i denna budget eller 
som getts tidigare men ännu inte avrapporterats.

Uppdrag

1. Ekonomisk delaktighet, ökad förståelse för och 
medverkan från kommunens medarbetare

Målet med detta uppdrag är att vi ska utveckla och förbät-
tra vår dialog och kommunikation med kommunens alla 
medarbetare. Syftet är att ta vara på engagemang, goda 
idéer från de medarbetare som arbetar i ”första ledet” 
med brukare, invånare och kunder. Ett viktigt led i detta är 
att kommunens ledning och ekonomienhet ska medverka 
på arbetsplatsträffar etc och finnas tillgängliga för frågor, 
synpunkter och ideér

2. Administration/förvaltning/remissvar/enkäter 
etc

Dokumentationskraven inom offentlig sektor ökar ständigt. 
Vid sidan av detta ökar också arbetet med att svara på 
remisser, enkäter, undersökningar etc. Förvaltningen får 
därför i uppdrag att i vardagen aktivt ifrågasätta vad som är 
lagstadgat, nödvändigt och/eller önskvärt att Hjo som liten 
kommun ska lägga arbete på. Syftet med uppdraget är att 
öka fokuseringen på det som är viktigast för Hjo kommun, 
servicen till dess invånare, och därmed också säkra att vi 
använder kommunens medarbetare ultimat utifrån den 
kompetens som de besitter och det uppdrag de har.  

3. Smarta lösningar i den dagliga driften

Uppdraget innebär att förvaltningen får i uppdrag att skapa 
bredare delaktighet i att finna lösningar och insatser (även 
om det kan innebära investeringar initialt) i stort och smått 
som syftar till att ge hållbar, mindre eller enklare drift och 
skötsel över tid inom de områden som är kommunens 
ansvar.  

4. Socioekonomiskt tänkande och agerande

Att utveckla och fördjupa samarbete och utbyte mellan 
politikområden och andra aktörer, såsom Arbetsförmedlin-
gen, Försäkringskassan mfl, enligt socioekonomiska princi-
per där det bästa för helheten går före enskilda verksam-
hetsmål.

5. Lokaler

Att kontinuerligt pröva behovet av externt hyrda lokaler, 
inventera kommunägda lokaler samt att se över nyttjande-
graden av de samma. Målet är att säkerställa att vi minime-
rar användandet av förhyrda lokaler i de fall då vi har egna 
som fyller funktion och ändamål samt att undvika innehav 
av ett större lokalbestånd än de kommunens verksam-
heterna kräver.

Specifika uppdrag

6. Översyn av Vuxenutbildningen/Särvux/IM/SFI

Förvaltningen har presenterat en översyn av vuxenutbild-
ningen som ger en bra bild av de behov, möjligheter och 
utmaningar vi står inför om vi ska säkra tillgänglighet, utbud 
och kompetensförsörjning inom området. Förvaltningen 
får i uppdrag att säga upp och avyttra de paviljonger som 
idag används som skollokaler. Fortsatt får förvaltningen i 
uppdrag att skyndsamt se över möjligheterna att flytta den 
samlade verksamheten till centralt belägna lokaler som ägs 
av kommunen och som är långsiktigt funktionella och håll-
bara över tid. 

7. Fritidsklubb

Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda 
förutsättningarna för att inrätta Fritidsklubb som komple-
ment till den Skolbarnomsorg som idag bedrivs. Utred-
ningen ska se över möjligheten att samarbeta med den 
personal  och de resurser som idag finns knutna till Fritids-
gården samt möjligheten att nyttja lokaler som finns både 
inom skol-, kultur- och fritidsområdet. 

8. Guldkroksområdet

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

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

10. Båtuppställningsplatsen Kofoten

Båtuppställningsplatser är en service som kan hanteras av 
privata aktörer. Förvaltningen får i uppdraga att undersöka 
möjligheten att avyttra den kommunala  uppställningsplats 
för båtar som kommunen äger och driver idag. Om det 
inte låter sig göras bör verksamheten drivas vidare med full 
kostnadstäckning och avgifter etc anpassas efter detta.
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Utgångspunkten för investeringsbudget är den femårsplan 
som antogs i vårbudget 2020. Denna har förändrats under 
höstarbetet med tillägg av anslag för renovering av broar 
med 250 tkr årligen fr o m 2020, anslag för nybyggnad av 
Korsberga förskola har ändrats till om- och tillbyggnad av 
Korsberga skola, från 16 mnkr 2020, till 5,0 mnkr år 2020 
samt 5,0 mnkr 2021. VA-verksamhetens anslag för VA-led-
ningar utökas även 2021 med 1,0 mnkr, till 3,0 mnkr för att 
sedan återigen sänkas till 2,0 mnkr fr.o. m. 2022.

Under åren 2018-2019 avsattes totalt 4,5 mnkr för ombygg-
nationer i Stadshuset. Behov fanns att förbättra ventilationen 
i 30- och 50-talsdelarna, vilket slutförts våren 2019.  

I årets investeringsbudget finns totalt 120 mnkr avsatta för 
en ny F-6 skola. Skolan som kommer att uppföras i Lund-
byområdet är dimensionerad för enparallellig verksamhet 
(7 klasser) samt utrymme för särskole- och fritidsverk-
samhet. Vidare ingår tillagningskök och skolmatsal samt en 
idrottshall med innemåtten 18 x 24 m med 7 meters tak- 
höjd.

Området är också förberett för en utbyggnad till tvåpar-
allelig skola samt förskola. Projektering pågår och upphan-
dling kommer att ske under hösten/vintern 2019-2020.

Guldkroksskolan ombyggnad B-huset: 2018 fanns 28 mnkr 
avsatta för renovering och ombyggnad av B-huset. Loka-
lerna stod färdiga inför vårterminen 2019. Statsbidrag har 
beviljats från Boverket för vissa delar av renoveringen.

I vårbudgeten inför 2020 återfanns objektet Förskola Kors-
berga upptagen till 16 000 tkr, vilken för övrigt ombudget-
erats från 2019. Under höstprocessen har denna post än-
drats till ”Om- och tillbyggnad av skolan i Korsberga” och 
beloppet sänkts till 10 000 tkr. Bakgrunden är att i nuläget 
bedrivs skolverksamheten i egenägda permanenta lokaler 
medan förskoleverksamheten bedrivs i en hyrd paviljong, 
vilket inte är en bra lösning på längre sikt. Vidare fick under 
2018 förvaltningen i uppdrag att se över den framtida skol-
organisationen, inkluderande en översyn av lämplig fördeln-
ing av årsklasser mellan kommunens skolor. Utredningen 
föreslår att nuvarande fördelning av årsklasser mellan våra 
skolor ska bibehållas, vilket i sin tur leder till rekommen-

Investeringsbudget

Investeringsbudget och 5-årsplan 2020-2024:

Rubricering KF-anslag 2019 Prognos 
ombudget från 

2018-2019

Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

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 5 000 5 000 0 0 0

Kultur och fritidsfastigheter 250 0 250 250 250 250 250 250

Gator, vägar, infrastruktur 9 850 5 550 15 400 5 900 5 900 4 700 4 700 4 700

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 verk-
samhet

31 400 59 455 90 855 71 150 77 150 10 950 10 950 10 950

Avgiftsfinansierad verksam-
het

3 900 0 3 900 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000

Summa investeringar 35 300 59 455 94 755 74 150 80 150 12 950 12 950 12 950

Investeringsbudget iför Hjo kommun beslutas av Kommunfullmäktige med nedanstående fördelning. På kommande 
sidor redovisas verksamhetsplanen för investeringarna i budgeten.

I likhet med de flesta av Sveriges kommuner så är Hjo kommun inne i en period med höga investeringar och kom-
munen har tagit upp lån för att finansiera detta. Skuldsättningen per invånare är dock fortfarande låg i förhållande 
till rikssnitt och jämförbara kommuner. Investeringsplanen som presenteras längre fram i denna budget visar att även 
fortsättningsvis kommer investeringarna överstiga vad vi beräknar kunna finansiera med egna medel. 
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Rubricering KF-anslag 2019 Ombudget från 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2023

Exploatering Västra Knäpplan 
- VA

1 900 0 1 900 0 0 0 0 0

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

Avgiftsfinansierad 
verksamhet

3 900 0 3 900 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000

dationen att ”permanenta” lokalerna i Korsberga för såväl 
förskole- som F-6-skoleverksamhet, med andra ord en sko-
lenhet liknande den i Gate

Då lokalerna för skolverksamheten är överdimensionerad 
i förhållande till det nuvarande och inom rimlig planering-
shorisont, kommande antalet elever, är avsikten att en om- 
och tillbyggnad skall ske, där förskolan tar i anspråk viss del 
av skolans utrymmen, samtidigt som erforderlig tillbyggnad 
av mer yta sker. Projektering av detta kommer att ske av 
Fastighetsenheten tillsammans med Barn och utbildning 
för att besluta om erforderlig tillbyggnad och utformning. 
I inväntan på denna projektering har investeringsbeloppet 
utifrån bedömt behov av ytor uppskattats till 10 mnkr 
vilket har fördelats lika mellan 2020 och 2021.

Ytterligare barnomsorgsplatser.  Till- och ombyggnad av 
Orrelyckans förskola har genomförts, totalt fanns 6,0 mnkr 
avsatta för detta. Färdigställdes våren 2019.

Parkeringsplatser Guldkrokshallen Verksamheterna vid  
Guldkroksområdet har genom åren utvecklats och bliv-
it fler. Behovet av parkeringsplatser har ökat. I dag har 
besökare till Guldkrokshallen, tennishallen och konst-
gräsplanen svårt att hitta parkeringsplatser. Den nya plac-
eringen 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 invester-
ingsbudget 2016 avsattes 1,4 mnkr för detta. Dessa ombud-
geteras till 2020.

”Lars i Knäpplans Väg” Under åren 2018-2019 låg det 
sammanlagt 7 mnkr avsatta för byggnation av Lars i Knäp-
plans Väg som ska knyta det nya exploateringsområdet 
Knäpplan med villatomter och förskola med Sigghusberg-
sområdet och Falköpingsvägen. I och med exploatering av 
nya tomtområdet Knäpplan Västra har 1,9 mnkr av dessa 
omdisponerats för att täcka kostnader för VA-arbeten inom 
detaljplaneområdet.

Hamnen - Vågbrytare År 2020 finns 4,0 mnkr avsatta för 
renovering av Vågbrytaren.

Utöver ovan nämnda projekt finns i investeringsbudgeten 
också inlagt ett antal reinvesteringar med fasta belopp 
per år. Exempel på sådana är tillgänglighetsanpassning, en-
ergibesparande 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.

Utöver ovan nämnda investeringar har förvaltningen des-
sutom fått i uppdrag att gå vidare med rubricerat. Finan-
siering av detta bör ske tillsammans med andra aktörer 
och kommunens del ska tas ur den pott om 1,2 mnkr som 
tilldelas kommunledningskontoret för mindre inventarie 
anskaffningar.

Investeringar avgiftsfinansierad verksamhet/-plan i detalj 2019-2024

Reinvestering i vatten- och avloppsledningar

För den taxefinansierade VA-verksamheten avsätts 3,0 mnkr 2020-2021 för reinvesteringar i vatten- o avloppsledningsnätet 
samt utbyte av serviser m.m. Från och med 2022 sänks beloppet till 2.0 mnkr per år. 
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 KF-anslag 2019 Prognos 
ombudget från 

2018-2019

Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Maskiner, transportmedel 
och invenatarier

400 0 400 800 800 800 800 800

Inventarier i kök för kostverksam-
het

200 54 254 200 200 200 200 200

Tekniskt övergripande 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 0

Tekniskt övergripande 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

Om- och tillbyggnad Korsberga 
skola

0 0 0 5 000 5 000 0 0 0

Barnomsorgsfastigheter totalt 0 6 000 6 000 5 000 5 000 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 400 400 800 250 250 250 250 250

Stadsparken – Scen tillgänglighet 
o VA

200 200 400 0 0 0 0 0

Stadsparken – tillgänglighets-anpas-
sad lekplats

500 0 500 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 5 900 5 900 4 700 4 700 4 700

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 – Vågbrytaren 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 verksam-
heter

31 400 59 455 90 855 71 150 77 150 10 950 10 950 10 950

Verksamhetsplan för skattefinansierade investeringar 2019-2024
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HJO KOMMUN
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Ekonomiska sammanställningar 
och rapporter

Här återfinns de ekonomiska rapporterna 
gällande 2020-2022.4
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Översikt över ramförändringar 

Härledning av driftbudget 2020 fördelat på politikområde (tkr)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Politikområde Budget 
2019

Generell ram 
tilldelning 

2,5%

Sänkning av 
sjukfrånvaro 

1%

Indexupp-
räkning övr. 
kostn 1%

Kapitaltjänst Justering 
avskrivning

Beslutade 
tilldeln och 

återf.

Omfördel-
ningar enl. 

spec.

Krav 
effektivitet

Budget
2020

Demokrati 6 767 130 0 16 32 0 100 -43 -92 6 910

Kommunledning 48 503 632 -25 258 -61 -195 500 117 -5 583 44 146

Plan och bygg 4 352 102 -8 15 20 0 0 -36 -80 4 365

Kultur, turism och fritid 25 903 273 -14 113 34 -25 150 -2 353 -150 23 931

Barn och utbildning 235 358 3 878 -318 1 451 84 0 4 520 -5 119 - 2 365 237 489

Arbete och socialtjänst 25 907 618 -45 145 35 0 709 -39 -413 26 917

Vård och omsorg 174 819 4 467 -520 326 237 0 10 355 -255 -2 750 186 709

Teknisk service 25 609 367 -70 117 267 -480 0 -4 693 -728 20 389

Summa 547 218 10 467 -1 000 2 441 648 -700 16 334 -12 391 -12 161 550 856

Finansförvaltningen
-varav internränta
-Budgeterat överskott 
från 
 högt PO-pålägg*

-24 156
-20 421
-3 735

0 0 0 -319
-319

0 -3 987

-3 987

12 391
12 391

0 -16 071
-8 349
-7 722

Verksamhetens 
nettokostnad

523 062 10 467 -1 000 2 441 329 -700 12 347 0 -12 161 534 785

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 2,50 % av politikområdets budgeterade 
personalkostnader för 2019. 

Kolumn 3 Sänkning av sjukfrånvaro 1%

För att intesifiera arbetet med att hitta åtgärder som minskar sjuktalen och ökar frisknärvaron sattes redan i våprocessen målet att sjuk-
frånvaron ska minska med minst 1 procentenhet. Omräknat till kronor motsvarar detta ca 1 mnkr i direkta sjuklönekostnader. Åtgärder som 
förväntas bidra till detta är bland annat nya rutiner vid sjukskrivning, samarbete och samverkan med Försäkringskassa och Närhälsa samt 
ökade insatser för friskvård för våra anställda. Som en konsekvens av detta har politkområdenas ramar justerats ned med 1 mnkr in propor-
tion till nuvarande andel av sjukfrånvaron.

Kolumn 4 Indexuppräkning

I kolumn 4 tilldelas respektive politikområde en kompensation för prishöjningar som motsvarar 1,0 % av övriga kostnader utöver den gene-
rella ramtilldelningen. Kostnader för gymnasieskola har dock kompenserats med 2,50 %. 
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Nedan följer en sammanställning över de investeringar som föranlett ramjustering i 2019 års budget.

Politikområde Budget 2020 Kommentar

Demokrati 32 Stadshuset; Ökad hyra pga renovering

Summa Demokrati 32

Kommunledningskontoret 74 Stadshuset; Ökad hyra pga renovering

Kommunledningskontoret -135 Avgår avslutade avskrivningar

Summa Kommunledningskontoret -61

Plan och Bygg 20 Stadshuset; Ökad hyra pga renovering

Summa Plan och Bygg 20

Teknisk service 34 Stadsparken; Lekplats

Teknisk service 227 Potter; Gatuarbeten, Asfaltering, GC-vägar m.m

Teknisk service 15 Brorenovering Grebban

Teknisk service 120 Hamnen; Vågbrytare

Teknisk service 17 Stadshuset; Ökad hyra pga renovering

Teknisk service -146 Avgår avslutade avskrivningar

Summa Teknisk service 267

Barn och utbildning 76 Orrelyckan (tilläggsanslag) halvårskompensation

Barn och utbildning 8 Stadshuset; Ökad hyra pga renovering

Summa Barn och utbildning 81

Arbete och socialtjänst 35 Stadshuset; Ökad hyra pga renovering

Summa Arbete och socialtjänst 35

Vård och omsorg 235 Sigghusberg inventarier

Vård och omsorg 2 Stadshuset; Ökad hyra pga renovering

Summa Vård och omsorg 237

Summa justeringar 648 tkr

I ovanstående ramförstärkning ingår internränta med 1,75 % enheter. Dessa uppgår till 319 tkr och redovisas som intäkt 
under finansförvaltningen.

Kolumn 5 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 1,75 % 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.

Kolumn 6 Justering avskrivning

I årets budgetarbete har särskild översyn av anläggningsregistret skett, vilket resultaterat i att utrymmet för avskrivningar kan minskas med 
totalt 700 tkr. Denna ramjustering sker för de politikomåden där avskrivningskostnaden ligger.
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Kolumn 7 Beslutade tilldelningar och återföringar

Nedan följer en sammanställning över ramtilldelning på grund av politiska prioriteringar. För en mer detaljerad information om vad tilldel-
ningen innebär se vidare politikområdenas beskrivningar på sidorna 26-31.

Politikområde/Prioritering (tkr) Tilldelning

Demokrati
- Revisionskostnader 100

Delsumma 100

Kommunledningskontoret
- Avgift Räddningstjänst Östra Skaraborg
- Ökade kostnader GDPR
- Kostnader för Arkiv
- IT-stöd personalenheten

500

Delsumma 500

Plan och bygg 0

Delsumma 0

Kultur, turism och fritid
-Ökad bemanning Kulturkvarteret 150

Delsumma 150

Barn och utbildning

- Kostnader för nationell IT strategi
- Minskade barngrupper i förskolan
- Elevförändring grundskolan
- Förstärkning Kulturskolan
- Elevförändring gymnasieskolan
- Ökat barnantal fritids
- Förstärkning köket i Gate

400
1 100

500
500

1 710
70

240

Delsumma 4 520

Arbete och socialtjänst
- Förstärkning Socialsekreterare
-Digitalisering familjerättshantering

620
89

Delsumma 709

Vård och omsorg

- Ökade kostnader Sigghusberg
- Ökade kostnader för elevhem LSS
- Förstärkning Smedjan
- Förstärkning boendestöd
- Förändring personlig assistans
- Volymökning inom hemvården
- Ökade kostnader för placeringar

8 000
440
250
250
185

1 000
230

Delsumma 10 355

Teknisk service 0

Delsumma 16 334

Finansenheten

- Återföring av integrationsmedel
- Utjämning

-4 000
13

Totalsumma 12 347
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Kolumn 9 Krav effektivitet

Effektivitesbetinget för 2020 består av två delar. Under vårprocessen fick förvaltningen ett beting om 7 161 tkr vilket fördelades på politik-
områdena i proportion till respektive områdes kostnadsmassa som anses påverkbar på kort sikt. Med anledning av försämringar i skatteun-
derlagsprognosen under hösten fick förvaltningen ytterligare ett beting om 5 mnkr, vilket har reducerat Kommunledningskontorets ram. När 
förslag till åtgärder tagits fram kommer dessa att presenteras för budgetberedningen för att sedan gå vidare till Kommunfullmäktige för beslut 
om ändringsbudget.

Kolumn 8 Omfördelningar

1 2 3 4 5

Politikområde Sänkning av 
internräntan

Justering av intern-
hyra

Samordning av 
GDRP-frågor

Bidrag till studie-
organisationer

Lönesatsningar 
2019

Totala omfördel-
ningar

Demokrati -1 -34 0 0 -8 -43

Kommunledning -74 -79 520 -280 30 117

Plan och bygg -8 -21 0 0 -7 -36

Kultur, turism och fritid -578 -2 073 0 280 -18 -2 353

Barn och utbildning -95 - 4 552 -520 0 48 -5 119

Arbete och socialtjänst 0 -45 0 0 6 -39

Vård och omsorg -95 -86 0 0 -44 -225

Teknisk service -11 540 6 854 0 0 -7 -4 693

Summa -12 391 0 0 0 0 -12 391

Finansförvaltningen
-varav intern ränta

12 391
12 391

0 0 0 0 12 391
12 391

Verksamhetens 
nettokostnad

0 0 0 0 0 0

Omfördelningar mellan politikområden

I 2020 års budgetarbete har följande omfördelningar av me-
del mellan politikomådena skett. Inga av dessa omfördelning-
ar påverkar kommunstyrelsens totala budgetutrymme;

1. Hjo kommun har sedan lång tid tillbaka använt sig av en 
kalkylränta som har baserats på historiska räntenivåer som 
vartit betydligt högre än de räntenivåer som etablerats på 
senare tid. Den interna kalkylräntan har nu satts till 1,75 
procent vilket följer SKLs nuvarande rekommendation.

2. Som en konsekvens av ovanstående justering av räntesats, 
sänks också de internhyror som fastighetensenheten debit-
erar de politikområden som hyr lokaler internt.

3. Ansvaret för samordning av övergripande GDPR-frågor 
överförs från Barn och utbildning till kommunlednings-  
kontoret och beloppet utgörs i huvudsak av personal-   
kostnader.

4. Ansvaret och kostnaderna för bidrag till Studieorgan-
isationerna förs över från kommunledningskontoret till    
Kultur, turism och fritid. Beloppet utgörs enbart av de   
medel som ges i bidrag.

5. I 2019 års budget tilldelades vardera politikområde en 
generell ramökning med 2,4 procent av 2018 års budget-
erade personalkostnader. I likhet med föregående år har 
sedan förvaltningen gjort en översyn av löneläget inom 
olika yrkesgrupper. En mindre del av detta (ca 0,2 pro-
centenheter av de 2,4) har avsatts för yrkesgrupper och 
enskilda medarbetare som anses ligga fel i förhållande till 
ansvar och arbetsuppgifter, i förhållande till löneläget i 
närliggande kommuner samt med anledning av justeringar 
i centrala avtal. Denna översyn har sammantaget lett till 
ovanstående omfördelning.
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Resultatbudget

Resultaträkning

Mnkr
Budget
2019

Prognos 
2019

Budget
2020

Plan 
2021

Plan
2022

Verksamhetens intäkter 117,8 106,5 108,6 110,8 113,0

Verksamhetens kostnader -617,2 -609,4 -620,2 -636,4 -655,5

Avskrivningar -23,6 -23,6 -23,2 -24,0 -25,0

Verksamhetens nettokostnader -523,0 -526,5 -534,8 -549,6 -567,5

Skatteintäkter 410,6 410,2 416,3 429,4 444,8

Generella statsbidrag och  
utjämning

121,7 124,2 127,7 129,8 132,7

Finansiella intäkter 0,3 0,6 0,9 0,9 0,9

Finansiella kostnader -1,6 -1,3 -2,1 -2,5 -2,9

Årets resultat 8,0 7,2 8,0 8,0 8,0

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

Verksamhetens intäkter beräknats utifrån 2019 års 
prognos med en årlig uppräkning med 2 % för åren 
2020-2022. 

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

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 
beräknad utifrån SKLs prognos i oktober 2019, cirkulär 
19:40 och invånarantalet är prognosticerat att öka med 
60 personer årligen med en utgångspunkt på 9 160 
invånare den 1 november 2018.

Årets resultat är satt till 8 mnkr årligen under 2020-
2022. Resultatnivån motsvarar ca 1,5 % av kommunens 
beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag och 
utjämning för respektive år.

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

- 1,8 % (10,8 mnkr) för år 2020 

- 2,6 % (16,2 mnkr) för år 2021 

- 3,0 % (19,1 mnkr) för år 2022

Då Hjo kommuns verksamhet indelas i flera politi-
kområden under en och samma nämnd utgör dessa 
ramar också kommunens driftbudgetar för åren 
2021-2022. Fördelningen av dessa medel sker sedan i 
de kommande årens budgetprocesser.
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Kassaflödesanalys

Mnkr Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Löpande verksamhet

Årets resultat 8,0 7,2 8,0 8,0 8,0

Justering för av- och nedskrivningar 23,6 23,6 23,2 24,0 25,0

Justering för förändring avsättningar m.m 0,0 -0,9 -0,3 -1,8 -1,8

Justering för förändring avsättning pensioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Medel från verksamheten före förändr. 
rörelsekapital

31,6 29,9 30,9 30,2 31,2

Försäljning(+)/Inköp(-) av lager och 
exploateringsmark

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

Minskning (+)/ökning (-) av övriga korta fodringar 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0

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

Ökning(+)/minskining (-) av övriga korta skulder 0,0 -11,1 0,0 0,0 0,0

Kassaflöden från löpande verksamhet 30,6 29,3 29,9 29,2 30,2

Investeringsverksamhet

- Investering i materiella och immateriella anl 
tillgångar

-50,3 -33,0 -73,2 -79,2 -11,8

Kassaflöden från invest. verksamheten -50,3 -33,0 -73,2 -79,2 -11,8

Finansieringsverksamhet

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

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

Årets kassaflöde -1,7 14,3 -5,2 -11,9 16,5

Likvida medel vid periodens början 4,4 15,3 29,6 24,4 12,4

Likvida medel vid årets slut* 2,7 29,6 24,4 12,4 28,9

* Beviljad checkräkningskredit 70 mnkr
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Balansbudget

Balansräkning
Mnkr Budget 

2019-12-31
Prognos 

2019-12-31
Budget 

2020-12-31
Plan

2021-12-31
Plan

2022-12-31

• ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

  Immateriella och materiella tillgångar 462,9 439,7 489,7 544,8 531,6

  Finansiella anläggningtillgångar 11,4 11,3 11,3 11,3 11,3

Summa anläggningstillgångar 474,3 451,0 501,0 556,1 542,9

• OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Lager och förråd 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Exploateringsfastigheter 8,1 8,3 9,6 10,6 11,6

Kortfristiga fordringar 48,0 43,2 43,2 43,2 43,2

Kassa och bank 2,1 29,6 24,4 12,4 28,9

Summa omsättningstillgångar 58,4 81,4 77,5 66,5 84,0
SUMMA TILLGÅNGAR 532,7 532,4 578,4 622,6 626,9

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Ingående eget kapital 270,9 271,0 278,2 286,2 294,2

Årets resultat 8,0 7,2 8,0 8,0 8,0

Summa Eget kapital 278,9 278,2 286,2 294,2 302,3

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 9,6 11,9 11,9 11,9 11,9

Avsättningar till statlig infrastruktur 5,2 4,6 4,6 2,8 1,0

Avsättningar, övriga 0 4,9 4,9 4,9 4,9

Summa avsättningar 14,8 21,4 21,4 19,6 17,8

SKULDER

Långfristiga skulder 124,7 103,9 141,9 179,9 177,9

Kortfristiga skulder 114,3 128,9 128,9 128,9 128,9

Summa skulder 239,0 232,8 270,8 308,8 306,8
SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

532,7 532,4 578,4 622,6 626,9

Skillnad tillgångar och skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ANSVARSFÖRBINDELSER (inkl. löneskatt)

- Anställda 158,0 161,0 158,0 155,0 155,0

- Förtroendevalda 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Summa ansvarsförbindelser 162,0 165,0 162,0 159,0 159,0

SYNLIGT EGET KAPITAL 262,0 278,2 286,2 294,2 302,3

EGET KAPITAL justerat för pensionsskuld 100,0 113,2 124,2 135,2 143,3

Soliditet 19,4% 21,3% 21,5% 21,7% 22,9%
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Va-verksamheten ansvarar för dricksvattenproduktion, 
rening av avloppsvatten samt distribution av dricksvat-
ten i ledningsnätet inom Hjo, Korsberga, Blikstorp och 
Fågelås. Verksamheten är i sin helhet taxefinansierad 
vilket betyder att de hushåll och näringsverksamheter 
som är anslutna, finansierar verksamheten genom 
anslutningsavgifter och brukningsavgifter för vatten och 
avlopp. Verksamheten har ca 2 400 abonnenter.

Beskrivning 2015 2016 2017 2018 2019

Behållning 570 736 1 122 -162 -562*

Taxefinansierad verksamhet 

Vatten och avlopp (VA) 

Politiska beslut

Den taxefinansierade verksamheten har inget kommun-
bidrag. Taxan för 2020 bereds i särskild ordning och beslu-
tas av Kommunfullmäktige.

Resultatfond Vatten och avlopp (VA)

*För 2019 beräknas resultatet hamna på ett underskott om ca -400 tkr. (För 
ytterligare information se Hjo Kommuns delårsbokslut 2019-08-31)

I fonden finns således ett underskott vid ingången av 2019 
och beräknas vid årets slut att hamna på -0,6. Detta under-
skott kan balanseras kommande år.

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

Beskrivning 2015 2016 2017 2018 2019

Behållning 5 071 5 342 4 888 4 888 4 464*

Avfallshantering (AÖS)

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

Projektering och provtagningar har inletts för att arbeta 
fram ett underlag och en kostnadssammanställning i sam-
band med återställningen av Sanna-deponin. Kostnaderna 
för detta överstiger de ovanstående intäkterna vilket med-
för att behållningen på fonden reduceras.

Resultatfond Avfallshantering (AÖS)

*Helårsprognos 2019 vid delårsbokslutet 2019-08-31, underskott om 0,4 mnkr.
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Här kan du läsa om kommunens budgetprocess 
samt se hur vi är organiserade.                
  5 Bilagor



50

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2020-2022
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Planering - budget- och uppföljningsprocessen 

I budgetprocessen samlas merparten av de förändring-
sarbeten som kräver politiska beslut. Skälen till detta är 
många, bland annat är det ett effektivt sätt då samordnin-
gen ger tidsvinster. Metoden skapar också delaktighet och 
helhetssyn. Vidare är förändringsbeslut ofta förknippat med 
prioriteringar som i många fall behöver värderas av olika 
aktörer utifrån olika perspektiv och inte minst helhetens 
sammantagna utmaningar. Denna samordnade budgetpro-
cess samlar helhetens utmaningar och väger dessa mot va-
randra utifrån de ekonomiska resurser som finns tillgängli-
ga. Tydliga spelregler och tidiga planeringsförutsättningar ger 
stabilitet och är en central framgångsfaktor i god ekono-
misk hushållning.

En av Hjo kommuns framgångsfaktorer för att nå målet om 
god ekonomisk hushållning är en successiv utveckling av 
planeringsprocessen (budgetarbetet). Processen är uppde-
lad i vår och höst, där vårprocessen syftar till att klargöra 
så mycket planeringsförutsättningar som möjligt för för-
valtningen. Processen handlar i praktiken om att lyssna och 
kommunicera olika parters/verksamheters utmaningar inför 
kommande år och samtidigt skapa förståelse och ett ge-
mensamt ansvar för helheten. Förutom att dialogerna i sig 
är viktiga, är det också viktigt att sända tydliga styrsignaler 
tidigt i processen. 

I vårprocessen får Kommunstyrelsen möjlighet att ge signal-
er om hur de ser på prioriteringar för olika politikområden 
och förvaltningen får möjlighet att skicka signaler om de 
långsiktiga behoven av resurser och verksamhetsprioriter-
ingar.

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

Plan för budget och budgetuppföljning

Budgeten är integrerad med kommunens ekonomi- och 
verksamhetsplan. Kommunens budget är ett ekonomiskt 
handlingsprogram där olika mål och krav ställs mot varan-
dra.

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

Månad Aktivitet Innehåll

Februari Preliminärt bokslut i KS Preliminärt bokslut för föregånde år redovisas

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

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

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

Budgetdialog Fördjupad dialog mellan budgetberedning och 
respektive verksamhetschef

Budgetdialog Fördjupad dialog mellan budgetberedning och 
respektive verksamhetschef

Årsredovisning till KF Fullständig årsredovisning föredras och fastställs av 
KF

Maj Budgetberedningar 2-3 Budgetberedningsmöten under april-maj

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

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

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

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

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

Budgetberedningar 2-3 budgetberedningssammanträde under sep-okt

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

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

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

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

Budget och verksamhetsplan i KF Budget och verksamhetsplan beslutas i KF
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Gemensamma nämnder
• Kollektivtrafiknämnden1

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

1Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg 
kommun.

 

Kommunfullmäktige 

Revision Överförmyndare Valnämnd Valberedning Arvodesberedning 

Allmänna utskottet - Au 

Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd - Bn 

Barn- och utbildningsutskottet - Bu 

Individutskottet - Iu 

Omvårdnadsutskottet - Ou 

Tekniska utskottet - Tu 

Vår politiska organisation 
Den politiska organisationen i Hjo kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Under kom-
munstyreslen återfinns fem utskott som bereder ärenden. Det finns även en byggnadsnämnd som hanterar 
planfrågor och bygglov. 
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Vår förvaltningsorganisation
Hjo kommuns förvaltningsorganisation består av en enda förvaltning, Kommunstyrelsens 
förvaltning, som leds av kommundirektör Lisbeth Göthberg med stabs- och verksamhetschefer.

Plan och Bygg
- Fysisk planering
- Bygglovshandläggning

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

Trafikfrågor
- Kollektivtrafik
- Lokala trafikföreskrifter

Vatten- och avlopp (VA)

Kultur
- Bibliotek
- Utställningar

Turism
- Turisbyrå

Fritid
- Föreningssamordnare
- Fritidsgård

Äldreomsorg
- Hemtjänst
- Äldreboende
- Dagverksamhet

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

Anhörigstöd

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

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

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

Kulturskola
- Musik, dans, teater

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

 

Kommundirektör

Barn och utbildningArbete och 
socialtjänstVård och omsorgKultur, turism och 

fritidSamhällsbyggnad

Kommunledningskontoret



Hjo kommun, Box 97, 544 81 Hjo. Besöksadress: Torggatan 2, Hjo
Telefon: 0503-350 00, Hemsida: www.hjo.se
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Sammanfattning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Händelser under första halvåret 

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kom-
munalförbund som ansvarar för den kommu-
nala renhållningsskyldigheten i medlemskom-
munerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, 
Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. 
Ansvaret omfattar avfall som enligt miljöbalken 
utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan 
verksamhet, som är jämförligt med hushållsav-
fall. 

Andelen matavfallssorterare har ökat under 
första halvåret när fler hyreshus har startat in-
samling. Andelen insamlat matavfall har där-
med passerat 50 procent under första halvåret.  

Ytterligare en återvinningscentral (ÅVC) 
förbereds för Grönt kort och beräknas vara klar 
i slutet av året. Denna gång handlar det om 
Odenslunds ÅVC i Gullspångs kommun. Totalt 
har ca 6 600 kunder Grönt kort i Hjo, Karlsborg, 
Timmersdala, Töreboda och Värsås. Under 
första halvåret 2019 gjordes 39 566 besök med 
Grönt kort på ÅVC. 

Investeringar 

För att ersätta de gasbilar som sålts under våren 
har tre nya sopbilar upphandlats. Leverans sker 
dock inte förrän i slutet av året.  

En lastbil och en teleskoplastare har 
upphandlats till ÅVC. Lastbilen kommer 
levereras under hösten medan teleskoplastaren 
levereras först nästa år. 

 

 Resultat och prognos 

Resultatet för januari till juni är negativt -3,6 
mnkr. Det är 1,3 mnkr bättre än det 
budgeterade resultatet om -4,9 mnkr. 
Soliditeten uppgår till 52,8 procent vilket 
innebär att det finansiella målet är uppfyllt. 

Både kostnader och intäkter beräknas öka 
under andra halvåret. Intäkterna ser dock ut att 
öka lite mer än kostnaderna och därför kommer 
resultatet sannolikt bli något bättre än det 
underskott som budgeterats. Underskottet 
prognostiseras till ca -8 mnkr vid årets slut. 
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Organisation och politik  

Kommunalförbundet  

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) består av 
nio medlemskommuner. I AÖS medlemskommu-
ner bor sammanlagt ungefär 175 000 invånare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kartbild över AÖS medlemskommuner 

 

Uppdrag 

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

 

Politisk ledning 

Kommunalförbundet leds av en direktion och 
varje medlemskommun representeras av en leda-
mot och en ersättare. Skövde kommun innehar 
ordförandeposten och posten som vice ordfö-

rande alternerar årligen mellan övriga medlems-
kommuner. Ordförande är Martin Odenö (M) och 
vice ordförande är för närvarande Jan Hassel (S) 
från Gullspång. Direktionen har fyra till fem sam-
manträden per år och platsen för mötena växlar 
mellan medlemskommunerna.  

 

Revisorer 

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer 
och för mandatperioden 2019–2022 har Sven-Erik 
Roslund (S) från Gullspång och Per-Olof Ekholm 
(S), från Hjo utsetts till revisorer. 

 

Verksamhetsområden 

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

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

För insamling av hushållens farliga avfall och 
grovavfall finns 17 återvinningscentraler varav 3 
drivs med hjälp av entreprenörer och 7 tillsam-
mans med ideella föreningar. Vid fem återvin-
ningscentraler finns Grönt kort där kunden får till-
gång till anläggningen alla dagar i veckan mellan 
kl. 7 på morgonen till kl. 21 på kvällen.  

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

 

 

 

 

Visste du att… 
 

AÖS var det allra första  
kommunalförbundet att bildas inom  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision 

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

 

 

 

Verksamhetsidé 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfallstrappan 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
  

 AÖS vision 
 

Vi är en av de ledande i Sverige  
inom kommunal avfallshantering  

och  
alla våra invånare sorterar rätt! 

AÖS verksamhetsidé 
 

Vi säkerställer medlemskommunernas in-
samling och omhändertagande av hushålls-

avfall till vår gemensamma nytta. 
 

Vi bedriver verksamheten med god service 
på ett miljöriktigt och effektivt sätt. 
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Verksamhet och miljö 

Verksamhets- och miljöperspektivet innebär att vi 
bedriver en miljöriktig och effektiv verksamhet. Vi 
strävar efter att ligga i framkant inom teknisk ut-
veckling för att optimera och effektivisera verk-
samheten i så stor utsträckning som möjligt. 

 

 

 

Mål och måluppfyllelse 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Mål 2019 Måluppfyllelse 
 
Ansluta fler fastighetsägare till in-
samling av matavfall med syfte 
att nå den nationella målsätt-
ningen om att samla in 50 % av 
allt matavfall som uppstår senast 
år 2020. 
 
Matavfallets renhetsgrad ska 
vara minst 98 procent. 
 
 
Abonnemang ska ändras för de 
kunder som inte uppnår 98 pro-
cents renhetsgrad för matavfall. 
 
 

 
AÖS samlar in 51,2 % av det 
matavfall som uppstår.  
 
 
 
 
 
Målet är inte uppnått. Kvali-
tetskontroller visar på bris-
tande sortering. 
 
Pågående processer som är en 
konsekvens av mål om 98 % 
renhetsgrad. Mäts vid årsskif-
tet. 
 

Mål 2019 Måluppfyllelse 
 
5 % av slammet från enskilda av-
loppsanläggningar hanteras lo-
kalt via avvattning. 
 

 
Uppföljning sker vid årsskiftet. 
 Lokalt omhändertagande av avfall i så stor 

utsträckning som möjligt.

Nyckelfråga

Bedriva en effektiv och miljöriktig 
verksamhet.

Nyckelfråga
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Händelser under första halvåret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuell mätning ger perfekt sortering 

De flesta kommuner har bekymmer med bris-
tande sorteringskvalité (renhet) på matavfall 
från flerbostadshus. Svårigheten tros vara den 
anonyma avlämningen i gemensamma behål-
lare då brister i sortering inte kan återkopplas 
till avlämnaren. 

Individuell sorteringsmätning kan vara lös-
ningen på problemet. AÖS genomför nu sitt 
andra försöksprojekt och resultatet är förbluf-
fande. Perfekt sorterat matavfall! 

Ett område med 44 lägenheter hos Tibrobyggen 
har getts möjlighet att sortera matavfall för in-
dividuell sorteringsmätning. Individuell sorte-
ring innebär att de lämnar sitt matavfall i en sär-
skild behållare och deras matavfallspåsar har 
avskilts och kontrollerats slumpmässigt. Sorte-
ringskvalitén har ökat från 64 procent till 100 
procent rent matavfall.  

Resultatet från försöket med individuell sorte-
ringsmätning visar inte bara att renheten är 100 
procent utan även att de deltagande hushållen 
liksom i försöket i Töreboda sorterar ut nästan 
85 procent av sitt matavfall vilket är betydligt 
mer än den nationella målsättningen på 50 pro-
cent.  

 
 

Mål för insamling av matavfall 

Senast år 2020 ska 50 procent av det matavfall 
som uppstår samlas in och behandlas biologiskt.  
Så lyder det nationella etappmålet som rege-
ringen antagit. Vid halvårsskiftet nådde AÖS in-
samling 51,2 procent av matavfall som uppkom-
mit från hushåll (71 kg/invånare och år).  

Under slutet av 2018 och början av 2019 starta-
des sortering av matavfall i många flerbostads-
hus vilket förklarar ökningen av insamlade 
mängder. Vid halvårsskiftet samlades 3 172 ton 
in jämfört med 2 317 ton samma period förra 
året.  

Ovanstående siffror avser insamlat matavfall 
från hushåll (villor och lägenheter). Uppkomna 
mängder matavfall från storkök (7 kg/invånare 
och år) och restauranger (7 kg/invånare och år) 
har inte beaktats trots att det utgör hushållsav-
fall och samlas in av AÖS. Jämförbarhet är skälet 
för avgränsningen eftersom Avfall Sverige inte 
har med matavfall från storkök och restauranger 
i sin uppföljning av matavfallsmålsättningen.  

I EU:s målsättningar om avfall och återvinning 
fokuseras alltmer på materialåtervunna 
mängder och inte på insamlade mängder vilket 
kan komma att få betydelse för beräkningen av 
måluppfyllelsen. 
 

77 %  
 

av flerbostadshusen i AÖS är med  
och sorterar matavfall 
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Nytt verksamhetssystem för insamling 

Nytt gemensamt verksamhetssystem för in-
samling i egen regi har upphandlats. Det är ett 
ärende- och ruttplaneringssystem som har in-
förts under våren. Några av fördelarna med sy-
stemet är att det ger en bra överblick över på-
gående insamling, chaufförerna blir flexibla och 
kan utföra hämtning på alla rutter oavsett ort 
och det är lätt att optimera rutter. 

 

Fler och fler underjordsbehållare  

Underjordsbehållare blir allt vanligare i Sverige. 
Även i AÖS område grävs det ner fler och fler un-
derjordsbehållare vid flerfamiljsfastigheter. En 
underjordsbehållare är en nedgrävd behållare 
som lyfts upp och töms med en kranbil.  

Är underjordsbehållaren rätt placerad och inne-
hållet rätt sorterat är det ett bra alternativ till 
vanliga containrar.  

 

 

Även inom slamtömningsverksamheten kommer 
verksamhetssystemet att börja användas. Det in-
ledande arbetet innebär att tömningsscheman 
kommer att ses över och vissa justeringar kan 
komma att bli aktuella.  

 

Tyvärr uppstår samma problem med bristande 
sorteringskvalité i underjordsbehållare som 
andra gemensamma behållare. AÖS har tillsam-
mans med Högskolan i Skövde utvecklat teknik 
för individuell sorteringsmätning i underjordsbe-
hållare och söker nu testobjekt. 

”Vi söker fastighetsägare som är villiga att testa 
tekniken för att komma tillrätta med sorterings-
problematiken”, säger Lars Persson förbundschef 
i AÖS. 

 

Underjordsbehållare vid  
Lillegården i Skövde. 
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Kund 

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

 
 
Mål och måluppfyllelse 2019 

 

 

  

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

God service med hög tillgänglighet.

Nyckelfråga

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

Nyckelfråga

Mål 2019 Måluppfyllelse 
 
Grönt kort införs på minst en 
ÅVC. 

 
Grönt kort beräknas vara infört 
vid Odenslunds ÅVC före årsskif-
tet. 

Mål 2019 Måluppfyllelse 
 
Nöjd kundindex ska vara minst 
85 %. 
 

 
Senaste kundundersökningen ge-
nomfördes 2017 och resultatet 
uppgick till 83 % nöjda kunder. 
Nästa undersökning genomförs år 
2020.  
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Händelser under första halvåret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grönt kort på gång i Gullspångs kommun 

 
Grönt kort finns på fem återvinningscentraler i 
AÖS område. Den sjätte anläggningen är på gång 
och det är Odenslunds ÅVC i Gullspångs 
kommun. 

Totalt sett har ca 6 600 kunder Grönt kort i Hjo, 
Karlsborg, Timmersdala, Töreboda och Värsås. 
Under första halvåret 2019 gjordes 39 566 besök 
med Grönt kort på ÅVC. 

Utbyggnaden av Grönt kort ska ske till samtliga 
anläggningar i AÖS medlemskommuner. Grönt 
kort ska byggas som standardlösning och ersätter 
den traditionella driftsformen för ÅVC. Varje ÅVC 
har sina speciella förutsättningar och därför är 
det rimligt att bygga om en anläggning per år. 

Timmers-
dala 

1 219 st 

Karlsborg 
1 171 st 

Hjo 
1 758 st 

Värsås 
447 st 

Töreboda 
2 028 st 

E-tjänst på hemsidan 

Under våren har den första e-tjänsten publice-
rats på hemsidan. 

Kunder som vill söka uppehåll sop- och latrin-
hämtning samt slamsugning kan nu göra det 
elektroniskt på nätet.  

Snabbt, smidigt och enkelt! 

Fler e-tjänster planeras och preliminärt någon yt-
terligare redan till hösten. 

 

Mer digitalisering 

34 procent av alla kundfakturor som skickas 
inom AÖS är elektroniska. Med elektroniska fak-
turor avses e-faktura till Internetbank eller digital 
brevlåda, svefaktura till företag eller e-postfak-
tura.  

Andelen elektroniska fakturor ökar hela tiden 
och vi strävar efter att fler kunder väljer elektro-
niska alternativ framför pappersfaktura. Det är 
framför allt billigare att skicka elektroniska faktu-
ror därför att både utskriftskostnader och porto 
försvinner. Dessutom minskar risken för att fak-
turan kommer på villovägar. 

 

66%

34%

Kundfakturor AÖS

Papper Elektroniska fakturor
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Medarbetare 

 

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

 
 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

Händelser under året 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Vara en attraktiv arbetsgivare.

Nyckelfråga
Mål 2019 Måluppfyllelse 
 
Nöjd medarbetarindex (NMI) 
ska vara minst 85. 

 
Senaste medarbetarundersök-
ningen genomfördes 2017 och re-
sultatet uppgick till 58. Nästa 
undersökning genomförs under 
2019. 
 

AÖS i Avfall Sverige 

Avfall Sverige är kommunernas branschorgani-
sation inom avfallshantering. AÖS är represente-
rade i både styrelsen och i flera arbetsgrupper 
och nätverk. Lars Persson är ledamot i Avfall Sve-
riges styrelse. Jessica Rytter är ordförande i juri-
dikgruppen, Ingemar Gustavsson är med i arbets-
grupp för matavfall och Jenny Pilkvist är med i 
Avfall Sveriges slamnätverk.  

Inbrott på ÅVC 

Tyvärr sker det relativt ofta inbrott på återvin-
ningscentralerna i AÖS område. Hjo och Mari-
estad har varit mest drabbade under första halv-
året. Totalt har sju inbrott polisanmälts och ett 
av dem ledde till att tre personer kunde gripas. 

Inbrotten innebär även skadegörelse på stängsel, 
dörrar, containrar m.m. vilket innebär onödiga 
kostnader för reparationer.  

I försök att hindra och eller avskräcka inbrottstju-
var har en ansökan om att få spela in med kame-
raövervakning lämnats till Datainspektionen. Be-
slut om ansökan har inte ännu meddelats. 

Borreboda ÅVC i egen regi 

Från och med årsskiftet drivs Borreboda ÅVC i 
Töreboda i egen regi. Driften är samordnad med 
Bångahagen i Mariestad så att personalen utgår 
därifrån. Konceptet Grönt kort utnyttjas till fullo 
och anläggningen är endast bemannad på tors-
dagar kl. 12-19.  

Tillgängligheten och servicen ökas samtidigt som 
personalresurserna anpassas till kundernas nya 
besöksmönster efter Grönt kort införts. För per-
sonalen innebär det större variation i arbetet 
både vad gäller plats och arbetsuppgifter. 
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Sjukfrånvaro i olika åldersintervall 
av den totala frånvaron 6 %

<29 år 30-49 år >50 år

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron under första halvåret 
2019 uppgår till 6 procent vilket är en ökning 
med 1,6 procent jämfört med samma period fö-
regående år. Sjukfrånvaro i 91 dagar eller mer 
ligger på samma nivå som tidigare strax under 2 
procent. 

Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 
9,3 procent (8,3 %) och män 4,0 procent (2,4 %).  

Medarbetare 

Antal tillsvidareanställda i AÖS uppgår till 58 st, 
vilket är en ökning med en person jämfört med 
föregående år.  

 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Andel kvinnor och män i olika verksamheter

Kvinnor

Män

36%

64%

Andel kvinnor och män på AÖS

Kvinnor Män

Andelen kvinnor har ökat och uppgår till 36 
procent. Det är en ökning med fem procent 
jämfört med föregående år. 
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Ekonomi 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Mål 2019 Måluppfyllelse 
 
Soliditeten understiger inte  
35 %. 
 

 
Målet är uppfyllt.  
Soliditeten är 52,8 %. 
 

Resultat första halvåret 2019 

Resultatet för januari till juni är negativt -3,6 
mnkr. Det är 1,3 mnkr bättre än det budgeterade 
resultatet om -4,9 mnkr. Soliditeten uppgår till 
52,8 procent vilket innebär att det finansiella 
målet är uppfyllt. 

Eget kapital uppgår till 40 mnkr. Det egna kapi-
talet minskar planenligt allteftersom kostna-
derna ökar och därmed det negativa resultatet. 
Resultatet kommer inte att återställas då den fi-
nansiella ställningen bedöms som fortsatt god. 

 
 

Kostnader för insamlingsverksamheten går 
enligt budget. Inom administration väntas 
kostnaderna öka under andra halvåret då 
konvertering av kundregistret i Karlsborg 
genomförs.  

Kostnaderna på ÅVC överstiger budget något 
och beror främst på att det nya transportavtalet 
blivit dyrare än beräknat.  

Både kostnader och intäkter beräknas öka under 
andra halvåret. Intäkterna ser dock ut att öka 
lite mer än kostnaderna och därför kommer 
resultatet sannolikt bli något bättre än det 
underskott som budgeterats. Underskottet 
prognostiseras till ca -8 mnkr vid årets slut. 

 
Investeringar 

För att ersätta de gasbilar som sålts under våren 
har tre nya sopbilar upphandlats. Leverans sker 
dock inte förrän i slutet av året.  

En lastbil och en teleskoplastare har 
upphandlats till ÅVC. Lastbilen kommer 
levereras under hösten medan teleskoplastaren 
levereras först nästa år. 

De flesta av AÖS återvinningscentraler har stora 
investeringsbehov. Målet är att upprusta och 
förbereda en ÅVC per år för Grönt kort för att 
klara den ökade kapacitet och säkerhet som 
krävs för att tillgodose kundernas behov. 

Analys och prognos  

Till år 2019 genomfördes den första av flera pla-
nerade taxehöjningar för att minska det ekono-
miska underskottet. Intäkterna för det 
kommunala renhållningsuppdraget uppgår till 
57,9 mnkr vid halvårsskiftet.  

Intäkterna för sophämtning är högre än väntat 
och det beror främst på att miljöavgifterna från 
flerbostadshus som inte sorterar matavfall ökat.  

Intäkterna på ÅVC, som främst består av 
försäljning av återvinningsmaterial, ligger på 
samma nivå som föregående år. Från 1 
september kommer försäljningspriset på trä och 
skrot att höjas vilket då väntas ge ökade intäkter.  

Vid halvårsskiftet uppgår kostnaderna för det 
kommunala renhållningsuppdraget till 61,6 
mnkr. Det är ca 900 tkr bättre än budgeterat. 

 

Mål och måluppfyllelse 

 

   
Ekonomi i balans.

Nyckelfråga
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*Tre sopbilar har sålts under första halvåret 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall/verksamhet Utfall jan-jun Budget jan-jun Avvikelse budget 

Administration 8 100 9 100 1 000 

ÅVC 15 500 15 500 0 

Insamling - 19 900 - 19 800 100 

Övrig verksamhet - 100 100 200 

Summa - 3 600 - 4 900 1 300 

Investeringar Jan-jun 2019 Jan-jun 2018 

Fastigheter 0 0 

Maskiner 0 0 

Inventarier 506 0 

Bilar och andra transportmedel* -8 136 0 

Summa -7 630 0 

24%

4%

47%

25%

Fördelning av kostnader 

Personal

Avskrivningar

Entreprenader

Övrigt

85%

5%
9% 1%

Fördelning av intäkter

Grund- och
hämtningsavgifter

Mottagningsavgifter ÅVC

Övrig verksamhet

Övrigt

AÖS personal utgör en fjärdedel av kostnaderna 
i förbundet. Avser egen personal inom 
administration, sophämtning och 
återvinningscentraler. 

Kostnader direkt förknippade med 
entreprenader utgör nästan 50 % av de totala 
kostnaderna. I sex medlemskommuner sker 
sophämtning på entreprenad med två olika 
entreprenörer. Slamsugning utförs på 
entreprenad i samtliga medlemskommuner.  

Den största andelen av intäkterna utgörs av 
grundavgifter, avgifter för sophämtning och 
tömning av enskilda avlopp.  

Fem procent av intäkterna kommer från 
försäljning av återvinningsmaterial på ÅVC.  

Övrig verksamhet och består av mottagning av 
verksamhetsavfall samt intäkter för 
sluttäckningsuppdrag från några av 
medlemskommunerna. 
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Resultaträkning 

 
 
 

 
 Not 2019-06-30 Budget 

2019 
Prognos 

2019 
2018-06-30 

  
    

Intäkter 
 

    
Grund- och hämtningsavgifter 

 
53 592 109 855  45 670 

Övriga intäkter 1 9 784 8 295  5 629 
Summa intäkter 

 
63 376 118 150 121 000 51 299   

    
Kostnader 

 
    

Övriga externa kostnader  2 -47 784 -88 070  -37 716 
Personalkostnader 3 -16 491 -34 050  -15 431  
Avskrivningar 4 -2 730 -5 810  -2 823 
Summa kostnader 

 
-67 005 -127 930 129 000 -55 970   

    
Summa verksamhetens nettokostnader 

 
-3 629 -9 780 -8 000 -4 671   

      
    

Finansnetto 
 

    
Ränteintäkter 

 
1   - 

Räntekostnader 
 

-   -   
    

DELÅRETS RESULTAT 
 

-3 628 -9 780 -8 000 -4 671 
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Balansräkning 
 

Not 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 
  

   
TILLGÅNGAR 

 
     
   

Anläggningstillgångar 
 

   
Materiella anläggningstillgångar     
Fastigheter 5 4 467 4 784 5 107 
Maskiner 6 1 693 2 124 2 579 
Inventarier 7 2 134 1 871 1 217 
Bilar och andra transportmedel 8 8 666 11 287 9 092 
Summa anläggningstillgångar 

 
16 960 20 066 17 995   

   
Omsättningstillgångar 

 
   

Kundfordringar   27 248 27 372 23 155 
Övriga fordringar 

 
2 4 124 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

3 965 4 465 7 803 
Kassa och bank   26 908 31 487 29 278 
Summa omsättningstillgångar 

 
58 123 63 328 60 360   

   
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
75 083 83 394 78 355   

     
   

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

     
   

Eget kapital 
 

   
Eget kapital 

 
43 309 54 911 54 911 

Delårets resultat 
 

-3 628 -11 602 -4 671 
Summa eget kapital 

 
39 681 43 309 50 240 

     
Skulder 

 
   

Kortfristiga skulder 
 

   
Leverantörsskulder 

 
17 876 24 697 11 726 

Övriga skulder 9 4 935 3 283 4 039 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 12 591 12 105 12 350 
Summa kortfristiga skulder 

 
35 402 40 085 28 115   

   
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
75 083 83 394 78 355 
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Kassaflödesanalys 

  
2019-01-01 
2019-06-30 

2018-01-01 
2018-12-31 

2018-01-01 
2018-06-30  

   
Den löpande verksamheten     

   
Årets/delårets resultat -3 628 -11 602 -4 671 
Justering för av- och nedskrivningar 2 730 5 634 2 823 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster    
Kapitaltillskott från nya medlemskommuner    
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -898 -5 968 -1 848  

   
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 625 2 517 3276 
Ökning/minskning kortfristiga skulder -4 750 7 605 -4 366 
Medel från den löpande verksamheten -5 023 4 154 -2 938  

    
   

Investeringsverksamheten     
   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -506 -4 882 - 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 950   
Medel från investeringsverksamheten 444 -4 882 0  

    
   

Finansieringsverksamheten     
   

Amortering av skuld    
Medel från finansieringsverksamheten 0 0 0  

    
   

DELÅRETS KASSAFLÖDE -4 579 -728 -2 938  
   

Likvida medel vid årets början 31 487 32 215 32 216 
Likvida medel vid delårets slut 26 908 31 487 29 278 
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Noter och tilläggsupplysningar 

 

Redovisningsprinciper 

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

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

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

 

Avskrivning 

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

 

Avskrivningstider 

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

Följande avskrivningstider tillämpas: 

 

Byggnader/fastigheter  15-25 år 

Maskiner och bilar  5-10 år 

Övriga inventarier  5-10 år 
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Noter (tkr) 

 
Not 1 Övriga intäkter 2019-06-30 2018-06-30   

 
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 3 052 3 123 
Intäkter kommersiell verksamhet (verksamhetsavfall, sluttäckning) * 5 503 2 122 
Realisationsvinst 225  
Övriga intäkter (lönebidrag, bidrag från Vinnova) 1 005 384 
Summa 9 785 5 629 

 
*Mottagning av sluttäckningsmaterial varierar över tid beroende på behov och tillgång på material. 

 

Not 2 Övriga externa kostnader 2019-06-30 2018-06-30   
 

Entreprenader 31 277 22 425 
Konsulttjänster 373 669 
Lokal- och markhyror 832 742 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 438 471 
Bränsle, energi och vatten 1 777 1 761 
Transporter 2 371 1 499 
Övriga lokal- och fastighetskostnader 902 518 
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier 2 003 2 313 
Inköp av förbrukningsinventarier och material 3 260 2 962 
Administrationskostnader 3 595 3 415 
Övriga verksamhetskostnader 957 941 
Summa 47 785 37 716 

 
 
 

Not 3 Personalkostnader 2019-06-30 2018-06-30   
 

Arvoden 136 143 
Löner 11 591 10 902 
Kostnadsersättningar 23 40 
Sociala avgifter 3 734 3 410 
Pensionskostnader 756 732 
Personalsociala kostnader 250 204 
Summa 16 490 15 431 
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Not 4 Avskrivningar  2019-06-30 2018-06-30   
 

Fastigheter 318 318 
Maskiner 431 539 
Inventarier 244 134 
Bilar och andra transportmedel 1 737 1 832 
Summa 2 730 2 823 

 

 

 

Not 5 Fastigheter 2019-06-30 2018-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Delårets investering - - 
Summa utgående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 800 -1 159 
Delårets avskrivningar -318 -318 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -2 118 -1 477 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 4 466 5 107 

 
 

 

Not 6 Maskiner 2019-06-30 2018-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 10 025 10 025 
Delårets investering - - 
Summa utgående anskaffningsvärden 10 025 10 025 
Ingående ackumulerade avskrivningar -7 901 -6 907 
Delårets avskrivningar -431 -539 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -8 332 -7 446 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 1 693 2 579 

 
 

 

Not 7 Inventarier 2019-06-30 2018-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 3 945 3 148 
Delårets investering 506 - 
Summa utgående anskaffningsvärden 4 451 3 148 
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 074 -1 796 
Delårets avskrivningar -244 -134 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -2 318 -1 930 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 2 133 1 218 
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Not 8 Bilar och andra transportmedel 2019-06-30 2018-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 31 980 27 894 
Försäljningar och utrangeringar -8 136 - 
Summa utgående anskaffningsvärden 23 844 27 894 
Ingående ackumulerade avskrivningar -20 692 -16 969 
Försäljningar och utrangeringar 7 252 - 
Delårets avskrivningar -1 737 -1 832 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -15 177 -18 801 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 8 667 9 093 

 

 

Not 9 Övriga skulder 2019-06-30 2018-06-30   
 

Momsskuld 3 759 2 929 
Sociala avgifter 644 600 
Personalens källskatt  532 509 
Övriga skulder - 1 
Summa 4 935 4 039 

 

 

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019-06-30 2018-06-30  
 

Upplupna löner 57 39 
Upplupna semesterlöner 3 038 3 009 
Revision 47 47 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 546 514 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 145 126 
Övriga upplupna kostnader 8 758 8 614 
Summa 12 591 12 349 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Avfallshantering Östra Skaraborgs förtroendevalda revisorer över-
siktligt granskat kommunalförbundets delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-06-30. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett un-
derlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål 
som direktionen fastställt.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-
ella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt med reservation för följande avvikelser. 

 Någon balanskravsutredning redovisas inte. 

 Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 
2019. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionens fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

Vi bedömer att det finansiella måltal avseende soliditeten är förenligt med det finansiella 
mål som ställts av direktionen i budget 2019.  

 Prognos eller översiktlig bedömning på helår saknas gällande verksamhetsmålen. 

 Vi föreslår att kommunalförbundet, till nästa delårsrapport, gör en prognos eller 
översiktlig bedömning på helår gällande målen för verksamheten. 
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens be-
handling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. 
Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisionen ska lämna till direkt-
ionen. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kom-
munalförbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god eko-
nomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsre-
dovisning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall 
biläggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 
• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 
• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionens fastställda målen 

för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kom-
mer att uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 
Följande kriterier används i granskningen: 

 Kommunallag (KL) 
 Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation (RKR) R17, Delårsrapport 
 Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
 Direktionens anvisningar avseende delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 
Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

 översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-06-30 
 förvaltningsberättelsens innehåll 
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 hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är fören-
ligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmäss-
iga mål) 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som 
ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda brister kan före-
komma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-
fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2019-09-30. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 
2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juni. Resultatet för perioden 
uppgår till -3,6 mnkr.  

Delårsrapporten innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat un-
der eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats.  

Upplysningar om kommunalförbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och 
verksamhet utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs. 

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den 
löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till - 8 mnkr, vilket är 
något bättre än budgeterat. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas inte. I och med 
årets prognostiserade resultat förväntas kommunalförbundet inte redovisa en ekonomi i 
balans för år 2019.  

Finansiella rapporter  
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt 
RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal 
i enlighet med rekommendationen. 

En samlad, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet finns 
i delårsrapporten. 

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har inga vä-
sentliga avvikelser noterats. 

Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. 
Det framgår att principerna är desamma som vid föregående års årsbokslut.  

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt med reservation för ovan nämnda avvikelser.  
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2.1.3. Iakttagelser 

Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunalförbundets 
finansiella mål som fastställts i budget 2019. 

Av redovisningen framgår att det finansiella målet bedöms uppfyllas.    

Mål för verksamheten 
I delårsrapporten görs en uppföljning av de mål som är kopplade till de fokusområden 
som direktionen fastställt för verksamheten. Vid delårsrapportens upprättande är tre mål 
uppfyllda, två är inte uppfyllda samt tre är inte mätta.  Ingen redovisning har gjorts avse-
ende prognoser för de uppsatta målen. 

2.1.4. Bedömning 

Vi bedömer att det finansiella målet är förenligt med det finansiella mål som direktionen 
fastställt i budget 2019.  

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens redovisade mål 
till stor del antingen inte är uppfyllda eller inte är mätta kopplat till de av direktionens fast-
ställda prioriterade målområden för verksamheten i budget 2019.  
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 Bedömningar utifrån  
revisionsfrågor 

 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten upprättats enligt 
lagens krav och god redovisningssed? 

 Uppfyllt 

 

 

Är resultaten i delårsrapporten fören-
liga med de av fullmäktige fastställda 
målen för god ekonomisk hushållning, 
det vill säga finns förutsättningar att 
målen kommer att uppnås? 

Delvis uppfyllt  

Det finansiella målet 
bedöms uppfyllas. Be-
träffande verksam-
hetsmålen redovisas 
att två är uppfyllda, tre 
har inte mätts och två 
har inte uppfyllts. Pro-
gnoser avseende 
måluppfyllelse för 
helåret 2019 av de 
olika målen redovisas 
inte. 
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2019-10-08 
 
 
 
 
 

  

Uppdragsledare Johan Osbeck  Projektledare Maria Björn 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Avfallshantering Östra Skraborg. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, 
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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.Ne MILJÖSAMVERKAN 
ÖSTRA SKARABORG 

Dir § 13 Dnr 2019-1279 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Beslut 

Direktionen för Milj ösamverkan östra Skaraborg beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige i kommunalförbundets medlemskommuner att anta reviderad 

taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för Miljösamverkan östra 

Skaraborg. Taxan ska gälla från den 14 december 2019 och ersätter tidigare taxa 

inom livsmedels- och foderlagstiftningens område som upphör att gälla 

den 13 december 2019. 

Beslutet tas med stöd av livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som 

meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av 
lagen. 

Redogörelse för ärendet 

Det finns gällande taxor som kommunfullmäktige i medlemskommunerna 

beslutade om under 2018 enligt följande: 

• Falköpings kommun: 2018-11-26, KF § 150, dnr 2018/00253 406 

• Hjo kommun: 2018-09-20, KF § 63, dnr 2018-167 

• Karlsborg: 2018-09-24, KF § 122, dnr 2018-000225 

• Skövde kommun: 2018-09-24, KF § 106/18, dnr KS2018.0131 

• Tibro kommun: 2018-09-24, KF § 115, dnr 2018-000231 40. 

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. 

Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs 

begreppet "annan offentlig verksamhet" och begreppet "extra offentlig kontroll 

försvinner". 

Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte kommer 

att genomföras till den 14 december. Däremot kommer ändringar att genomföras i 

ett flertal svenska förordningar för att den nya kontrollförordningen ska kunna 

tillämpas från den 14 december 2019. 
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Som utgångspunkt gäller att de kommunala dokument som innehåller 

hänvisningar till den nu gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver 

ändras före årsskiftet. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram underlag till ny 

taxebestämmelse som bygger på tidigare underlag och som uppdaterats med 

hänsyn till den nya kontrollförordningen. 

Den 9 oktober 2019 föreslog Milj önämnden östra Skaraborg direktionen att 

föreslå kommunfullmäktige i kommunalförbundets medlemskommuner att anta 

den reviderade taxan (MIN § 55). 

Justerandes sig atur Utdragsbestyrkande 
-7? 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-18 



MILJÖSAMVERKAN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-18 

Dir § 13 forts. 

Skälen för direktionens beslut 

Medlemskommunerna måste anpassa sina livsmedelstaxor till ändringar i 

livsmedelslagstiftningen. Eftersom alla ändringar inte är kända och förändringar i 
bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer kommunerna 
antagligen behöva ta upp taxan för beslut igen under senare delen av 2020. 

I den nya livsmedelstaxan tillämpas den erfarenhetsmodul som Livsmedelsverket 

ger vägledning om. Detta innebär att den egna modell för erfarenhetsbedömning 
som använts tidigare överges. Denna egna modell har visat sig vara mycket svår 
att administrera. Den nya erfarenhetsmodulen medför att vissa verksamheter 
kommer att få något lägre årlig avgift och att några kommer att få något högre 
årlig avgift. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2019-10-11 
Beslut från Miljönämnden östra Skaraborg, MN § 55 2019-10-09 med bilaga 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Bilaga 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro 

Justerandes signatur, Utdragsbestyrkande 
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Dir § 13 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels-

 

lagstiftningen 

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019. 

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas 

från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska 

debiteras tillämpas i stället till och med den 31 december 2019 tidigare 

beslutad timavgift. Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som 

kommer in till nämnden under denna period. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden östra Skaraborgs kostnader 

för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser 

inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, 

inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna 

lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs följande med livsmedel: 

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den 

punkt där det tappas ur kran till konsument, och 

2. snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. registrering av anläggning 

2. årlig offentlig kontroll 

3. inställelse och uppföljande kontroll som inte var planerad 

4. utredning av klagomål 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

6. importkontroll 

7. offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. handläggning av överklaganden 

2. kontroll som orsakas av klagomål som visar sig vara ogrundade 

3. handläggning för att svara på remisser. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 

Milj önämnden östra Skaraborg efter handläggning. 
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Timavgift och indexuppräkning 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 

1. 1 337 kronor per timme kontrolltid för planerad kontroll. 

2. 1 081 kronor per timme kontrolltid för uppföljande kontroll och 

utredning av klagomål. 

Milj önämnden ska för varje kalenderår justera de i denna taxa antagna 

avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex 

för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges 

Kommuner och Landstings webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för 

indexuppräkningen är oktober månad 2018. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 

anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende 

eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman hos 

nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 

med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 

kontroller i övrigt. 

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas 

ingen timavgift ut. 

För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig 

verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 18.00 och 07.00, lördagar, 

helgaftnar och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Kostnaden för resor till och från anläggning samt provtagning ingår i 

timavgiften för planerad kontroll. Detta innebär att den kontrolltid som varje 

anläggning tilldelas inte omfattar tid för resor. 

Avgift för registrering 

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala 

avgift för 1 timmes kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift 

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 

livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Milj önämnden östra Skaraborg 

tilldelat eller beslutat för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom 

tillämpning av Livsmedelverkets gällande vägledning för riskIclassning och 

beräkning av kontrolltid. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 

multipliceras med timavgiften. 
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8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska 
kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen i stället 
tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den 
årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten 
påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt 
kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga 
kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i 
förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en 
annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det 
år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedelsföretagaren) vid kalenderårets början. 

Avgift för inställelse, uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte 
var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma 
omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för 
att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för 
provtagning och analys av prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som 
leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen 
vid uppföljande kontroll och utredning av klagomål 232 kronor per 
kontrolltillfälle. Restid räknas inte som kontrolltid vid uppföljande kontroll 
och utredning av klagomål. 

Höjning eller nedsättning av avgift 

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, 
omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Miljönämnden 
östra Skaraborg i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 
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Avgift vid exportkontroll 

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § 
betala avgift till Milj önämnden östra Skaraborg för sådan särskild offentlig 

kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 

införselbestämmelser i tredje land. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i 
ärendet, beräknat enligt 5 §. 

Avgift vid importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som 

avses i 7 §, betala avgift till Miljönämnden östra Skaraborg för sådan 
särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig 

kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-

bestämmelser som förordningen kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i 

ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för 

provtagning och analys av prover 

Avgiftens betalning och verkställighet 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till kommunalförbundet 

Milj ösamverkan östra Skaraborg genom dess milj önämnd. Betalning ska ske 

inom den tid som anges i beslutet om avgift eller faktura. 

Av 33 § livsmedelslagen framgår att en kommunal nämnd får besluta att 

dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Överklaganden 

Milj önämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 
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Kultur, turism och fritid Sidan 

1(1) 
Enhet Datum 

2019-09-10 

Dnr 

2019-287 

Handläggare 

Maria Berg 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

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

Stadgar för Hjo kommuns idrotts-/fritidspris och kulturpris 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

− upphäva kommunstyrelsens beslut § 69/08, om bestämmelser för Hjo kommuns kulturpris
och idrotts- och fritidspris, samt

− anta förvaltningens förslag till Stadgar för Hjo kommuns idrotts-/ fritidspris och kulturpris.

Sammanfattning 
De nuvarande bestämmelserna för idrotts-/ fritidspriset och kulturpriset antogs av 
kommunstyrelsen i maj 2008. Sedan flera år tillbaka har idrottsrådet och konst- och kulturrådet 
nominerat pristagare bland de som blivit föreslagna. I bestämmelserna finns inte detta inskrivet. Det 
allmänna utskottet som slutligen beslutar vem/ vilka som tilldelas priserna. I det nya förslaget har 
detta förtydligats. När det gäller idrotts- och fritidspriset föreslår förvaltningen vidare ett 
förtydligande om att de insatser som belönas ska ha utförts ideellt och inte inom ramen för den 
föreslagna pristagarens ordinarie yrkesutövning. I övrigt föreslås inga principiella ändringar. 

2016 instiftade kommunfullmäktige ett nytt pris, Hjo kommuns Miljöpris, och antog stadgar för 
detta. För att Hjo kommuns priser ska ha likvärdig status och hantering föreslår förvaltningen att 
bestämmelserna för idrotts-/ fritidspriset och kulturpriset döps om till stadgar och antas av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Detta missiv 
Förslag till Stadgar för Hjo kommuns idrotts-/fritidspris och kulturpris 

Skickas till 
Kultur, turism och fritid 

Christer Svensson 

Kultur, turism och fritidschef 



 
 
 

 

 

 
 
 

 

Stadgar för Hjo kommuns idrotts-/ fritidspris och kulturpris 
 

Dokumenttyp Stadgar 
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Senast reviderad  

Detta dokument gäller för Kommunövergripande 

Giltighetstid Tillsvidare 

Dokumentansvarig Kultur, turism och fritidschef 

Dnr 2019-287 
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Innehållsförteckning 

Stadgar för Hjo kommuns idrotts-/fritidspris ................................................................................................................ 3 

Stadgar för Hjo kommuns kulturpris............................................................................................................................... 4 
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Stadgar för Hjo kommuns idrotts-/fritidspris 

 
§ 1 
Idrottspriset är instiftat för att uppmärksamma och belöna betydelsefulla insatser inom idrotts- och 
fritidssektorn i Hjo kommun. Genom priset vill Hjo kommun uppmuntra och visa uppskattning för 
värdefulla och ideella insatser inom idrott- och fritidsområdet. 
 
§ 2  
Priset kan delas ut till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet i Hjo kommun eller till 
enskilda personer/ en grupp av personer som är hemmahörande i Hjo kommun. De insatser som belönas 
ska ha utförts ideellt och inte inom ramen för den föreslagna pristagarens ordinarie yrkesutövning. Priset 
kan inte sökas för egen räkning utan delas ut till någon som föreslagits av enskild invånare, förening eller 
annan.  
 
§ 3  
Priset består av 5 000 kr samt diplom 
 
§ 4  
Förslag till pristagare kan lämnas av vem som helst. Förslaget ska innehålla namn och adress till den som 
föreslås samt en motivering till varför den föreslagna pristagaren bör tilldelas idrott- och fritidspriset. 
Kommunala verksamheter eller tjänstemän inom Hjo kommun kan inte förslås. På kommunens hemsida 
finns blankett som användas för anmälan. Förslag till pristagare ska vara kommunen tillhanda senast den 
30 april. 
 
§ 5  
En kommitté som består av Hjo kommuns idrottsråd ska bland de föreslagna pristagarna föreslå en 
pristagare.  
 
§ 6  
En jury som består av kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om vem av de nominerade 
kandidaterna som ska utses till pristagare. Beslutet ska vara grundligt motiverat. Beslutet kan inte 
överklagas. 
 
§ 7  
Juryn får besluta att priset ska delas av flera pristagare och att det för vissa år inte skall delas ut något 
pris. 
 
§ 8  
Pristagare tillkännages och tilldelas priset vid firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni. 
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Stadgar för Hjo kommuns kulturpris 

§ 1  
Kulturpriset är instiftat för att uppmärksamma och belöna särskilt viktiga insatser inom kulturområdet. 
Priset kan uppmärksamma skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, konst, hantverk, teater, 
dans eller annan jämförbar konstart samt andra kulturella områden som bildningsverksamhet, 
hembygdsvård och naturvård. 
 
§ 2  
Priset kan delas ut till en person, grupp av personer, föreningar och/eller organisationer som bedriver 
verksamhet inom Hjo kommun. Priset kan inte sökas för egen räkning utan delas ut till någon som 
föreslagits av enskild invånare, förening eller annan.  
 
§ 3  
Priset består av 5 000 kr samt diplom. 
 
§ 4 
Förslag till pristagare kan lämnas av vem som helst. Förslaget ska innehålla namn och adress till den som 
föreslås samt en motivering till varför den föreslagna pristagaren bör tilldelas kulturpriset. Kommunala 
verksamheter eller tjänstemän inom Hjo kommun kan inte förslås. På kommunens hemsida finns blankett 
som användas för anmälan. Förslag till pristagare ska vara kommunen tillhanda senast den 30 april. 
 
§ 5  
En kommitté som består av Hjo kommuns konst- och kulturråd ska bland de föreslagna pristagarna 
föreslå en pristagare.  
 
§ 6  
En jury som består av kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om vem av de nominerade 
kandidaterna som ska utses till pristagare. Beslutet ska vara grundligt motiverat. Beslutet kan inte 
överklagas. 
 
§ 7 
Juryn får besluta att priset ska delas av flera pristagare och att det för vissa år inte skall delas ut något 
pris. 
 
§ 8  
Pristagare tillkännages och tilldelas priset vid firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni. 
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Samhällsbyggnad Sidan 

1(2) 

Enhet 

Samhällsbyggnad 
Datum 

2019-10-12 
Dnr 

2019–288 

Handläggare 

Svante Andrén 
Mottagare 

Kommunfullmäktige 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503 352 50, www.hjo.se 

Förändrade bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

− upphäva tidigare beslut om ”Bidrag till enskilda vägar” Kf § 90, 2008-11-24, samt
− Hjo kommun lämnar ett driftsbidrag motsvarande 20% av Trafikverkets godkända

kostnader för drift av enskilda vägar.

Dessa bidragsregler gäller från den 1 januari 2020. 

Bakgrund 

Rådande ekonomiska förutsättningar gör att förvaltningen ser över hela verksamheten 
vilket då också innefattar bidrag, taxor och avgifter. I nuläget lämnar Hjo kommun två 
typer av bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter:  

1. Årligt driftsbidrag till de enskilda vägar och vägsamfälligheter som är berättigade till
driftsbidrag från Trafikverket. Hjo kommuns bidrag är grundat på Trafikverkets
beslut uppgår till 20% av Trafikverkets bidrag till underhåll. Dessa bidrag utbetalas
utan att de enskilda väghållarna ansöker och baseras på underlag från Trafikverket
där de årligen redovisar sina utbetalda bidrag. Hjo kommuns årliga kostnad för
dessa bidrag uppgår till drygt 400 tkr.

2. Kommunalt driftbidrag för underhåll av enskilda utfartsvägar som inte är
berättigade till statsbidrag från Trafikverket. Bidraget uppgår till 1,90 kr per meter
väg för den del som överstiger 200 meter. Bidrag utbetalas för max 800 meter
väg. Årlig kostnad för dessa bidrag uppgår till cirka 40 tkr.

Chef för Gata/park har delegation på att bevilja dessa båda typer av bidrag. 



 2(2) 
 
Driftsbidraget till statsbidragsberättigade vägar föreslås vara kvar oförändrat. Genom att 
bevilja bidrag till det enskilda, statsbidragsberättigade vägnätet bidrar Hjo kommun till att 
dessa vägar hålls i godtagbart skick vilket underlättar för boende på landsbygden. 
Ytterligare syften med bidragen är att underlätta vägtransporter för gröna näringar och 
samhällsbetald trafik samt att underlätta för boende och besökare som vill ha tillgång till 
naturområden för rekreation och fritidsaktiviteter. För kommunen som helhet är dessa 
vägar betydelsefulla och det är också därför staten via Trafikverket bidrar till drift och 
underhåll.  

Beslutsunderlag 
Detta missiv 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 
 
Svante Andrén  
Samhällsbyggnadschef 
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Samhällsbyggnad Sidan 

1(3) 

Enhet 

Vatten och avlopp 
Datum 

2019-10-04 
Dnr 

2019–286 

Handläggare 

Mikael Jonsson 
Mottagare 

Kommunfullmäktige 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503 352 50, www.hjo.se 

Höjning av VA-taxan att gälla från 2020-01-01 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs enligt 
förvaltningens förslag, att gälla från 2020-01-01. 

Sammanfattning 
VA-verksamheten är helt taxefinansierad. Budgetarbetet inför 2020 visar på ökande 
kostnader avseende för den löpande driften. För att täcka dessa kostnadsökningar och 
uppnå balans mellan kostnader och intäkter förslås en höjning av brukningsavgiften i Va-
taxan med cirka 3,0 %. Denna taxehöjning motsvarar en årlig kostnadsökning om cirka 200 
kronor för en normal villa. Va-taxan avseende brukningsavgifterna höjdes senast att gälla 
från 2019-01-01. 

Brukningsavgifter 

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år och vattenmätare 

≤ 2,5 m3/h 

> 2,5 m3/h ≤ 6 m3/h

> 6 m3/h

om 2 000 kr  

om 7 000kr 

om 25 000 kr 

om 2 500 kr 

om 8 750 kr 

om 31 250 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 20,60 21,72 kr om 25,75 27,15 kr 

c) en avgift per år och lägenhet utöver 
en, för bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet om 220 240 kr om 275 300 kr 

d) en avgift per år och varje helt 
100-tal m2 tomtyta för annan fastighet om 12,00 kr om 15,00 kr 
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Anläggningsavgifter 
Anläggningsavgiften föreslås höjas med 3 % för att kompensera för ökande 
kostnader vid anläggande av nya områden. En höjning av anläggningstaxan på ca 10 % 
infördes from 2018-01-01.  
Den rörliga delen som är beroende av tomtyta lämnas oförändrad. Taxan höjs för de fasta 
delarna enligt punkterna a) och b) i tabellerna över anläggningsavgifter nedan. Höjningen 
innebär en ökad kostnad om 2 400 kr för en tomt om 1000 kvm.  

Bostadsfastighet 
Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och 
Df* 

om 16 000 16 800 kr 
 
 
 

om 20 000 21 000 kr 
 
 

b) en avgift avseende upprättande 
av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och 
Df* 

om 24 000 25 600 kr 
 
 

om 30 000 32 000 kr 
 
 

c) en avgift per m2 tomtyta om 32,00 kr om 40,00 kr 

d) en avgift per lägenhet om 9 600 kr 
 

om 12 000 kr 
 

Annan fastighet 
Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning servis-
ledningar till förbindelsepunkter 
 för V, S och Df* 

om 16 000 16 800 kr 
 

om 20 000 21 000 kr 
 

b) 
 

en avgift avseende upprättande 
av varje uppsättning 
förbindelsepunkter 
 för V, S och Df* 

om 24 000 25 600 kr 
 

om 30 000 32 000 kr 
 

c) en avgift per m2 tomtyta om 32,00 kr om 40,00 kr 
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TAXA FÖR HJO KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS-
ANLÄGGNING 

Denna taxa är antagen 2009-12-14 av kommunfullmäktige, § 135 (Dnr 2009-717). 
Reviderad av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 207 (2015–463), 2017-12-14 § 113 (2017–363), 2018-10-
18 § 12 (2018–2016), 2019-11-21 § xx (2019–286) 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hjo kommun. 
Huvudmannaskapet utövas av samhällsbyggnadsavdelningen. 
 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Hjo kommun. 
 

§ 1 Inledning 

För att täcka nödvändiga kostnader för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare 
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna 
taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jäm-
ställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för 
att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vat-
tentjänster är uppfyllda. 
 

§ 2  Avgiftstyper 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 

§ 3  Fastighetsbegrepp 

I dessa taxeföreskrifter avses med  
 
Bostadsfastighet:  
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas 
för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är be-
byggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktig-
aste sett från användarsynpunkt.  

 
Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor   Förvaltning  Stormarknader 
Butiker   Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell   Restauranger 
Hantverk  Småindustri 
Utbildning  Sjukvård 
 
Annan fastighet:  
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas 
för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 
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Obebyggd fastighet:  
Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. 
 
Lägenhet:  
Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrym-
men i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss 
typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som 
en lägenhet. 
 
Allmän platsmark:  
Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken 
inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
 

§ 4 Avgiftsskyldighet 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet 
när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna för-
utsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  
 
4.6 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 



 5(14) 
 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  Bostadsfastighet 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje upp-
sättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df* 

om 16 000 16 800 kr 
 
 
 

om 20 000 21 000 kr 
 
 

b) en avgift avseende upprättande av varje upp-
sättning förbindelsepunkter för V, S och Df* 

om 24 000 25 600 kr 
 
 

om 30 000 32 000 kr 
 
 

c) en avgift per m2 tomtyta om 32,00 kr om 40,00 kr 

d) en avgift per lägenhet om 9 600 kr 
 

om 12 000 kr 
 

*Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2, uttages avgift enligt 5.1 a) som om servisledning för Df fram-
dragits och 5.1 b) som om förbindelsepunkt för Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df 
upprättats.  
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mel-
lan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 
som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam 
för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och 
d), även om reducering är påkallad av 8.1. 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan 
angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 
 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning el-
ler uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, eller tillkommer 
bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas 
avgifter enligt 5.1 a) och b). 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från 
fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
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5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet 
skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 
 

§ 6  Annan fastighet 

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  
Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift avseende framdragning av varje upp-
sättning servisledningar till förbindelsepunk-
ter för V, S och Df* 

om 16 000 16 800 kr 
 

om 20 000 21 000 kr 
 

b) 
 

en avgift avseende upprättande av varje upp-
sättning förbindelsepunkter för V, S och Df* 

om 24 000 25 600 kr 
 

om 30 000 32 000 kr 
 

c) en avgift per m2 tomtyta om 32,00 kr om 40,00 kr 

*Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2, uttages avgift enligt 6.1 a) som om servisledning för Df fram-
dragits och 6.1 b) som om förbindelsepunkt för Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df 
upprättats.  
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mel-
lan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 
som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift 
för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastig-
heten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd 
frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betal-
ning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades 
tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter eller tillkommer 
bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas 
avgifter enligt 6.1 a) och b).  
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från 
fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
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§ 7 Obebyggd fastighet 

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:  

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), jfr 5.3 
andra stycket. 
 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d)  100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så med-
ger. 
 

§ 8 Delvis anslutning 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter 
enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning* 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttages avgift enligt 8.1 som om servisledning för Df fram-
dragits, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats. 
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Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläg-
gas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande ser-
visledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid 
olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 
 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastig-
heten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respek-
tive 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs 
i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
 

§ 9 Allmänplatsmark  

9.1 Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift 
enligt särskilt avtal.   
 

§ 10 Reglering av avgiftsbelopp 

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet för september månad innevarande år i konsumentprisin-
dex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte 
oftare än en gång årligen 
 

§ 11 Särförhållanden 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktans-
värd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om all-
männa vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma över-
ens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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§ 12 Betalning av anläggningsavgifter 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

Om påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer 50 kr. 
 
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar 
under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighet-
ens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet 
ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framti-
den från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller 
ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 
 
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller 
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållan-
det inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden 
från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 

§ 13 Övriga frågor 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts 
på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsä-
garen som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 
 
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner 
huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisled-
ningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ål-
der och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 
 
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan 
befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya 
servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare ser-
visledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 

§ 14 Bebyggd fastighet 
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år och vattenmätare 

≤ 2,5 m3/h 

> 2,5 m3/h ≤ 6 m3/h 

> 6 m3/h 

om 2 000 kr  
om 7 000kr 

om 25 000 kr 

om 2 500 kr 

om 8 750 kr 

om 31 250 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 20,60 21,72 kr om 25,75 27,15 kr 

c) en avgift per år och lägenhet utöver en, för 
bostadsfastighet och därmed jämställd fas-
tighet om 220 240 kr om 275 300 kr 

d) en avgift per år och varje helt  
100-tal m2 tomtyta för annan fastighet om 12,00 kr om 15,00 kr 

 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df* Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40 % 40 % 10 % 10 % 

Avgift per m3 14.1 b) 40 % 60 % - - 

Avgift per lägenhet 14.1 c) 40 % 40 % 10 % 10 % 

Avgift efter m2 tomtyta 14.1 d) 40 % 40 % 10 % 10 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen eller på annat sätt som huvud-
mannen ordnat med uttages avgift enligt 4.1c) för Df även om bortledande av dagvatten sker utan att för-
bindelsepunkt för Df upprättats.  

 
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.  
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas 
genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år i per-
manentbostad och med 75 m3/år för fritidsbostad. Tillkommer fast avgift enligt 14.1 a) och avgift per lä-
genhet enligt 14.1 c).  
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14.4 För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 
 
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om 
huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt 
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta 
förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens 
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd.  
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastig-
hetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.  
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o 
d), skall erläggas avgift med 20 % av avgiften enligt 14.1 b). 
 
14.9 Avfallskvarn 
Innehav av avfallskvarn beläggs med följande årliga avgift per kvarn samt i storhushåll med följande mul-
tiplar av avgiften för kvarn i enskilt hushåll: 

Multipel Utan moms Med moms 

1) Enskilt hushåll 
2) Högst 125 portioner per dag 10 ggr 
3) Högst 125 – 750 portioner per dag 30 ggr 

om 400 kr 
om 4 000 kr 

om 12 000 kr 

om 500 kr 
om 5 000 kr 

om 15 000 kr 

§ 15 Allmänplatsmark och allmän brandpost 

15.1 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga brukningsav-
gift.  
 
Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en årlig avgift per m2 allmän platsmark  
för bortledning av dagvatten om 0,32 kr om 0,40 kr 
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§ 16 Spillvattenmängd ej lika med dricksvattenmängd 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte 
hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den 
mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller 
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad 
mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 Obebyggd fastighet 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Följande 
avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40 % 40 % 10 % 10 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 18 Extra åtaganden 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren 
åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvud-
mannen debiteras följande avgifter:  

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 500 kr 625 kr 

Uppsättning av vattenmätare 500 kr 625 kr 

Avstängning och påsläpp av vattentillförsel vid på-
gående rörmokeriarbete på den egna fastigheten 

500 kr per timme 625 kr per timme 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

500 kr 625 kr 

Undersökning av vattenmätare 500 kr 625 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 500 kr 625 kr 

Förgäves besök (3e gången) 500 kr 625 kr 

 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 
50 % av ovan angivna belopp. 

§ 19 Särförhållanden 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktans-
värd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om all-
männa vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
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Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20 Betalning av avgifter 

Avgift enligt 14.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av 
VA-huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vat-
tenmängd eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt be-
lopp enligt 12.2. 

Om påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer 50 kr. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar 
ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall 
ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens 
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 Avtal i vissa fall 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans 
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av 
fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 Reglering av avgiftsbelopp 

Avgifter enligt §§ 14–18 är baserade på indextalet för september månad innevarande år i konsumentpris-
index, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter utan att 
lyfta taxan till beslut i kommunfullmäktige, dock inte oftare än en gång årligen 
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TAXANS INFÖRANDE  

§ 23 Taxans ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft 2019-01-01 2020-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt § 
16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd 
som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande. 

* * * 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna 
taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.  
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Samhällsbyggnad Sidan 

1(1) 
Enhet 

VA-verksamheten 

Datum 

2019-10-08 

Dnr 

2009–716 

Handläggare 

Mikael Jonsson 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

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

Spillvattenbestämmelser för Hjo kommuns allmänna VA-anläggning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förvaltningens förslag till 
spillvattenbestämmelser för Hjo kommuns allmänna VA-anläggning, att gälla från 2020-01-01. 

Bakgrund 
Framtagandet av en spillvattenbestämmelse ligger med som en beslutad åtgärd i den VA-plan som 
kommunfullmäktige antog i april 2019. 

I Hjo kommuns allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggning, ABVA; framgår att vi inte är skyldiga att ta emot spillvatten som väsentligt 
avviker från ett hushållsspillvatten Ett kommunalt reningsverk är endast avsett att ta emot och rena 
spillvatten från hushåll. För att tydliggöra och specificera vad som betraktas som hushållsspillvatten 
föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige antar en spillvattenbestämmelse som ska utgöra en 
bilaga till ABVA. I spillvattenbestämmelserna finns gränsvärden för halter av mindre önskade och 
oönskade ämnen tydligt angivna.  

Fastighetsägare kan avtala med huvudmannen om tillstånd att få släppa ämnen som är 
behandlingsbara men överträder halterna i hushållsspillvatten. Avtal om sådana halter är förenade 
med en avgift utöver ordinarie taxa. Spillvattenbestämmelserna innebär en möjlighet för VA-
verksamheten att tydliggöra vad som gäller när dessa avtal ska tecknas, både när det gäller avgifter 
och provtagning.  

Beslutsunderlag 

Förslag till ”Spillvattenbestämmelser för Hjo kommuns allmänna VA-anläggning” 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Mikael Jonsson, VA-chef 



 

 

 

 

 

 

 

 

   
Spillvattenbestämmelser för Hjo kommuns 
allmänna VA-anläggning 

 

Bilaga till Hjo kommuns ABVA 
Antagen av kommunfullmäktige 2019-11-22 § xx, Dnr 2009–716 att gälla från och med 2020-01-01 som 
bilaga till Hjo kommuns Allmänna bestämmelser för användande av Hjo kommuns allmänna vatten och 
avloppsanläggning, ABVA. 
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1 § Inledning  

1.1  

Bestämmelserna utgör en bilaga till Hjo kommuns Allmänna bestämmelser för brukande av Hjo 
kommuns allmänna VA-anläggning (ABVA). Spillvattenbestämmelserna är de bestämmelser som 
hänvisas till i ABVA punkt 14.  

I dessa spillvattenbestämmelserna specificeras ett hushållsspillvatten. Ett kommunalt reningsverk 
är endast avsett att ta emot och rena spillvatten från hushåll. Reningsprocesserna är anpassade 
till att avskilja suspenderat material, fosfor och kväve samt att bryta ner biologiskt nedbrytbart 
material.  

Bestämmelserna är också ett stöd i arbetet för att behandla fastighetsägare och 
verksamhetsutövare i kommunen lika.  

2 § Olyckshändelse  

2.1  

Vid olycka med utsläpp till brunn eller vattendrag av t ex syror, metaller, oljor, lösningsmedel 
eller andra farliga ämnen ska Hjo kommuns VA-verksamhet kontaktas omgående på telefon 
0503-350 00.  

3 § Avskiljning innan förbindelsepunkt  

3.1  

Verksamheter vars spillvatten avviker från hushållskaraktär med avseende på fett ska installera 
fettavskiljare. Där det behövs för reningsprocessernas funktion och ledningsnätets standard ska 
avskiljare installeras för olja, sand, amalgam/kvicksilver och gips.  

4 § Behandlingsbara ämnen  

4.1  

Fastighetsägare (jmf ABVA punkten 1) kan avtala med huvudmannen om tillstånd att få släppa 
ämnen som är behandlingsbara men överträder halterna i hushållsspillvatten. 

4.2  

Avtal om sådana halter är förenade med en avgift utöver ordinarie taxa. I avtalet specificeras 
avgift, provtagningspunkt, -frekvens och annat som ska regleras för att ge en sann och 
rättvisande bild av spillvattnets sammansättning.  
  



 4(5) 

 
4.3  

Eftersom dessa halter omfattas av begränsningar enligt miljötillståndet för Hjo kommuns 
reningsverk, kan mängden syreförbrukande ämnen som tas emot inte öka.  

 

Parameter/ämne  Månadsmedelvärde 
Fosfor totalt (Ptot)  12 mg/l 
Kväve totalt (Ntot)  30 mg/l 
Syreförbrukande ämnen (BOD7)  300 mg/l 
Suspenderat material (SSsed)  260 mg/l 

5 § Påverkan på ledningsnätet  

5.1  

Vissa ämnen eller parametrar kan orsaka skador på ledningsnätet, men kan efter godkännande 
spädas för att nå acceptabla halter. Momentanvärden i anslutningspunkten ska aldrig 
överskridas.  

 

Parameter/ämne Momentanvärde 
Ammonium (NH4+) 60 mg/l 
Magnesium (Mg) 300 mg/l 
Klorid 2500 mg/l 
Konduktivitet   500 mS/m 
pH Mellan 6,5–10 
Sulfat (summa sulfat SO4, sulfit SO3 
och tiosulfat S2O3) 

400 mg/l 

6 § Ej behandlingsbara ämnen  

6.1  

För de ämnen som inte renas i reningsverken gäller som huvudregel att de inte ska tillföras VA-
anläggningen. Halter över varningsvärden medför krav på egen reningsprocess innan spillvattnet 
når den allmänna anläggningen. Eftersom ämnena inte är behandlingsbara är utspädning inte 
tillåten: den totala mängden av ämnet är den samma. Att utspädning inte är tillåtet innebär att 
provtagning ska ske innan en förorenad delström späds ut med spillvatten av hushållskaraktär. 

6.2  

De ämnen som inte ingår i normalt hushållsspillvatten går obehandlade genom reningsverket. 
De hamnar i Vättern där vi släpper ut det renade spillvattnet, eller i slammet som sprids på 
åkermark. Ej behandlingsbara ämnen förorenar vattendrag och jordbruksmark och ska 
inte tillföras avloppet. 
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Parameter/ämne   Varningsvärde 
Bly (Pb)        0,05 mg/l 

Cyanid totalt (CN)       0,5 mg/l 

Fluorid          20 mg/l 

Kadmium (Cd)       0,05 µg/l 

Koppar (Cu)        0,2 mg/l 

Krom totalt (Cr)      0,05 mg/l 

Kvicksilver (Hg)       0,02 µg/l 

Nickel (Ni)       0,05 mg/l 

Nonylfenol       Får ej förekomma 

Oljeindex       5-50 mg/l 

Silver (Ag)       0,05 mg/l 

Tenn (Sn)       0,05 mg/l 

Zink (Zn)         0,2 mg/l 

Nitrifikationshämning vid inblandning 

 av 20 % processavloppsvatten          <20% 

Nitrifikationshämning vid inblandning  

av 40 % processavloppsvatten         < 50%  
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Kommunstyrelsen Sidan 

1(1) 
Datum 

2019-10-09 

Dnr 

2019-96 

Handläggare 

Catrin Hulmarker 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

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

Svar på motion om att införa register för motioner och andra 
skrivelser på kommunens hemsida 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- uppdra åt förvaltningen att upprätta en förteckning över inkomna motioner och
interpellationer från innevarande mandatperiod och framåt på kommunens hemsida, samt

- i övrigt anse motionen besvarad.

Sammanfattning 
Christina Milton (Sd) med flera har inkommit med motion om att Hjo kommun bör införa ett 
särskilt motionsregister som är lättillgängligt och överskådligt på kommunens hemsida. I registret 
ska sammanställt framgå vilka motioner som väckts genom tiderna. Till registret ska även andra 
skrivelser som lagts av oppositionen redovisas, såsom budgetförslag, interpellationer, frågor, etc. 

För att ett sådant register ska vara aktuellt och kvalitetssäkrat krävs att uppgifterna automatiskt kan 
sökas i och hämtas från kommunens diarium. Med det ärendehanteringssystem som kommunen 
brukar för närvarande är detta inte möjligt. När ett nytt ärendehanteringssystem upphandlas bör 
dock denna möjlighet kravställas i syfte att öka förutsättningarna för medborgarna att ha insyn och 
känna delaktighet i den kommunala verksamheten. 

I avvaktan på detta skulle förvaltningen kunna få i uppdrag att manuellt upprätta en förteckning över 
inkomna motioner och interpellationer och presentera denna på hemsidan från mandatperioden 
2018 och framåt. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-03-21 från Christina Milton (Sd) m fl. 

Catrin Hulmarker 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunstyrelsen Sidan

1(1) 
Datum 

2019-10-09 

Dnr 

2019-157 

Handläggare 

Catrin Hulmarker 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Svar på motion om att återvändande IS-krigare inte är önskvärda i 
Hjo kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Egon Kornell (Sd) med flera har inkommit med motion med innebörd att kommunens ledande 
politiker ska förklara de som deltagit i IS terrorhandlingar inte önskvärda i kommunen samt att 
kommunen i den mån det är lagligt stoppar eller motarbetar all form av bistånd till IS återvändare. 

Kommunens ansvarsområde styrs av kommunallagen samt andra speciallagar såsom exempelvis 
socialtjänstlagen. En bärande grundregel härvid är likställighetsprincipen som innebär att det finns 
ett krav på objektiv och rättvis behandling av alla kommunmedlemmar. Det är således inte tillåtet 
att särbehandla vissa grupper av invånare annat än på en objektiv grund. Att såsom motionärerna 
ämnar, att kommunen ska motarbeta bistånd till återvändare från IS är inte att anse som en objektiv 
grund utan skulle strida mot likställighetsprincipen oaktat de fruktansvärda förbrytelser och 
övergrepp återvändarna eventuellt har utfört. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-04-25 från Egon Kornell (Sd) m fl. 

Catrin Hulmarker 
Kommunstyrelsens ordförande 

 





16



Kommunstyrelsen Sidan 

1(2) 
Datum 

2019-10-09 

Dnr 

2019-158 

Handläggare 

Catrin Hulmarker 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Svar på motion om att införa förbud mot tiggeri i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Egon Kornell (Sd) med flera har mot bakgrund av vad som anförs i motionen yrkat att Hjo kommun 
i de lokala ordningsföreskrifterna inför ett förbud mot aktivt och passivt tiggeri på kommunal mark 
inom ett angivet område i centrala Hjo 

Motionen behandlar ett ämne som i grund inte är en kommunal fråga utan något som berör hela 
landet. I avvaktan på önskvärd nationell lagstiftning har ett antal kommuner försökt reglera 
penninginsamling genom kommunala ordningsföreskrifter. Några kommuner har valt att förbjuda 
passiv pengainsamling medan andra valt att kräva tillstånd för att få bedriva insamlingen. Det stora 
flertalet kommuner har i vart fall ännu inte valt att reglera frågan. 

Rättsliga förutsättningar 
Enligt ordningslagen har en kommun möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter som behövs för 
att upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig plats. Möjligheten begränsas av att 
föreskrifterna inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade 
inskränkningar i den enskildes frihet. I förarbetena till ordningslagen framhålls att det är angeläget 
att kommunen noga prövar om föreskrifterna behövs och därför avhåller sig från att besluta om 
föreskrifter som är onödig.  

Högsta förvaltningsdomstolen har gjort klart att ett förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri) 
kan föras in i ordningsföreskrift på platser där det enligt kommunens mening har uppstått eller kan 
uppstå ordningsproblem. Det gäller då bland annat att området har ett förhållandevis snävt 
avgränsat geografiskt område. 

Motionärerna vill även förbjuda aktivt tigger. Det krävs då att kommunen i ordningsföreskrifterna 
definierar vad som avses med aktiv penninginsamling. 

Bedömning 
Det är tveksamt om det är lämpligt att i en kommunal ordningsföreskrift försöka avge en 
distinktion mellan aktivt tiggeri i förhållande till vad som kan anses vara legitim penninginsamling av 
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exempelvis ideella föreningar eller organisationer med humanitärt syfte. Domen från Högsta 
förvaltningsdomstolen har endast bäring på passiv penninginsamling. 

Det geografiska område – Hjo centrum inklusive hamnområdet och stadsparken - som motionen 
föreslår tiggeriförbud ska råda inom torde överstiga vad som kan anses vara ett förhållandevis snävt 
avgränsat område. Det finns därför anledning att på denna grund avslå motionen. 

För att förbud ska införas krävs vidare att det uppstått eller kan komma att uppstå 
ordningsproblem till följd av den passiva penninginsamlingen. Det ankommer i första hand på 
polismyndigheten att upprätthålla ordningen på allmän plats. Utifrån vad som framkommit är det 
endast ett fåtal individer som inom det aktuella området ägnat sig åt tiggeri i olika perioder. Att 
polisen uppfattat tiggandet som ett ordningsproblem som behöver förbjudas är inget som nått fram 
till kommunen. Det finns heller ingenting som tyder på att allmänheten i någon större omfattning 
uppfattar tiggandet som något som skapar reell otrygghet och bör förbjudas. 

Återstår i så fall att bedöma om det finns anledning att anta att tiggeriet framgent kommer att bli en 
ordningsstörning som därför bör regleras i förväg. Undersökningar visar att antalet tiggare i Sverige 
inte har ökat de senaste åren. Flera undersökningar pekar istället på att antalet snarare har minskat. 
Även i det geografiska område som anges i motionen har antalet sannolikt minskat snarare än ökat. 
Det finns heller inget i nuläget som pekar på en förestående ökning av antalet utövare av passiv 
penninginsamling. Det finns även undersökningar som visar att medborgarnas attityd till tiggeri 
ändrats genom att färre skänker till de som tigger. Detta bör innebära att drivkrafterna till att tigga 
minskar. Utifrån att kommunen ska avhålla sig från att besluta om regler i ordningsföreskrifterna 
som är onödiga bör således motionen även på denna grund avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-05-03 från Egon Kornell (Sd) m fl. 

 

 

Catrin Hulmarker 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Stab Sidan

1(1) 
Enhet 

Kansli 

Datum 

2019-10-14 

Dnr 

2019-92 

Handläggare 

Christina Grahn 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 36 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning över 
de motioner som inte är färdigberedda. 

Följande motioner är ännu inte färdigberedda: 

Motion om att införa register för motioner och andra skrivelser på kommunens 
hemsida (2019-96) 

Inlämnad 2019-03-21 av Christina Milton m fl (Sd). 

Motionen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-21. 

Motion om att återvändande IS-krigare inte är önskvärda i Hjo kommun (2019-157) 

Inlämnad 2019-05-08 av Egon Kornell m fl (Sd). 

Motionen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-21. 

Motion om att införa förbud mot tiggeri i kommunens lokala ordningsföreskrifter 
(2019-158) 

Inlämnad 2019-05-08 av Egon Kornell m fl (Sd). 

Motionen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-21. 

Christina Grahn 
Kanslisekreterare 
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