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Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktiges sammanträde
Tid: Onsdagen den 29 april 2020, kl 18.30
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret
Demokraticafé och planerade föredragningar ställs in med anledning av Coronaviruset.
Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta kontaktcenter (0503-350 00
eller kontaktcenter@hjo.se) som kallar ersättare för tjänstgöring.
Ersättare som inte ska tjänstgöra vid sammanträdet uppmanas att inte närvara!
Hjo 2020-04-22
Michael Kihlström
Ordförande

Thomas Lindberg
Sekreterare

Ärendelista
Ärende
1.
Upprop

Kommunstyrelsens förslag till beslut

2.

Val av protokollsjusterare och
fastställande av tid för justering

3.

Fastställande av dagordning

Kerstin Strandberg Hermansson (M) och Sandra Lind (S) utses
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Ersättare: Anette Klang (M) och Anders Karlsson (S).
Justeringstid: Onsdag 6 maj 2020, kl 16.00.

4.

Allmänhetens frågestund

5.

Frågestund

6.

7.

8.

Policy för drogförebyggande arbete i Hjo kommun
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Översyn av visionen, dess utvecklingsområden samt prioriterade
mål
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Utvärdering av Fairtrade City
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
Policy för drogförebyggande arbete i Hjo kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att i sin tur ge förvaltningen i uppdrag att inleda en översyn av visionen, dess utvecklingsområden
samt prioriterade mål.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte
ansöka om att bli omdiplomerad Fairtrade City 2020, men att
fortsätta att arbeta med rättvis handel i enlighet med hållbarhetsstrategin och Agenda 2030-målen.
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Ärendelista (forts)
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Biblioteksplan för Hjo kommun
2020 – 2024
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Ombudgetering av investeringsprojekt från 2019 till 2020
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
biblioteksplan för Hjo kommun 2020 – 2024.

Överföring av låneutrymme från
2019 till 2020
Föredragande: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Ändringsbudget 2020
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Svar på motion om att inför filter
som blockerar hemsidor med pornografiskt innehåll
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Svar på motion angående idrottsområdet Guldkroken
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Kollektivtrafiknämnden: Årsredovisning 2019
Ansvarig politiker: KTN- ledamot
Catrin Hulmarker (M)
Årsredovisning 2019 för Hjo kommun och dess bolag
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Revisionsberättelse 2019 och fråga
om ansvarsfrihet
Föredragande: Revisionens ordförande Per-Olof Ekholm (S)
Miljösamverkan Östra Skaraborg:
Årsredovisning 2019
Ansvarig politiker: Direktionens ledamot Catrin Hulmarker (M)
Miljösamverkan Östra Skaraborg:
Revisionsberättelse 2019 och fråga
om ansvarsfrihet
Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Årsredovisning 2019
Ansvarig politiker: Direktionens ledamot Britt-Marie Sjöberg (C)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att rätten till nyupplåning om 40 mnkr i 2019 års budget överförs till
2020 års budget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera investeringsprojekt från 2019 till 2020 i enlighet med
sammanställning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
ändrade budgetramar per politikområde i 2020 års driftbudget
enligt sammanställning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för Kollektivtrafiknämnden för Hjo,
Tibro och Karlsborg.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- fastställa årets resultat, samt
- i övrigt godkänna årsredovisning 2019 för Hjo kommun och
dess bolag.
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas
förslag bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år
2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för Miljösamverkan Östra Skaraborg.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Sidan

3 (4)

Kommunfullmäktiges sammanträde
Ärendelista (forts)
21.
22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 2019
och fråga och ansvarsfrihet
Avfallshantering Östra Skaraborg:
Årsredovisning 2019
Ansvarig politiker: Direktionens ledamot Lars Glad (M)
Avfallshantering Östra Skaraborg:
Revisionsberättelse 2019 och fråga
om ansvarsfrihet
Skaraborgs kommunalförbund:
Årsredovisning 2019
Ansvarig politiker: Direktionens ledamot Catrin Hulmarker (M)
Skaraborgs kommunalförbund: Revisionsberättelse 2019 och fråga
om ansvarsfrihet
Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Årsredovisning 2019
Ansvarig politiker: Ägarrådets representant Catrin Hulmarker (M)
Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 2019
och fråga om ansvarsfrihet
Bildande av Samordningsförbundet
Skaraborg
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för Skaraborgs kommunalförbund.
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas
förslag bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Östra
Skaraborg.
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas
förslag bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år
2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- godkänna hemställan från styrelsen för Samordningsförbundet
Östra Skaraborg att de tre samordningsförbunden i Skaraborg går samman och bildar Samordningsförbundet Skaraborg
fr o m 2021-01-01 vilket innebär att Samordningsförbundet
Östra Skaraborg succesivt avvecklar sin verksamhet under
2020 och att samordningsförbundet Östra Skaraborg ska upplösas och likvideras efter den 1 januari 2021,
- godkänna hemställan från styrelsen för Samordningsförbundet
Östra Skaraborg om godkännande av förbundsordning för
Samordningsförbundet Skaraborg att gälla fr o m 2021-01-1,
samt
- godkänna hemställan från Samordningsförbundet Östra Skaraborg om att ändra i § 16 i förbundets nuvarande förbundsordning enligt ovanstående beskrivning.
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29.

Bredband Östra Skaraborg: Nyemission, ändring bolagsordning
mm
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)

30.

33.

Redovisning av inte färdigberedda
motioner
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Revidering av Taxa och avgifter för
upplåtelse av allmän platsmark säsongen 2020 med anledning av
Covid-19
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Ny detaljplan för Norr 5:8
(Sjöryd), Hjo stad
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Valärenden

34.

Nya motioner att anmäla

35.

Anmälningsärenden

31.

32.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa
sig bakom Hjo Energi AB:s be-slut om att:
- godkänna nyemission av 1 500 aktier i BÖSAB,
- godkänna försäljning av 1 500 aktier i BÖSAB till Vänerenergi
AB till ett värde om 1 910 kr per aktie (totalt värde 2 865
000 kr) under förutsättning att affären genomförs under
2020, samt
- godkänna upphävande av Hjo kommuns borgensåtagande på 2
000 000 kr för BÖSAB.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att godkänna ändring i bolagsordningen för BÖSAB på grund av
namnändring av bolaget till Bosnet AB.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
redovisningen till handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- avgiften för uteserveringar eller annan liknande markupplåtelse tas bort under säsongen 2020, samt
- avgiften för Foodtrucks halveras under säsongen 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
Ny detaljplan för Norr 5:8 (Sjöryd), Hjo stad.
- Entledigande/återbesättande av kommunala uppdrag –
Benkt-Eric Lindh (L)
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Kommunstyrelsen
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Policy för drogförebyggande arbete i Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Policy för drogförebyggande ar
bete i Hjo kommun.
Sammanfattning

Frågor som berör alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) är en del av folkhälsoarbetet
både nationellt, regionalt och lokalt. Att bruka dessa ämnen är förenat med risk för ohälsa och
bidrar idag till en betydande del av sjukdomsrelaterade, sociala och ekonomiska kostnader för
både individ och samhälle. Därför bör kommunen arbeta preventivt med ANDT. Enligt Prevent
ionsindex finns det fem viktiga områden som bör finnas på plats för ett lyckat preventivt arbete:
Personal och budget, Policy, Tillstånd och tillsyn, Samverkan och Aktiviteter. Denna policy är
alltså en grundläggande pusselbit. Policyn tydliggör Hjo kommuns hållning i det drogförebyggande
arbetet och utifrån den kan sedan en handlingsplan med konkreta aktiviteter utformas.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens skrivelse 2020-01-08 samt förslag till policy för drogförebyggande arbete i
Hjo kommun.

Utdn.gsbcsrytlandc
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Enhet

Datum

Dnr

Folkhälsostrateg

2020-01-08

2020-

Handläggare

Mottagare

Christina von Tell

Kommunstyrelsen

Policy för drogförebyggande arbete i Hjo kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Policy för drogförebyggande arbete i
Hjo kommun.

Sammanfattning
Frågor som berör alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) är en del av folkhälsoarbetet
både nationellt, regionalt och lokalt. Att bruka dessa ämnen är förenat med risk för ohälsa och bidrar idag till en betydande del av sjukdomsrelaterade, sociala och ekonomiska kostnader för både
individ och samhälle. Därför bör kommunen arbeta preventivt med ANDT. Enligt Preventionsindex
finns det fem viktiga områden som bör finnas på plats för ett lyckat preventivt arbete: Personal och
budget, Policy, Tillstånd och tillsyn, Samverkan och Aktiviteter. Denna policy är alltså en grundläggande pusselbit. Policyn tydliggör Hjo kommuns hållning i det drogförebyggande arbetet och utifrån
den kan sedan en handlingsplan med konkreta aktiviteter utformas.

Beslutsunderlag
Utkast – Policy för drogförebyggande arbete i Hjo kommun

Skickas till
Folkhälsostrateg
Arbete och socialtjänst
Barn och utbildning
Kansliet

Lisbeth Göthberg
Kommundirektör

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

Policy för drogförebyggande arbete i Hjo kommun

Dokumenttyp

Policy

Fastställd/upprättad

Kommunfullmäktige § xx/20

Senast reviderad

Detta dokument gäller för

Kommunövergripande

Giltighetstid

Tills vidare

Dokumentansvarig

Kommundirektör

Dnr

2020-xx
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Innehållsförteckning
Innehållsförteckning ......................................................................................................................................... 3
Inledning.............................................................................................................................................................. 4
Målsättning ......................................................................................................................................................... 4
Uppföljning och ansvar .................................................................................................................................... 4
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Inledning
Denna policy tydliggör Hjo kommuns hållning kring droger och ligger till grund för det
strategiska arbetet framåt. Droger definieras som tobak, alkohol, narkotika, lättflyktiga
lösningsmedel och gas, dopningspreparat, icke medicinsk användning av läkemedel eller
andra preparat som kan påverka nervsystemet. Att bruka droger är förenat med en risk
för ohälsa. Drogbruk bidrar idag till en betydande del av sjukdomsrelaterade, sociala och
ekonomiska kostnader för både individ och samhälle, varför det är angeläget att förebygga
och minska. Droger relaterar till området ANDT, vilket står för Alkohol, Narkotika, Dopning, och Tobak. Denna policy för drogförebyggande arbete utgår från den nationella
ANDT-strategin 2016–2020 vilken har som övergripande mål ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett
minskat tobaksbruk.”. Policyn relaterar även till den regionala strategin för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel i Västra Götalands län 2018–2021.

Målsättning
Hjo kommuns målsättning i det drogförebyggande arbetet är:
Hjo kommun ska vara fritt från narkotika och dopningspreparat med minimala
negativa konsekvenser av alkohol- och tobaksbruk.

Utifrån denna målsättning ska kommunen arbeta för att:
•

Minska tillgång till narkotika och dopningsmedel, samt alkohol och tobak för minderåriga.

•

Minska antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och
tobak eller debuterar tidigt med alkohol.

•

Minska riskbruk och skadeverkningar, på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat eller tobak.

•

Tillgängliggöra vård och stöd av god kvalité för den individ som utvecklat missbruk och/eller beroende.

•

Samverka med polis, länsstyrelse, region, andra kommuner och inom kommunen i
det drogförebyggande arbetet.

Uppföljning och ansvar
Kommunchefen tillsammans med folkhälsostrateg, socialtjänst och skola ansvarar för att
policyn uppdateras och följs upp. Kopplat till policyn ska även en Handlingsplan för drogförebyggande arbete finnas som folkhälsostrategen ansvarar för att ta fram. I den specificeras konkreta insatser och den följs upp årligen av folkhälsostrateg.
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Enhet

Datum

Dnr

KLK

2020-01-13

Dnr

Handläggare

Mottagare

Lisbeth Göthberg

<>

Översyn av visionen, dess utvecklingsområden samt prioriterade
mål
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i sin tur ge förvaltningen i uppdrag att inleda en översyn av visionen, dess utvecklingsområden samt prioriterade mål.

Bakgrund
I samband med att nuvarande kommundirektör tillträdde fick denne i uppdrag att ta fram en ny vision för Hjo. Kommunens vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” med tillhörande utvecklingsområden antogs av kommunfullmäktige 2013. Sedan dess har den årliga budgeten innehållit prioriterade mål utifrån visionen. Målen har i stort sett varit oförändrade sedan 2013.
I april 2020 tillträder en ny kommundirektör. Denne bör få i uppdrag att under 2020 inleda en
översyn av visionen och tillhörande utvecklingsområden samt mål. Detta innebär inte att en ny vision ska ersätta den gällande, utan Tillsammans-begreppet och värdegrunden Det goda mötet är
grunden för kommunens styrning även under kommande år. Det innebär att arbetet med revideringen ska genomföras med bred medborgardelaktighet i både tätorten och ytterområdena, men
inte vara lika omfattande och resurskrävande som när visionen togs fram. Samtidigt måste kommunen ta hänsyn till att sedan visionens tillkomst så har det skett stora förändringar i samhället. De
globala målen, Agenda 2030 målen, antogs 2015 av FNs 193 medlemsländer. Agenda 2030 med 17
globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa
ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den
miljömässiga.
Ytterligare en aspekt är att Barnkonventionen har blivit svensk lag år 2020 vilket ställer ytterligare
krav på delaktighet och inflytande. Klimatet och miljön har hamnat i fokus och Sverige skrev 2015
under på Parisavtalet vilket ställer krav även på den lokala nivån att ställa om till ett hållbart samhälle. Ett omtag kring visionen samt tillhörande mål behöver fånga in dessa och andra samhälleliga
utmaningar och ge kommunen vägledning kring hur man de närmaste åren ska arbeta tillsammans

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

2(2)
med andra aktörer i kommunen för att uppnå social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
Arbetet bör utmynna i en revidering av kommunfullmäktiges prioriterade mål så att dessa i högre
utsträckning återspeglar Agenda 2030 målen.

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektör
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Lisbeth Göthberg
Kommundirektör
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Enhet

Datum

Dnr

KLK

2020-01-15

2020-

Handläggare

Mottagare

Annica Carter

<Allmänna utskottet >

Utvärdering av Fairtrade City
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte ansöka om att bli omdiplomerad
Fairtrade City 2020, men att fortsätta att arbeta med rättvis handel i enlighet med hållbarhetsstrategin och Agenda 2030 målen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade § 115/15 att ansöka om att bli en diplomerad Fairtrade City. I beslutsunderlaget beskrevs hur arbetet med Fairtrade skulle bedrivas för att leva upp till Fairtrade
Sveriges kriterier. Inför årets omdiplomering har en utvärdering genomförts för att se om det fortfarande finns förutsättningar för att bedriva styrgruppsarbete inom Fairtrade City Hjo. Utvärderingen visar att, även om diplomeringen varit värdefull för att öka medvetenheten om rättvis handel
i Hjo, så saknas det idag förutsättningar för att bedriva styrgruppsarbete i enlighet med de intentioner som fanns när beslutet om diplomeringen fattades. Inför diplomeringen 2015 så deltog många
lokala aktörer aktivt i arbetet. Under årens gång har dock ett antal centrala aktörer slutat delta i
styrgruppsarbetet. Förutom kommunens representanter så är det ett fåtal personer som deltar aktivt i styrgruppsarbetet och det gör upplägget mycket sårbart. Kommunens kontaktperson får ta
fler arbetsuppgifter än det ursprungligen var tänkt. Det finns idag inte heller någon person från näringslivet som deltar aktivt i styrgruppsarbetet med att planera och genomföra aktiviteter, trots att
det är ett av kriterierna i Fairtrade diplomeringen.
Även om kommunen inte är diplomerad Fairtrade City kommer vi att fortsätta att arbeta med rättvis handel i enlighet med hållbarhetsstrategin. Frågan om social hållbarhet är högaktuell. Barnkonventionen har blivit en lag i år och under detta år kommer Hjo kommun att inleda ett arbete kring
Agenda 2030 målen. Syftet är att fördjupa organisationens och på sikt även Hjobornas kunskap om
samtliga globala mål så att vi tillsammans kan skapa en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar
kommun.

Beslutsunderlag
Utvärdering av Fairtrade City.

Skickas till
Styrgruppen Fairtrade City Hjo

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

Datum

Kansli

2020-01-14

Handläggare

Mottagare

Annica Carter

Allmänna utskottet

Beteckning

2020-xx

Utvärdering av Fairtrade City
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 att låta Hjo kommun ansöka om att bli en diplomerad
Fairtrade City (Kf § 115/15). I tillhörande beslutsunderlag beskrevs hur arbetet med Fairtrade skulle
komma att bedrivas i kommunen för att leva upp till Fairtrade Sveriges kriterier.
Föreningen Fairtrade Sveriges diplomerar kommuner som aktivt verkar för rättvis handel och etisk
konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter.
För att kunna fortsätta vara en diplomerad Fairtrade City även under 2020 ska Hjo kommun skicka
in en förnyelseansökan. Kostnaden för detta är 5 000 kr och innebär att styrgruppen för Fairtrade
City Hjo åtar sig att genomföra minst 4 aktiviteter under 2020 samt att leva upp till övriga kriterier
som Fairtrade Sverige ställt upp, t ex vad gäller styrgruppens sammansättning och arbetsformer (se
nedan).
Förnyelseansökan innebär därmed ett åtagande, och innan det görs har kommundirektören bett om
en utvärdering av styrgruppens arbete med Fairtrade City i Hjo. Syftet är att få klarhet i om det
fortfarande finns förutsättningar för att fortsätta bedriva styrgruppsarbete inom Fairtrade City Hjo.
Detta är en skriftlig sammanfattning av utvärderingen som skett i dialog med medlemmarna i styrgruppen för Fairtrade City.

Innebörden av att vara en Fairtrade City
För att vara diplomerad ska följande kriterier vara uppfyllda
- Det finns en lokal styrgrupp med representanter från hela lokalsamhället: från kommunen,
näringslivet och civilsamhället.
- I styrgruppen ska det finnas:
1) en kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige från kommunens förvaltning. Kontaktpersonen har ansvar för att samordna arbetet i styrgruppen (att förnyelseansökan skickas in i
februari varje år, att hålla kontakt med Fairtrade Sverige och förmedla information vidare
till styrgruppen)
2) en ordförande för styrgruppen som ansvarar för att tillsammans med kontaktpersonen
planera styrgruppens arbete och hålla i styrgruppens möten

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

-

-

3) en ambassadörskontakt som ansvarar för arbetet med lokalt engagerande.
Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst fyra informations- och engagemangsinsatser om rättvis handel varje år samt att redovisa dessa. I Hjo har Fairtrade gruppen det senaste året deltagit en heldag på julmarknaden, genomfört Fairtrade Challenge på
våren, deltagit i Höstkampanjen, varit med på Hälsoveckan, uppmärksammat olika dagar
såsom Chokladens dag och Rosens dag mm.
Samarbete ska etableras med minst en butik och minst ett serveringsställe som säljer/serverar rättvist handlade produkter. I Hjo har vi ett gott samarbete med flera butiker
som lyfter fram Fairtrade varor under kampanjveckor mm
Kommunen ska också konsumera rättvist handlade produkter och ha målsättning för ökad
andel av den offentliga konsumtionen som uppfyller dessa krav. Andelen rättvist handlade
produkter ska öka kontinuerligt.

Utvärdering av Fairtrade City i Hjo
Det har varit mycket värdefullt att Hjo har varit en Fairtrade City i snart fem år för att öka medvetenheten om rättvis handel och även skapa en efterfrågan och därmed ett utbud av Fairtrade produkter i våra lokala butiker. De flesta Hjobor bör vid något tillfälle ha kommit i kontakt med genomförda Fairtradekampanjer och publika aktiviteter. Förhoppningsvis har många barn och vuxna
fått en ökad kännedom och ett ökat fokus på vikten av att handla schyssta produkter när vi konsumerar varor från utvecklingsländer.
Hjo kommun har en uttalad ambition i sin hållbarhetsstrategi att arbeta med hållbara måltider och
fokuset på Fairtrade ligger i linje med den målsättningen. Att arbeta med rättvis handel ligger också
i linje med de globala Agenda 2030 målen som syftar till att utrota fattigdom, avskaffa hunger, säkerställa hållbar produktion och konsumtion samt ge alla människor i världen en chans till ett värdigt
och tryggt liv. Oavsett om Hjo kommun är diplomerad Fairtrade City eller ej så är detta viktiga frågor att fortsätta arbeta med.
Inför diplomeringen 2015 så gjordes ett brett förankringsarbete och många lokala aktörer deltog
aktivt i arbetet med att bli en Fairtradediplomerad kommun. Under årens gång har dock ett antal
centrala aktörer slutat delta i styrgruppsarbetet utan att ersättare har utsetts. Förutom kommunens representanter så är det ett fåtal personer som deltar aktivt i styrgruppsarbetet. Att det är så
få personer engagerade gör upplägget mycket sårbart.
För att en kommun ska vara Fairtrade diplomerad ska det finnas både försäljningsställen och serveringsställen som arbetar med Fairtradefrågan. Flera butiker och även serveringsställen har under
årens gång varit delaktiga i olika kampanjer som styrgruppen initierat. Störst var engagemanget i
början. Det finns idag ingen person från näringslivet som deltar aktivt i styrgruppsarbetet med att
planera och genomföra aktiviteter, trots att det är ett av kriterierna i Fairtrade diplomeringen. Ska
Hjo kommun fortsätta vara diplomerad så ska styrgruppen ha en bredare sammansättning med representation från näringslivet som dels garanterar servering/försäljning av produkter och dels
skapar förutsättningar för ett aktivt styrgruppsarbete.
De senaste åren har kommunens förvaltningsrepresentant inte bara haft den uppgift som ligger på
denne i rollen som kontaktperson i styrgruppen, utan denne har också tagit ordföranderollen och
stor del av ansvaret för planering och praktiskt genomförande av aktiviteter. Även om Fairtrade är
en viktig samhällsfråga så får inte arbetsuppgifterna kopplat till just denna fråga växa i omfattning
jämfört med den ursprungliga intentionen. Det går i så fall ut över annat hållbarhetsstrategiskt arbete som är av lika stor vikt. I årets budgetarbete har det dessutom blivit ett tydligt uppdrag till för-
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valtningen att hushålla med resurserna och fokusera på kommunens kärnuppdrag.
Om Hjo kommun ska fortsätta vara en diplomerad Fairtrade City framöver så är det nödvändigt att
återgå till grundtanken, d v s att kommunens förvaltningsrepresentant är utsedd kontaktperson och
därmed bara har ansvar för att
-förnyelseansökan skickas in i februari varje år,
-att kontakt hålls med Fairtrade Sverige och att information vidareförmedlas till styrgruppen,
-att tillsammans med ordförande planera för och dokumentera styrgruppens möten och
-att hjälpa till med marknadsföring av beslutade aktiviteter.
Övrigt arbete, såsom att planera och praktiskt genomföra publika aktiviteter, behöver överlåtas på
andra aktörer i styrgruppen.
Information har gått ut till styrgruppens medlemmar att denna utvärdering görs och att det kan bli
aktuellt att inte förnya ansökan om inte förutsättningarna förändras. Samtal har skett med alla aktiva i gruppen. På styrgruppsmötet 2020-01-14 har gruppen tagit del av utvärderingen och enats om
att överlämna innehållet i skrivelsen till kommunstyrelsen.

Framtida arbete med Fairtrade
Mot bakgrund av det som framkommit ovan så anser förvaltningen att det i nuläget saknas förutsättningar att bedriva styrgruppsarbete inom Fairtrade City enligt ursprungliga premisser. Därför
kommer förvaltningen föreslå att kommunstyrelsen väljer att avstå från att bli omdiplomerad av
föreningen Fairtrade Sverige under 2020. Förvaltningen vill samtidigt förtydliga att i sak innebär i
detta någon förändring för Hjo kommuns arbete med rättvis handel. Hjo kommun kommer även
fortsättningsvis bevaka utbudet av rättvisemärkta produkter, samt ställa krav på etisk konsumtion.
Hjo kommun har en uttalad ambition i sin hållbarhetsstrategi att arbeta med hållbara måltider och
även om kommunen inte är diplomerad Fairtrade City kan den ställa krav på att inhandlade produkter från tredje världen har producerats hållbart. För kommunens del väntar dessutom ett än mer
intensifierat arbete med social hållbarhet i fokus. Under 2020 kommer Hjo kommun att inleda en
översyn av sin vision. I detta arbete ska hänsyn tas till de globala målen, Agenda 2030 målen som
syftar till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Barnkonventionen har
blivit lag. Klimatet och miljön har hamnat i fokus och Sverige har skrivit under på Parisavtalet. Alla
politiker och ledande tjänstepersoner i Hjo kommun kommer under 2020 få utbildning inom
Agenda 2030. Syftet är att fördjupa organisationens och på sikt även Hjobornas kunskap om samtliga globala mål så att vi tillsammans kan skapa en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar kommun. Med hjälp av dessa insatser hoppas och tror vi att medvetenheten kommer att öka om vikten
av hållbar konsumtion och nödvändigheten av att utrota fattigdom och dåliga arbetsvillkor i länder
vars produkter vi konsumerar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte ansöka om att bli omdiplomerad
Fairtrade City 2020, men att fortsätta att arbeta med rättvis handel i enlighet med hållbarhetsstrategin och Agenda 2030 målen.
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Lisbeth Göthberg
Kommundirektör
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Kommunfullmäktige

Biblioteksplan för Hjo kommun 2020 – 2024
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för Hjo kommun 2020–2024

Sammanfattning
Riksdagen har genom Bibliotekslagen (SFS 2013:801) beslutat att landets kommuner och landsting
ska anta biblioteksplaner för den kommunala biblioteksverksamheten. Syftet med biblioteksplanen
är att tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Kungliga biblioteket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Syftet med strategin är att långsiktigt
främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet i Sverige. Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur
antagna biblioteksplaner har utformats och hur de används.
Kommunfullmäktige i Hjo antog en biblioteksplan 2006 och denna plan reviderades senast 2011. Efter förändringar i Bibliotekslagen år 2013 har kraven på planernas aktualitet skärps, vilket innebär
att de nu bör omfatta en tidsperiod på tre till fem år. Biblioteksplanen bör antas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förslag till Biblioteksplan för Hjo kommun 2020–2024

Skickas till
Kultur, turism och fritid
Kungliga biblioteket, biblioteksplaner@kb.se

Christer Svensson
Kultur, turism och fritidschef

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-350 01www.hjo.se
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Bakgrund
Riksdagen har genom Bibliotekslagen (SFS 2013:801) beslutat att landets kommuner och landsting ska
anta biblioteksplaner för den kommunala biblioteksverksamheten. Syftet med biblioteksplanen är att
tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Kungliga biblioteket har fått i uppdrag av regeringen att ta
fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Syftet med strategin är att långsiktigt främja samverkan och
kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet i Sverige. Myndigheten ska tillsammans med de
regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur antagna biblioteksplaner har utformats
och hur de används.
Kommunfullmäktige i Hjo antog en biblioteksplan 2006 och denna plan reviderades senast 2011. Efter
förändringar i Bibliotekslagen år 2013 har kraven på planernas aktualitet skärps, vilket innebär att de nu
bör omfatta en tidsperiod på tre till fem år. Biblioteksplanen bör också antas av kommunfullmäktige.
I Hjo kommun är det kommunstyrelsen som ansvarar för såväl folkbiblioteket som skolbiblioteken.

Bibliotekens ändamål
Det viktigaste dokumentet som ligger till grund för planen är bibliotekslagen (2013:801). Däri fastställs att
varje kommun ska ha ett folkbibliotek tillgängligt för alla, att det ska vara anpassat efter användarnas
behov, samt att det ska vara gratis att låna litteratur oavsett medieform.
Förutom att tillhandahålla litteratur för nöje och bildning ska folkbiblioteken arbeta för de demokratiska
värdena, genom att värna om och ta särskild hänsyn till personer med funktionsnedsättning, de nationella
minoriteterna, personer med annat modersmål än svenska samt barn och unga. Framför allt ska
biblioteket verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och
fri åsiktsbildning. I Bibliotekslagens 2 § (SFS 2013:801) står följande om bibliotekens ändamål:
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig
för alla”.

Syftet med Hjo kommuns biblioteksplan
Biblioteksplanen pekar ut ett antal målområden med tillhörande åtaganden. Utöver det styr inte planen på
detaljnivå. Planen ska istället ligga till grund för utformandet av biblioteksorganisationens handlingsplan
och för skolenheternas utvecklingsarbete rörande skolbiblioteken. Syftet med biblioteksplanen är också
att befästa bibliotekets roll i det demokratiska samhället. Planen ska följas upp och utvärderas årligen och
resultaten ska redovisas för kommunstyrelsen.

Styrdokument
Nationella och regionala styrdokument
Bibliotekslagen 2013:801
Demokratins skattkammare, Förslag till nationell Biblioteksstrategi, 2019
FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989 Artikel 2,13, 29, 30, 31
Unescos folk- och skolbiblioteksmanisfest, 2006
Regional biblioteksplan 2020-2023 för Västra Götaland
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Kommunala styrdokument
Kulturstrategi för Hjo kommun
Hjo kommuns vision- Tillsammans skapar vi framtidens Hjo

För att nå visionen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”, har Hjo kommun valt att ta fram 6
prioriterade utvecklingsområden: Tillsammans; Levande Hjo; Boende; Besökare; Vättern; Hållbarhet och
natur. Dessa utvecklingsområden kan i olika grad appliceras på biblioteksverksamheten. De fyra första
berör biblioteksverksamheten i högre grad än de övriga.
Tillsammans
Biblioteket ska vara delaktigt i att skapa det goda mötet mellan människor. Genom generösa öppettider
och genom ett gott utbud av information och underhållning, samt genom att arbeta mot
främlingsfientlighet och för allas lika rätt till delaktighet, bidrar biblioteket aktivt till kommunvisionen.
Levande Hjo
Biblioteket strävar efter att erbjuda ett brett kulturutbud åt alla åldrar och smaker. Att ta del av kultur är
hälsofrämjande och en mänsklig rättighet enligt FN:s barnkonvention.
Boende
I bibliotekets uppdrag slås fast att barn och unga ska vara en prioriterad grupp. Biblioteket är en tillgänglig
och öppen mötesplats för alla medborgare. Därigenom bidrar biblioteket till att göra Hjo kommun till en
bra boende- och uppväxtmiljö.
Besökare
Genom att erbjuda information och rum för rekreation och studier bidrar biblioteket till nöjda besökare
som gärna återkommer. Ett nära samarbete med turistinformationen stärker bibliotekets roll i
samarbetet.

Nuläge
Folkbibliotek
Folkbiblioteket i Hjo kommun, Hjo stadsbibliotek, är idag det enda kommunala biblioteket i kommunen.
Tidigare filialer är nedlagda och det finns ingen bokbuss eller liknande för att nå andra orter i kommunen.
Större orter bredvid centralorten saknas, men de största bland de små är Blikstorp, Gate, Grevbäck,
Korsberga och Mofalla. Kommunen har drygt 9 000 invånare, och är sommartid en populär besöksort.
Hjo kommun har en demografisk profil som innebär att andelen 65 år eller äldre är relativt hög jämfört
med riket i helhet, cirka 27% är 65 år eller äldre.Hjo är en utpräglad pendlingskommun och minst 30% av
de boende i kommunen pendlar till arbetet på annan ort.
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Bibliotekets personal omfattar vid ingången av år 2020 fyra personer fördelade på tre årsarbeten.
Biblioteket hyser cirka 39 000 fysiska medier såsom böcker, tidskrifter, ljudböcker, DVD etc., därtill
kommer e-böcker och strömmande ljudböcker åtkomliga via hemsidan.

Skolbibliotek
Samtliga skolor i Hjo kommun har skolbibliotek: Guldkroksskolan, Hammarnskolan, Korsberga skola samt
Fågelås skola. Till skillnad mot folkbiblioteket som riktar sig till alla, är skolbibliotek en pedagogisk resurs
som ska hjälpa skolans elever och lärare att uppnå de mål som skollag, skolplan och verksamheten ställt
upp. Därutöver finns folkbiblioteket som en extra resurs vid behov. För skolbiblioteket finns i lika hög
grad som för folkbiblioteket behov av anpassning till en digitaliserad omvärld. Biblioteksplan för skolan,
med beskrivning av bibliotekets pedagogiska roll och presentation av skolbibliotekets mål, upprättas av
rektor.

Bibliotek Mellansjö
För att uppnå en större effektivitet, och för att kunna hålla jämna steg med en allt snabbare
samhällsutveckling, ingår Hjo kommun sedan början av 2018 i det regionala samarbetet Bibliotek
Mellansjö tillsammans med 7 andra kommuner: Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro,
Tidaholm och Töreboda. Samarbetet omfattar gemensam bibliotekskatalog, ett fritt utbyte av media
mellan biblioteken, gemensamma låneregler och ett gemensamt utbud av elektroniska media. Inför
framtiden planeras en gemensam digital plattform för presentation av utbud och aktiviteter där det ska
vara enkelt för låntagare att söka, låna, låna om, reservera etc.
Samarbetet ökar också möjligheten för biblioteket att kunna erbjuda olika mediaformer – de digitala
alternativen är ett allt större komplement till den traditionella boken. Det ger också en större möjlighet
för biblioteket att erbjuda media på olika språk – något som bibliotekslagen kräver. De ingående
biblioteken ser stora vinster med samarbetet. Exempel på detta är:
•
•
•
•

ökat utbud av media
enklare för besökare oberoende av kommuntillhörighet att man kan låna i en kommun och
återlämna i en annan
samarbete mellan personalgrupper över kommungränserna
lägre kostnader för katalogsystem

Samarbetet inom Bibliotek Mellansjö utvecklas och fördjupas kontinuerligt.

Trender och omvärldsbevakning
Folkbiblioteken utgör en viktig del av ett samhälle som förändras i allt snabbare takt. Förutom politiska
förändringar påverkas biblioteksvärlden av den tekniska utvecklingen. Därför är det en självklarhet att
bibliotekets arbetssätt och utbud också förändras. Behovet och utbudet av fysiska media minskar,
samtidigt som andra uppgifter än den litteraturförmedlande rollen växer sig starkare – bl.a. kravet på att
verka som demokratisk mötesplats. För att vara relevant i en framtid måste biblioteket ständigt ompröva
sin verksamhet och i själva sin struktur sträva efter att vara förändringsbenäget.
•
•
•

Nya behov och krav gör att biblioteket hela tiden måste ompröva arbetssätt och utbud.
Förändrade medievanor gör att det digitala i allt högre grad kompletterar och ersätter det fysiska
utbudet.
Samhällets mångfald ökar – det är rimligt att även biblioteksutbudet breddas som följd härav.
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•

Värdskapet och det personliga mötet blir alltmer en bristvara i ett ökat digitaliserat samhälle –
där utgör biblioteket som rum ett viktigt undantag för att stärka gemensamhetskänslan och
därmed demokratin.

Överordnat verksamhetsmål
Biblioteket ska vara vårt lokala kultur- och kunskapscentrum. En unik mötesplats för alla oavsett ålder,
kön, religion eller politisk uppfattning. Ett rum för samtal, meditation, insikt och lärande. Här finns
kulturarvet, vårt kollektiva minne, men också utsikten mot samhället och världen. En demokratisk
institution med fri tillgång till information, kunskap och upplevelser.

Fem målområden för biblioteksverksamheten i Hjo kommun
Mötesplats och samverkan
Biblioteket ska vara en fri och öppen mötesplats för alla och därmed främja kontakten mellan människor.
Biblioteket strävar i sin verksamhet efter samarbete med föreningar, studieförbund, Kultur, turism och
fritids övriga verksamheter och andra verksamheter inom kommunen.

Bibliotek för alla
Biblioteksverksamheten ska ge alla kommuninvånare och övriga besökare tillgång till information och
media för studier, kunskapsinhämtning, förströelse och underhållning.

Språkutveckling och lässtimulans
Litteraturförmedling och läsfrämjande arbete är en av bibliotekets mest angelägna uppgifter där barn och
ungdom är en prioriterad målgrupp. Att kunna läsa och förstå det man läser är en grundförutsättning för
att kunna delta aktivt i samhället.

Det livslånga lärandet
Biblioteket ska vara en del av utbildningssamhället och stimulera och stödja det livslånga lärandet och
läsandet.

Aktuellt mediabestånd
Biblioteket ska genom sitt kvalitativa mediaurval erbjuda ett aktuellt mediabestånd, och i regional och
nationell samverkan tillgängliggöra olika typer av analoga och digitala resurser.

Ansvar och genomförande av biblioteksplan
Biblioteksplanen beslutas av kommunfullmäktige och gäller under perioden 2020–2024.
Ansvaret för att arbeta med utveckling i enlighet med de beslutade målområdena åligger kultur, turism
och fritidsverksamhetens biblioteksverksamhet. Samordning av utvecklingsarbete över
verksamhetsgränserna görs via samarbete mellan ansvariga chefer.
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Uppföljning och utvärdering
Med biblioteksplanen som grund gör biblioteken en årligen återkommande aktivitetsplan, där
verksamheten planeras och mål för kommande år sätts upp. Det är av vikt att rätt markörer nyttjas då
verksamheten ska utvärderas. Antalet utlånade böcker under en given tidsperiod säger egentligen inget
om kvaliteten på verksamheten, utan det är bättre att utvärdera vad som erbjudits besökarna genom att
mäta öppethållande, antal besök och när besöken sker, eller antal arrangemang mot olika målgrupper.
En årlig redovisning görs till Sveriges officiella biblioteksstatistik som Kungliga biblioteket ansvarar för.
Dessa värden kan också jämföras mot regionala eller nationella genomsnitt. En övergripande utvärdering
av hur arbetet mot målområdena gått görs slutligen under 2024. Denna utvärdering utgör sedan ett av
underlagen för en ny biblioteksplan.
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Stab

1(1)

Enhet

Datum

Dnr

Kommunledning

2020-02-12

2020-41

Handläggare

Mottagare

Ekonomichef

Kommunfullmäktige

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2019 till 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera investeringsprojekt från 2019 till
2020 i enlighet med nedanstående sammanställning:
Budget
Exploateringsprojekt
Övriga projekt
Totalt

4 400 000
29 808 638
34 208 638

Nedlagt
-14 092 442
-5 325 174
-19 417 616

Netto
- 9 692 442
24 483 464
14 791 022

Sammanfattning
I likhet med tidigare år finns ett antal investeringsprojekt som pågick över årsskiftet 2019-2020.
Budgetmedel har avsatts för 2019 eller tidigare men av olika anledningar har projekten inte
påbörjats eller slutförts. Förvaltningen ser därför årligen över dessa projekt och gör en ny planering
för det fortsatta arbetet. Ekonomienheten har sammanställt verksamheternas önskemål om
ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020.
Beträffande exploateringsprojekt budgeteras dessa i investeringsbudgeten det år då huvudparten av
exploateringsområdet beräknas vara avyttrat. Detta innebär att kostnaderna läggs ned i förväg,
vilket i sin tur föranleder negativ ombudgetering

Beslutsunderlag
Detta missiv.
Detaljerad sammanställning över pågående och ej påbörjade projekt över årsskiftet 2019-2020

Skickas till
Kommundirektör, ekonomichef, verksamhetschefer
Lisbeth Göthberg
Kommundirektör

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

Projekt

Ny F-6 skola

Ombyggnation Centralkök

Brorenovering Grebban/ Blikstorp

Parkering Guldkrokshallen

Lars i Knäpplans Väg

Inköp Mark

Ökad tillgänglighet

Stadsparken Scen

Hamnen; Vågbrytare

Stadsparken; Lekplats

9032

9047

9120

9145

9158

9073

9183

9196

9197

9198

Exploatering Västra Knäpplan

Exploatering Ind omr Metallvägen

9157

9159

19 417 616

5 325 174

Exkl Exploatering

0

Totalt för hela kommun

Summa övriga projekt

0

Sigghusberg Inredning

Investeringar KS

0

Arbete o Socialtjänst

9275

9218

0

Arbetsmiljöåtgärder under KC

0

14 092 442

2 321 854

8 540 022

3 230 566

5 325 174

0

105 267

131 577

180 090

0

0

0

287 601

122 651

4 497 988

0

29 808 638

34 208 638

2 470 000

320 000

2 000 000

50 000

100 000

4 400 000

1 500 000

1 900 000

1 000 000

27 338 638

500 000

0

400 000

1 148 600

1 574 175

5 100 000

1 400 000

800 000

4 000 000

10 000 000

2 415 863

ej utnyttjad del

Pågående Budget 2019 alt

2019-12-31

9219

Övriga projekt

Summa Exploateringsprojekt

Exploatering Norra Knäpplan

9156

Exploateringsprojekt

Summa fastighets- och gatuprojekt

Energieffektivisering

9006

Fastighets- och gatuprojekt

ID

Ombudgeteringar pågående investeringar 2019 till 2020

24 483 464

14 791 022

2 470 000

320 000

2 000 000

50 000

100 000

-9 692 442

-821 854

-6 640 022

-2 230 566

22 013 464

500 000

-105 267

268 423

968 510

1 574 175

5 100 000

1 400 000

512 399

3 877 349

5 502 012

2 415 863

Netto

29 808 638

34 208 638

2 470 000

320 000

2 000 000

50 000

100 000

4 400 000

1 500 000

1 900 000

1 000 000

27 338 638

500 000

0

400 000

1 148 600

1 574 175

5 100 000

1 400 000

800 000

4 000 000

10 000 000

2 415 863

57 050 000

57 050 000

1 800 000

1 200 000

0

0

600 000

0

0

0

0

55 250 000

0

4 000 000

0

0

1 000 000

0

0

250 000

50 000 000

0

ombudgetering Ny budget 2020

Önskad brutto-

81 533 464

71 841 022

4 270 000

1 520 000

T:\Hjo\Klk\Ekonomi\Bokslut\Bokslut 2019\Årsbokslut 2019\Investeringar\ombudgeteringar till 2020 (version 2).xlsbombudgeteringar till 2020 (version 2).xlsb

2 000 000 Inflyttning april 2020

50 000 Utfört januari 2020

700 000 ej utnyttjat fullt ut

-9 692 442

-821 854 Exploateringsområde för industrimark

-6 640 022 Anslag avser VA-arb Västra

-2 230 566 Avräkning sker under 2020

77 263 464

500 000 Arbetet flyttat till 2020

3 894 733 4 mnkr avsatta i 2020 års plan budget

268 423 WC samt utbyggnad av scen, fortsätter 2020

968 510 Installation av Hiss Guldkrokshallen

2 574 175 Reserv för markinköp

5 100 000 1,9 mnkr omb till VA Knäpplan Västra

1 400 000

762 399 Bro Blikstorp o Grebban m fl

3 877 349 Ombyggnation utökat med frysrum

55 502 012 Anslag 2019-2021

2 415 863 Ombudgetras enligt åtagande energimyndighet

2020 Kommentar

Endast projekt aktuella för ombudgetering
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Sidan

Stab

1(1)

Enhet

Datum

Dnr

Kommunledning

2020-02-12

2018–155

Handläggare

Mottagare

Ekonomichef

Kommunfullmäktige

Överföring av låneutrymme från 2019 till 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att rätten till nyupplåning om 40 mnkr i
2019 års budget överförs till 2020 års budget.

Sammanfattning
I 2019 års budget gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen rätt att nyupplåna 40 mnkr, i huvudsak
för att finansiera budgeterade investeringar. Investeringarna har i viss mån försenats eller av andra
anledningar skjutits på framtiden, och kassaflödet i övrigt för 2019 blev bättre än budgeterat. Av
denna anledning samt för att hålla räntekostnaderna nere har kommunstyrelsen inte utnyttjat
rättigheten för nyupplåning under 2019.
Då de uppskjutna investeringsprojekten förväntas genomföras under 2020 bedöms dock behovet av
nyupplåning uppkomma under år 2020 istället. I 2020 års budget finns redan ett beslut om rätt att
nyupplåna 60 mnkr, framförallt för finansiering av den nya F-6 skolan. Tillsammans med föreslagen
överföring av 2019-års rätt till nyupplåning uppgår således förslagen rätt till nyupplåning under år
2020 till 100 mnkr.

Beslutsunderlag
Detta missiv, 2020-02-12

Skickas till
Kommundirektör, ekonomichef, verksamhetschefer

Lisbeth Göthberg
Kommundirektör

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

Stab

1(2)

Enhet

Datum

Dnr

Kommunledning

2020-02-12

2019–180

Handläggare

Mottagare

Ekonomichef

Kommunfullmäktige

Förslag till ändringsbudget 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändrade budgetramar per
politikområde i 2020 års driftsbudget enligt sammanställning i tabell nedan.

Politikområde
Demokrati
KLK

Budget 2020 Föreslagna
Föreslagen
Antagen av KF omfördelningar ändringsbudget
2019-11-21
enligt bilaga
2020
6 910
-1
6 909
44 146

5 608

49 754

4 365

-5

4 360

23 931

-312

23 619

237 489

-1 782

235 707

26 917

-30

26 887

186 709

-1 541

185 168

20 389

-1 537

18 852

Finansförvaltning

-16 071

-400

-16 471

Summa

534 785

0

534 785

Plan och bygg
Kultur, turism och fritid
Barn och utbildning
Arbete och socialtjänst
Vård och omsorg
Teknisk service

Sammanfattning
Under höstens budgetarbete inför 2020 minskade kommunens prognostiserade intäkter väsentligt,
bland annat på grund av ett sämre utfall i kostnadsutjämningssystemen jämfört föregående år.
Av denna anledning fick förvaltningen i uppdrag att identifiera och föreslå effektiviseringar och/eller
besparingar om totalt 5 mnkr. Detta ”beting” allokerades till politikområde Kommunledningskontoret, för att under våren 2020 ombudgeteras till de politikområden där effektiviseringarna
och/eller besparingarna bedöms kunna ske.

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

2(2)
Förvaltningen har nu genomfört detta arbete och i samband med detta föreslås också ett antal
mindre omfördelningar mellan politikområdena som är föranledda av förändrade rutiner och
organisation

Beslutsunderlag
Detta missiv, 2020-02-12
Bilaga 1 – Sammanställning över föreslagna ändringar av budgetramar
Bilaga 2 – Beskrivning av åtgärder i effektiviseringsbetinget

Skickas till
Kommundirektör, ekonomichef, verksamhetschefer

Lisbeth Göthberg
Kommundirektör

186 709
20 389
-16 071
534 785

Teknisk service

Finansförvaltning

Summa

26 917

237 489

23 931

4 365

44 146

Budget 2020 Antagen av KF
2019-11-21
6 910

Vård och omsorg

Arbete och socialtjänst

Barn och utbildning

Kultur, turism och fritid

Plan och bygg

KLK

Politikområde
Demokrati

Ändringsbudget 2020

0

-1 915

-1 410

0

-1 520

-155

0

5 000

Fördelning av
beting

0

432

-60

-22

-237

-92

-3

-18

Justering för
internhyror

0

-24

-35

-8

-25

-5

-2

100

0

-30

-60

90

Omfördelning
Omfördelning
telefoni MEX.
sponsring.
Kostnad tas
Kostnad tas
centralt på KLK centralt på KLK
-1

0

-36

36

Omfördelning
resursenenheten från
VoO till KLK

0

-400

400

Korrigering av
PO-kostn
mellan KLK och
finansenheten

534 785

-400

-1 537

-1 541

-30

-1 782

-312

-5

5 608

Föreslagen
ändringsbudget
2020
-1

Bilaga 1 – Sammanställning över föreslagna ändringar av budgetramar

5 000 tkr

1 445 Försålda tomter redovisas som intäkt

Totalsumma

Tekn

Ny redovisningsprincip - exploatering

470 Internhyressänkning 1% - fördelas på köpande verksamheter
1 915

Tekn

Fastigetsenheten

155 Översyn av städfrekvens

1 410

Summa Teknisk service

KTF

Kultur, turism och fritid

Summa vård och omsorg

VoO

Boendestöd

250 Tilldelades i våras - bedöms kunna ges tillbaka

1 160 Förändringar inom personlig assistans

100 Har fått såväl ökade budgetmedel samt statsbidrag för 2020

VoO

BU

Kulturskolan

240 Tilldelades i våras - bedöms kunna ges tillbaka

LSS

BU

Extra bemanning köket i Gate

900 Gymnasie Skaraborgs prishöjning blev lägre än budgeterade 2,5%

1 520

BU

Gymnasium

280 Del av tilldelningen för minskade barngrupper i förskolan lämnas tillbaka

Förslag Kommentar

Summa Barn och utbildning

BU

Politikområde

Bilaga 2 – Beskrivning av åtgärder i effektiviseringsbetinget

Förskola

Verksamhetsområde

Ändringsbudget 2020
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Sidan

1(2)
Enhet

Datum

Dnr

Politik

2020-02-10

2019-302

Handläggare

Mottagare

Catrin Hulmarker

Kommunfullmäktige

Svar på motion om att införa filter som blockerar hemsidor med
pornografiskt innehåll
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inkommit med motion med yrkande om att i skolans
nätverk ska införas filter som hindrar att elevers åtkomst till sidor med pornografiskt material Vidare ska likartat filter införas på all IT-utrustning som kommunen tillhandahåller sina anställda.
Hjo kommun köper merparten av sin IT-drift av Skövde kommun. Med anledning av motionen har
därför Skövde IT-avdelning kontaktats för att efterhöra möjligheterna. Det framkommer då att
Skövde har infört motsvarande filter i sina personal- och skolnät. En utvärdering har gjorts och den
visar dels att problemet med sökningar efter pornografiskt material redan innan filtrets införande
var relativt lågt och att det efteråt i princip har upphört. Några direkta övriga problem med filtret
har inte uppkommit, utan vanliga sidor som bedöms som nödvändiga för tjänsten eller skolarbetet
finns fortfarande full åtkomst till.
Den lösning IT-avdelningen i Skövde snabbt och enkelt kan tillhandahålla innebär att filtret finns i
kommunens fasta eller trådlösa nätverk. Det förhindrar således inte åtkomst till pornografiskt
material om användaren kopplar upp sin dator, surfplatta eller mobiltelefon på annat nätverk eller
direkt mot mobiloperatör. Detta skulle kräva att ett filter installeras direkt i varje användares tekniska utrustning och bedöms som en tekniskt svårare och dyrare lösning och som innebär betydligt
risk för felaktigheter, begränsad åtkomst även till legala sidor samt prestandabegränsningar rent allmänt.
Utifrån kontakt med Hjo kommuns IT-enhet har de redan beställt att Skövdes filter ska installeras
även i Hjos nätverk. De meddelar samtidigt att i likhet med Skövdes tidigare erfarenhet är det tacksamt nog redan innan filtret installerats ett ringa problem i kommunens nätverk.

Beslutsunderlag
Motion 2019-10-30 från Socialdemokraterna genom Pierre Robert Rydén (S).

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

2(2)
Catrin Hulmarker
Kommunstyrelsens ordförande
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Sidan

Stab

1(1)

Enhet

Datum

Dnr

Politik

2020-01-17

2019-360

Handläggare

Mottagare

Catrin Hulmarker

Kommunfullmäktige

Svar på motion angående idrottsområdet Guldkroken
Socialdemokraternas motion slår in öppna dörrar. I Allians för Hjos budget för 2020 men som antagits av
kommunfullmäktige ligger redan uppdraget som beskrivs i motionen.
”Guldkroksområdet är redan idag ett naturligt nav för inomhus- och utomhusidrotter i vår kommun. Förvaltningen får i uppdrag att under 2020, i samarbete med föreningsliv och andra intressenter, fördjupa utredningen av behov och möjligheter i området samt att ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av området. Arbetet ska ha fokus på tillgänglighet för utövare och åskådare, flexibelt och maximalt utnyttjande av
olika faciliteter samt möjlighet till samordning av verksamheter.”
Dessutom ligger i budgeten ytterligare ett uppdrag som går hand i hand med detta. Uppdraget kring inrättande av alternativet Fritidsklubb.
”Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att inrätta Fritidsklubb som komplement till den skolbarnomsorg som idag bedrivs. Utredningen ska se över möjligheten att samarbeta med den
personal och de resurser som idag finns knutna till Fritidsgården samt möjligheten att nyttja lokaler som finns
både inom skol-, kultur- och fritidsområdet. ”
Motionen anses vara besvarad.

Catrin Hulmarker (M)
Kommunstyrelsens ordförande

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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6 (27)

2020-04-15

Kommunstyrelsen
Ks § 41

2020-44

Kollektivtrafiknämnden: Årsredovisning 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg.

Sammanfattning
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg har upprättat årsredovisning för 2019.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafiknämndens § 4/20 samt årsredovisning 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 1 (1)

Kollektivtrafiknämnden
Sammanträdesdatum 2020-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr 2020-000001 04

KTN § 4

Årsredovisning 2019

Beslut
Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna nämndens årsredovisning för 2019.

Ärendet
Kollektivtrafiknämnden ska enligt nämndens reglemente senast i februari rapportera
föregående års bokslut till de samverkande kommunerna. Kollektivtrafikkontoret har tagit
fram ett förslag till årsredovisning för 2019, innehållande bokslutssiffror samt
verksamhetsberättelse med beskrivning av måluppfyllelse.
För Hjo kommun redovisas totalt ett överskott på 49 tkr, för Tibro kommun ett överskott på
226 tkr och för Karlsborgs kommun ett underskott motsvarande 24 tkr.
Nämndens administrationskostnader är lägre än budgeterat, främst beroende på delvis
outnyttjad tjänst under året. Att Karlsborgs kommun redovisar ett underskott beror
framförallt på högre kostnader inom färdtjänsten än budgeterat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-29
Förslag till årsredovisning 2019

Beslut delges
Ekonomifunktionen i de samverkande kommunerna
___________________

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 2020-1.04

Årsredovisning 2019
Kollektivtrafiknämnden
för Hjo, Tibro och Karlsborg

1

Nämndens uppdrag

Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hjo, Tibro och
Karlsborg och består av två ledamöter och två ersättare från varje kommun.
Nämndens uppdrag är att företräda kommunerna i samverkansfrågor gällande
kollektivtrafikens utveckling. Samverkan sker framförallt med Västra
Götalandsregionen som är ansvarig kollektivtrafikmyndighet och Västtrafik som
planerar och utför trafiken. Viss allmän kollektivtrafik finansierar nämnden själv,
genom tillköpsavtal med Västtrafik. I nämndens uppdrag ligger också
myndighetsutövning gällande färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämnden bistås av
kollektivtrafikkontoret i Tibro kommun som är värdkommun. På uppdrag av ansvarig
nämnd i respektive kommun hanteras också frågor som rör verksamhetsresor.
Exempel på sådana resor är skolskjutsar och resor i samband med socialtjänstens
verksamhet.

2

Viktiga händelser under året

Kommunerna har en samverkansroll i arbetet med kollektivtrafikens strategiska
utveckling. Under året har kommunerna därmed varit delaktiga i den årliga
avstämningen av det Regionala trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafiken i
Västra Götaland. Det övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor
ska öka i hela Västra Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv
och konkurrenskraftig region. Målet har utvecklats positivt under en längre tid. Både
resandet med kollektivtrafiken och kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till
bilen ökar i de prioriterade stråken.
Genom så kallat tillköp av trafik har kollektivtrafiknämnden gett fortsatt möjlighet till
resor med Närtrafik även på helger i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner.
Trafikformen möjliggör resor mellan tätort och valfri adress på landsbygden, i
områden som saknar linjetrafik. Under 2019 har resandet ökat i alla tre kommuner,
vilket visar att fler fått vetskap om resmöjligheterna.
För att sprida information om trafikformer och erbjudanden inom den allmänna
kollektivtrafiken till kommuninvånarna har aktiviteter riktade till målgruppen 75 år och
äldre genomförts, framförallt vid deltagande på seniordagar och
träffpunktsverksamhet.
I slutet av året har ett arbete kring kommunernas prismodell för färdtjänsten
påbörjats. En arbetsgrupp har bildats via kommunalförbundet Skaraborg.

Årsredovisning 2019, Kollektivtrafiknämnden

2(4)

3

Årets ekonomiska resultat

Kollektivtrafiknämnden

Bokslut 2018

Budget 2019

Bokslut 2019

1 532
1 907
2 136

1 602
1 950
1 902

1 553
1 724
1 926

942
1 317
1 546
590
590
590

960
1 308
1 260
642
642
642

1 047
1 218
1 420
506
506
506

Kostnader, totalt (tkr)

Hjo kommun
Tibro kommun
Karlsborgs kommun
Kostnader, uppdelat (tkr)

Trafik Hjo
Trafik Tibro
Trafik Karlsborg
Administration Hjo
Administration Tibro
Administration Karlsborg

För Hjo kommun redovisas totalt ett överskott (+49 tkr). Detta på grund av att
nämndens administrationskostnader är lägre än budgeterat, till följd av delvis
outnyttjad tjänst på kollektivtrafikkontoret under året.
Trafikkostnaderna för Hjo kommun är dock något högre än budgeterat, på grund av
högre kostnader inom färdtjänsten. Dels är antalet resor fler än för år 2018 och därtill
har kostnaden per resa ökat. Den tillköpstrafik som kommunen själv finansierar når
däremot inte riktigt upp till beräknad nivå. Detta beroende på lägre resande än
förväntat, både inom den så kallade Flextrafiken, som trafikerar kommunhuvudorten,
och Närtrafiken, som trafikerar landsbygden. Kostnaden för seniorkort (fria resor
inom hemkommunen för personer som är 75 år eller äldre) är i nivå med budget.
Även för Tibro kommun redovisas totalt ett överskott (+226 tkr). Utöver
administrationskostnaden så redovisas ett överskott för tillköpstrafiken, framförallt
beroende på att resandet med Flextrafik minskat jämfört med tidigare år. Kostnaden
för färdtjänsten blev i stort sett i nivå med budget. Den resandeökning som varit
under tidigare år har avstannat och resandet för 2019 ligger på en mer konstant nivå.
Kostnaden för seniorkort är i nivå med budget.
För Karlsborgs kommun redovisas totalt en liten negativ budgetavvikelse
(-24 tkr), trots överskottet för nämndens administrationskostnad. Trafikkostnaderna
för Karlsborgs kommun är betydligt högre än budgeterat, dock blev underskottet
något mindre än vad som prognostiserats under året. Den resandeökning som
skedde i färdtjänsten under tidigare år avstannade under första delen av 2019, och
därtill minskade resandet under andra halvåret. Kostnaden för tillköpstrafik blev
också högre än budgeterat, framförallt beroende på resandet med den så kallade
Närtrafiken, som ger möjlighet till resande mellan landsbygd och tätort även på
helger. Kostnaden för seniorkort är i nivå med budget.
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Måluppfyllelse

Kollektivtrafiknämnden har ett prioriterat mål under 2019.
Mål: Rättssäker, likvärdig och effektiv handläggning
Målet innebär ett fortsatt arbete med förbättrade rutiner och arbetssätt. Dels
gentemot uppdragsgivande verksamheter i de samverkande kommunerna, och dels
gentemot kommuninvånarna. Nedan beskrivs de åtgärder som genomförts under
året, och som ska leda till att verksamheten utvecklas i riktning mot målet.







En handlingsplan för fortsatt arbete gällande rutiner och arbetssätt har tagits
fram, och kommer ligga till grund för fortsatt arbete under 2020.
Uppföljning av handläggningstiden visar att i snitt hanterades 89 % av
färdtjänst-/riksfärdtjänstansökningarna under året inom 15 arbetsdagar. I de
fall då handläggningstiden överstigit 15 arbetsdagar är förklaringen i de flesta
fall att kompletterande underlag begärts och inväntats innan beslut varit
möjligt i ärendet.
Bevakning av rättspraxis sker genom tjänsten JP Infonet. De domar i
överklagade beslutsärenden som meddelats under året har legat i linje med
nämndens beslut.
Arbetet med att utreda förutsättningarna för ett digitaliserat
ansökningsförfarande för skolskjuts och färdtjänst har inte påbörjats. På
grund av delvis outnyttjad tjänst har det inte funnits möjlighet att avsätta tid till
detta.

Sammanfattningsvis bedöms att målet är delvis uppnått.

5

Framtid

Under 2018 beslutade Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen om ny
zonstruktur för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Införandet kommer ske tidigast
under hösten 2020 och i samband med zonindelningen kommer även Västtrafiks
biljettsortiment att förenklas och bli mer överskådligt. Med anledning av den
förändrade zonstrukturen kommer kommunerna att behöva besluta om en ny
prismodell för färdtjänsten, då nuvarande prissättning bygger på dagens
kollektivtrafikzoner.
Inom Västtrafiks trafikplanearbete kommer en översyn av körvägar för linjerna i Tibro
tätort att genomföras, men anledning av förändrat skolresande.
Under 2020 kommer kollektivtrafikkontoret att genomföra en upphandling gällande
så kallade verksamhetsresor, bland annat skolskjuts med taxi, med avtalsstart i juli
2021. Därtill kan planering för nya grundskolor i de samverkande kommunerna
också leda till ändrade behov av skolskjutsar.

Årsredovisning 2019, Kollektivtrafiknämnden
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Årsredovisning 2019 för Hjo kommun och dess bolag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

fastställa årets resultat, samt

-

i övrigt godkänna årsredovisning 2019 för Hjo kommun och dess bolag.

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2019 för Hjo kommun och dess bolag.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns årsredovisning 2019.
Hjo Energi AB:s årsredovisning 2019.
Hjo Energi Elhandel AB:s årsredovisning 2019.
AB Hjo Småindustriers årsredovisning 2019.
Hjo Stadshus AB:s årsredovisning 2019.

Justerandes signatur
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`
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Oppositionsrådet
sammanfattar året som gått

ÅRSREDOVISNING

INNEHÅLL:
Året som gått så uppnådde Hjo kommun årets resultat med drygt

Inledning
8,5 mkr vilket var i enlighet med målresultatet i budget 2019.Vid
4
6
8
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Politisk organisation
resultatet.
Skatteuttaget är 21:57 de senaste 5 åren. Utmaningen
Förvaltningsorgansiation
är
att inte eller att höja kommunalskatten, vilket är en politisk
fråga.
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Vi och vår omvärld
Hjo
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50
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Åldersstrukturen bland anställda har ändrats en av
anledningarna är att pensionsåldern ändrats till 67 år. Mest syns
det inom Barn och utbildning. Positivt att notera från bokslutet är
Verksamhetsberättelser
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Ny F-6 skola byggs och är ett stort projekt. Byggnaden byggs med
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andelen deltidsanställda finns inom verksamhetsområdet Vård
och omsorg, med endast 26% heltidstjänster. Det är viktigt att
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur målman arbetar långsiktigt och tålmodigt med införandet. Det är en
uppföljningen
har gått
och
hur skattepengarna harpå sikt.
jämställdhetsfråga
och en
kompetensförsörjningsfråga
använts.
Detta ställer stora krav på ledarskap och kollektivet i samsyn på
införandet.
En sammanhållen politik i en svår tid.

I skrivande stund läggs otrolig energi att organisera kommunen
mot hotet av Pandemin Corona 19.Vilka effekter det här kommer
få kortsiktigt och långsiktigt för kommunens verksamheter, både
ekonomiskt och personalmässigt, är idagsläget svårt att förutse
och får steg för steg följas upp och analyseras efter 2020 års
bokslut. När det gäller politiska beslut så långt det är möjligt så
är det bättre att sträva efter en sammanhållen politik i en svår
tid för kommunens befolkning. Det får inte handla om kostnader
före verksamhetens kvalité och säkerhet. De skatteprognoser
och eventuella svårutsägbara utgifter som drabbar kommunen är
i skrivande stund svåra att förutspå. Det här är inte unikt för Hjo
kommun. Detta drabbar hela samhället i Sverige. Såväl kommun,
region och näringsverksamhet.

Pierre Robert Rydén (s)
Oppositionsråd
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Kommunstyrelsens ordförande
sammanfattar året som gått
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Hjo växer och fler vill flytta hit. Detta har föranlett att arbetet
med att göra det möjligt fortsatt under året. Exploatering av
Knäpplan västras 22 tomter har tagit fart, Orrlyckans förskola
har byggts ut permanent, planeringen av den nya skolan samt
om- och tillbyggnationen av Korsberga skola har projekterats
och arbetet med att få till planändringarna för bostadsbebyggelse
på Sjörydsområdet har accelererat. Sigghusbergs demensboende
byggs ut med ytterligare platser och planering pågår av upprustning av vågbrytaren. Fiberutbyggnaden har genomförts enligt plan
och närmare 95% av kommunens invånare har idag tillgång till
fiber om de så önskar. Arbetet med att förbättra service och
tillgänglighet pågår ständigt i hela kommunens verksamhet allt för
att skapa ännu bättre förutsättningar för människor att leva, verka
och bo i Hjo kommun.
Då vi befinner oss i början av en tuff investeringsperiod är behovet av att hålla de budgeterade ramar som lagts ut stort. Kommunens resultat 8,5 miljoner kronor, en halv miljon över budget,
kan lura en att tro att vi lyckats hålla vår driftsbudget men våra
enheter brottas med bekymmer som vi omgående måste komma
till rätta med. Skolans återkommande överdrag och sviktande
måluppfyllnad har olika förklaringar år från år vilket inte håller i
längden.Vi har gott om resurser till skola- och barnomsorg jämfört liknande kommuner så de överdrag vi ser är inte acceptabla.
Kraftfulla åtgärder kommer behöva vidtas under 2020 både vad
gäller budgetföljsamhet och elevernas måluppfyllnad.
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Tillbakablick på min tid som kommunchef/kommundirektör
Den 16 mars 2011 blev jag uppringd av kommunstyrelsens
ordförande i Hjo, Catrin Hulmarker, som erbjöd mig tjänsten som kommunchef i Hjo. Utifrån mitt livs motto ”Kan
andra så kan jag, ingenting är omöjligt”, bestämde jag mig
direkt för att anta utmaningen. Det är något som jag aldrig
ångrat! Det har varit en ynnest att få vara med och påverka
utvecklingen i Hjo under nästan ett helt årtionde!
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för Hjo. Jag ville samla krafterna hos alla med Hjosand melInledning
lan
tårna. Det skulle
bli en vision har
somordet
kändes i hjärtat hos
4
Kommunalråd
och oppositionsråd
alla
Hjobor.
För
att
komma
framåt
behövde
vi tillsammans
6
Så används Hjo kommuns skattepengar
se
både organisation
utmaningar och vår kommuns fantastiska mö8
Politisk
10 jligheter.
Förvaltningsorgansiation
Under två år jobbade vi tillsammans med Hjoborna kring
Förvaltningsberättelse
14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

Några
viktiga utvecklingen
händelser under
året Det kom närmare 2 000
den
framtida
av Hjo.
Vi
och
vår
omvärld
inspel, tankar och idéer som formade den vision som anMålredovisning
togs
av kommunfullmäktige i februari år 2013. Samma år
Finansiell analys
som
vi firade 600 år! ”Tillsammans skapar vi framtidens
Driftsredovisning
Hjo”
blev vår vision, och sex områden valdes ut som särInvesteringsredovisning
skilda
utvecklingsområden. Det fanns, och finns, en stolthet
Exploateringsredovisning
bland
oss som bor och verkar i Hjo och en enorm vilja att
Personalredovisning
utveckla
Folkhälsapotentialen.
- välfärdsredovisning
Hållbar utveckling

Jubileumsåret med alla dess aktiviteter och hyllningar till
Hjo blev det bästa startskottet för ett mer levande Hjo
Verksamhetsberättelser
runt.
66 året
Demokrati
68
70
72

76
78
82
86
88
89
90

Kommunledningskontoret

Sedan
dess har fokus legat på att utveckla Hjo, både som
Samhällsbyggnad
Taxefinansierad verksamhet
boendekommun
och besöksmål. Hjo ska vara en kommun
- Vatten
och avlopp
som
människor
i allaVA
åldrar dras till, men kanske framför allt
- Renhållning
familjer
som vill att deras barn och ungdomar ska få växa
Kultur, turism och fritid
upp
på en trygg plats med hög livskvalitet.
Vård och omsorg
Barn och utbildning
När
jag ser tillbaka på åren som gått är det glädjande att
Arbete och socialtjänst
befolkningen
har ökat till cirka 9 200 invånare. Hjo tätort
Kommunalförbund
har
utvecklats
bostadsområden som KnäpplanomHjo kommuns med
bolagnya
- organisationsskiss
rådet,
Baggstedska
gården,
Kvarteret engagemang
Rönnen och inom
Kommunala
bolag och
koncerninterna

snar framtid Sjöryd. Glädjande nog har vi under de senaste

åren haft
ett ökat behov av skola och förskola och vi har
Finansiella
räkenskaper

invigt
en helt ny förskola
Knäpplan och startat upp förRedovisningsprinciper
ochpå
tilläggsupplysningar
Resultaträkning
och kassaflödesanalys
skoleklasser
på Skutan.
Just nu pågår arbetet inför en omBalansräkning
och
tillbyggnad av Korsberga skola eftersom behovet av
Nothänvisning
förskoleplatser ökar. Under våren 2020 börjar vi bygga den
nya Estrid Ericsson skolan som ska stå färdig inför vårtermiÖvrigt
nen 2022 och utbyggnaden av Sigghusbergs äldreboende är
108 i slutfasen
Finansiellaoch
nyckeltal
under våren är det dags för inflytt.
94
98
99
100

109
110

Ordlista och definitioner
Revisionsberättelse

ÅRSBOKSLUT 2019

HJO KOMMUN

När vi startade visionsarbetet kände vi att Hjo var en oslipad diamant. Idag är jag stolt över hur varsamt vi tillsammans slipat diamanten och gjort vår stad ännu mer attraktiv
genom renoveringen av både torget, hamnen och pirarna,
för att inte tala om det ansiktslyft som skett i vår numera
kulturminnesmärkta Stadspark med nyrenoverade villor,
välvårdad park och nya umgängesytor tillgängliga för alla.

ÅRSREDOVISNING

I visionsarbetet efterfrågade ungdomarna en actionpark
och att kunna är
inviga
den på Guldkroksområdet
Årsredovisningen
kommunstyrelsens
redovisningvar
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jag
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se
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också till dig
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som och
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upp, hur mål- Pedagogien som under
formades
till att idag vara
uppföljningen
har tre
gåttåroch
hur skattepengarna
haren mötesarena för våra hjobor
och besökare och som invigdes i sin
använts.
helhet under pompa och ståt hösten 2018.
Listan på saker som vi har gjort tillsammans i visionens
anda är lång och detta är bara ett axplock. För mig som
kommundirektör, för min förvaltning och i vårt goda samarbete med politiken har visionen betytt oerhört mycket då
den hjälpt oss alla att hålla riktningen i utvecklingen av Hjo.
Jag hör ibland besökare säga att det hänt så mycket i Hjo på
kort tid, att det verkligen syns att vi är en välmående och
levande kommun trots vår litenhet.
Jag ser också att all den här framåtandan, energin och utvecklingen av vår kommun har krävt mycket av de som
arbetar med samhällsbygget i vår organisation. I den nära
framtiden kan det finnas ett behov att stanna upp och ta
hand om det som vi gjort. Tillsammans har vi skapat många mötesplatser i Hjo det senaste årtiondet, och företag,
föreningar och enskilda individer har tillsammans med kommunen hjälpt till att fylla dem med liv.
Nu har tidpunkten kommit att få lämna över förvaltningens framtida arbete till min efterträdare Eva Ulfenborg
som med sin mångåriga ledarskapserfarenhet kommer att
fortsätta utvecklingen av Hjo - Tillsammans med er alla.
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ÅRSREDOVISNING

INNEHÅLL:
Inledning
4
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Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
Så används Hjo kommuns skattepengar
Politisk organisation
Förvaltningsorgansiation

Förvaltningsberättelse
14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

Några viktiga händelser under året
Vi och vår omvärld
Målredovisning
Finansiell analys
Driftsredovisning
Investeringsredovisning
Exploateringsredovisning
Personalredovisning
Folkhälsa - välfärdsredovisning
Hållbar utveckling

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
verksamheten för det gångna året och avlämnas av
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder
sig också till dig som är invånare eller företagare i
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
leverantörer och samarbetspartner.
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen har gått och hur skattepengarna har
använts.
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Samhällsbyggnad
Taxefinansierad verksamhet
- Vatten och avlopp VA
- Renhållning
Kultur, turism och fritid
Vård och omsorg
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Kommunala bolag och koncerninterna engagemang
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse

10

Översikt över kommunens utveckling
I tabellerna nedan lämnas en översikt över de senaste fem åren för såväl kommunkoncernen som kommunen. Bolagens verksamhet
består i huvudsak av Hjo Energi AB som bedriver verksamhet inom elnät, elinstallation, fjärrvärme och stadsnät inom Hjo kommun.
Kommunen har inte något allmännyttigt bostadsbolag. I tabellerna nedan lämnas en översikt över de senaste fem åren för såväl kommunkoncernen som kommunen.
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uppföljningen
skattepengarna
Skatteintäkterhar
och gått och hur458
482
505 har 519
statsbidrag
använts.

-629

Årets resultat

124

9 210

535

9

13

12

14

9

Soliditet (%)

60

55

52

53

52

58

46

73

96

106

Soliditet inkl. totala
pensionsförpliktelser (%)

15

18

19

22

23

Nettoinvesteringar

68

48

53

40

34

Självfinansieringsgrad (%)

38

68

62

90

93

36

84

109

86

97

721

769

748

727

771

774

753

797

8 248

6 321

5 863

Demokrati
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnad redovisade för 2019 ett resultat om 12 mnkr,
Kommunkoncernen
Taxefinansierad
verksamhet
vilket
är 8 mnkr lägre
än de senaste årens resultat. ResultatVatten
och
avlopp
VA delar hänföras till kommunen som till
försämringen kan till lika
- Renhållning
kommunens
bolag. Inom bolagssfären är det framförallt låg årsmeKultur, turism och fritid
deltemperatur som gör att försäljning och resultat inom el och
Vård och omsorg
fjärrvärme har sjunkit.
Barn och utbildning
Arbete och socialtjänst
I övrigt ger översikten över koncernen en relativt stabil bild. Trots
Kommunalförbund
relativt höga investeringar de senaste åren har soliditeten i stort
Hjo kommuns bolag - organisationsskiss
sett
bibehållits.
Kommunala
bolag och koncerninterna engagemang
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Verksamhetens intäkter

2019

71

Verksamhetsberättelser

76
78
82
86
88
89
90

2019

-600

(kr)

66
68
70
72

2018

Årsredovisningen
är kommunstyrelsens redovisning av
Kommunen
verksamheten för det gångna året och avlämnas av
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder
(mnkr)
2015
2016
2017
2018
sig också till dig som är invånare eller företagare i
Antal invånare
8 983
9 052
9 093
9 176
kommunen,
och naturligtvis
till kreditgivare,
Kommunal
skattesats
(%)
21,57
21,57
21,57
21,57
leverantörer och samarbetspartner.

Långfristiga låneskulder
Antal anställda

Inom kommunens verksamhet är det framförallt mindre riktade statsbidrag samt sämre utfall i kostnadsutjämningssystemen
i kombination med högre kostnader inom Barn och utbildning
som förklarar det försämrade resultatet jämfört med föregående
år. Resultatet uppgår till ca 1,7 procent av skatter och generella
statsbidrag, vilket är något lägre än SKRs rekommendationer.
Kommunen har de senaste åren haft höga investeringar vilka till
viss del finansierats med lånade medel och självfinansieringsgraden bör på lång sikt förbättras. Soliditeten inklusive totala
pensionsåtaganden har dock stärks årligen och uppgår till ca 23
procent vid utgången av 2019. Antalet invånare har de senaste fem
åren ökat i en, om än maklig, ändå stabil takt.

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Resultaträkning och kassaflödesanalys
Balansräkning
Nothänvisning

Övrigt
108
109
110
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Den kommunala koncernen
Den kommunala koncernen består av moderbolaget Hjo Stadshus AB, och de helägda dotterbolagen Hjo Energi AB, Hjo Energi Elhandel
AB samt AB Hjo Småindustrier. Utöver dessa ingår också 2 bolag som innehas med minoritetsintresse, Bredband Östra Skaraborg AB,
samt HjoTiBorg Energi AB.
Kommunen har också samverkan med KHF Äldrehem i Hjo ekonomisk förening, som är en kooperativ hyresrättsförening, med kommunen som medlem. Föreningen äger fastigheten Glasblåsaren 1 (Sigghusberg), som är ett särskilt boende för personer med demens.
Verksamhet bedrivs också genom ett antal kommunalförbund och gemensamma nämnder vars verksamhet beskrivs på kommande
GNINSIVODERSRÅ
:LLÅHENNI
sidor.
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Kommunal verksamhet i andra former
Kommunal verksamhet utförs i huvudsak i Hjo kommuns egen regi. Då Hjo är en liten kommun träffas dock en del
överenskommelser med andra kommuner i vår närhet om att samverka inom vissa lämpliga områden. Samverkan sker för
att kunna upprätthålla hög kvalitet och samtidigt hålla kostnaderna nere. Nedan följer en kortfattad redogörelse av de
kommunalförbund och andra organisationer som utför kommunal service åt Hjo kommuns invånare.

ÅRSREDOVISNING

INNEHÅLL:
Inledning
4
6
8
10

Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
Så används Hjo kommuns skattepengar
Politisk organisation
Förvaltningsorgansiation

Förvaltningsberättelse
14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

Några viktiga händelser under året
Vi och vår omvärld
Målredovisning
Finansiell analys
Driftsredovisning
Investeringsredovisning
Exploateringsredovisning
Personalredovisning
Folkhälsa - välfärdsredovisning
Hållbar utveckling

Verksamhetsberättelser
66
68
70
72

76
78
82
86
88
89
90

kommunstyrelsen
Tillväxt och utveckling
Verksamhetsstöd och
sigintressebevakning
också till dig

utvecklingsområden:
•
Regional utveckling
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur mål•
Hållbar samhällsutveckling
•
Kunskapsutveckling uppföljningen har gått och hur skattepengarna har
•
Välfärdsutveckling
använts.

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

Tillsyn/kontroll och prövning enligt bland annat miljöbalken och livsmedelslagen.
Miljönämnden ska följa utvecklingen inom miljö- och hälsoskyddsområdet i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.
Miljönämnden ska lämna råd och upplysningar till allmänheten i frågor som omfattas av nämndens ansvarsområde.

med andra öka insikten och förståelsen för vikten av att förebyggande åtgärder vidtas i syfte att förebygga och identifiera möjliga risker samt olyckor.

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Resultaträkning och kassaflödesanalys
Balansräkning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och översättningsNothänvisning

Övrigt
108
109
110

verksamheten för det gångna året och avlämnas av
till kommunfullmäktige. Den vänder
som är invånare eller företagare i
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
I det gemensamma utvecklingsarbete
för Skaraborg och
har arbetet
i förbundet strukturerats i fyra
leverantörer
samarbetspartner.
•
•

Demokrati
•
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnad
Taxefinansierad verksamhet
- Vatten och avlopp VA
- Renhållning
Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med medlemskommunerna, Hjo, Tibro,
Kultur, turism och fritid
Karlsborg, Mariestad, Töreboda, Gullspång och Skövde. Förbundet svarar för räddningstjänst och
Vård och omsorg
förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), samt tillståndsgivning och tillsyn
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Barn och utbildning
Arbete och socialtjänst
RÖS uppdrag som skall lösas över tid är att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra
Kommunalförbund
räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och medverka till samhällets krishantering. Tilldelad
Hjo kommuns bolag - organisationsskiss
ekonomi och resurser i övrigt utgör grundfundamenten i all vår verksamhet. RÖS skall i samverkan
Kommunala bolag och koncerninterna engagemang

Finansiella räkenskaper
94
98
99
100

Skaraborgs Kommunalförbund utgör plattformen för det gemensamma delregionala utvecklingsarbetet
Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
i Skaraborgs 15 kommuner. Förbundet skall särskilt verka inom följande områden:
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service. Medlemskommunerna är: Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg,
Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara,
Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn,Vara, Öckerö, samt Västra Götalandsregionen.

Produktio
Foto: Hjo
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tehmaskrev dareisnanifexaT
AV ppolva hco nettaV gninllåhneR Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna dHjo,
itirfTibro
hco moch
sirut ,rutluK
Karlsborg. Nämnden ansvarar för allmän och särskild kollektivtrafik. Samarbetet
grosmo hi co dråV
Kollektivtrafiknämnden regleras i ett samverkansavtal mellan kommunerna
gnindoch
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hco nraB
nämndens reglemente. Nämndens uppdrag är att företräda kommunerna
tsnäjtlaicsamverkansos hco etebrA
frågor gällande kollektivtrafikens utveckling, tillsammans med Västra Götalandsregionen
dnubröflanummoK
ssikssnooch
itasinutför
agrotrafiken.
- galob snummok ojH
som är ekonomiskt ansvarig och Västtrafik som planerar
gnamegagne anretninrecnok hco galob alanummoK

27

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som främst styrs av kommunallagen. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skydreslettoch
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bsteavhden
maskreV
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Kommunala bolag
Respektive bolag i koncernen har under året bedrivit den verksamhet som har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, vilket redovisats i de uppföljningar som bolaget
redovisat till kommunfullmäktige.

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

Bolagsordningen

•

Ägardirektiven

•

Eventuella avtal mellan kommun och bolag.

INNEHÅLL:
Inledning
4
6
8
10

Respektive
bolag
i koncernen
har under
året bedrivit den
Kommunalråd
och
oppositionsråd
har ordet
verksamhet
som
har
varit
förenlig
med
det
fastställda komSå används Hjo kommuns skattepengar
munala
och utförts inom ramen för de kommunala
Politisk ändamålet
organisation
befogenheterna,
vilket redovisats i de uppföljningar som bolaget
Förvaltningsorgansiation
redovisat till kommunfullmäktige.

Förvaltningsberättelse

NågraStadshus
viktiga händelser
Hjo
ABunder året
Vi och vår omvärld
Hjo
Stadshus AB är koncernmoder för Hjo kommuns bolag.
Målredovisning
Bolaget
äger
och förvaltar aktier i bolag inom Hjo kommunkonFinansiell
analys
cern.
Driftsredovisning
Investeringsredovisning
Årets
resultat och verksamhet
Exploateringsredovisning
Resultatet
2019 före bokslutsdispositioner och skatt uppgick
Personalredovisning
till
-535
tkr.
Årets övriga kostnader, som i huvudsak utgörs av
Folkhälsa - välfärdsredovisning
räntekostnader,
täcks av koncernbidrag från dotterbolagen.
Hållbar utveckling
Bolaget är koncernmoder för Hjo kommuns bolag med de helägda dotterbolagen Hjo Energi AB och AB Hjo Småindustrier.
Verksamhetsberättelser
14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

66
68
70
72

76
78
82
86
88
89
90

Demokrati
Nyckeltal
2016
2017
2018
2019
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnad
Soliditet %
10,9
10,9
10,9
10,9
Taxefinansierad verksamhet
Balansomslutning, mnkr
45,0
45,0
45,0
45,0
- Vatten och avlopp VA
Nettoomsättning,
mnkr
0,0
0,0
0,0
0,0
- Renhållning
Årets resultat,
0,0
0,0
0,0
Kultur,
turism mnkr
och fritid 0,0
(efter
bokslutsdisp.
Vård
och
omsorg och
skatt)
Barn och utbildning
Arbete och socialtjänst
Kommunalförbund
Hjo kommuns
bolag - organisationsskiss
AB
Hjo Småindustrier
Kommunala bolag och koncerninterna engagemang
AB Hjo Småindustrier ägs till 100 % av Hjo Stadshus AB och
bedriver uthyrning av industrilokaler i Hjo kommun.
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Balansräkning
2019 före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till
100 89
Nothänvisning
tkr. Under 2019 har drygt 99 % av lokalerna varit uthyrda.
Under året har bolaget genomfört en större reparation av en av
fastigheterna där stor del av fönstren bytts ut. Under året har
Övrigt
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Nyckeltal

2015

2016

2017

2018

2019

Soliditet %

80,7

80,4

87,9

80,4

87,9

5,3

5,4

5,4

5,4

5,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

0,3

0,0

0,3

Balansomslutning,
mnkr
Nettoomsättning,
mnkr
Årets resultat, mnkr
(efter bokslutsdisp.
och skatt)

ÅRSREDOVISNING
0,1
0,0

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
verksamheten för det gångna året och avlämnas av
Hjo Energi Elhandel AB
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder
Energi
till 100eller
% av företagare
Hjo Energi AB
sigHjo
också
tillElhandel
dig somAB
är ägs
invånare
i och bedriver
handel
med
el.
Elinköpen
sker
genom
ett
gemensamt
bokommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
lag, HjoTiBorg
Energi
AB.
HjoTiBorg
Energi
AB
ägs
till
30
%
av
leverantörer och samarbetspartner.
Hjo Energi Elhandel AB, 30 % av Karlsborgs Energi Försäljnings
AB, 30 % av Tibro Energi AB samt 10 % av Almnäs Elhandel AB.

Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen har gått och hur skattepengarna har
använts.
Årets resultat och
verksamhet

Resultatet 2019 före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till
0,9 mnkr. Omsättningen i bolaget har ökat med ca 1 mnkr i förhållande till föregående år. Året har varit varmare än normalt, 11
% varmare än ett normalår, försäljningsvolymen är därmed lägre
än föregående år. Elpriserna sjönk i början av året för att sedan
stabilisera sig med en sjunkande trend de sista veckorna.
Bolaget har en inköpspolicy som innebär att inköpspriset för
kommande leveranser är känt, vilket innebär att bolaget kan
justera försäljningspriset för de kunder som har ett rörligt
elpris. Detta medför också att bolagets risker vid snabba
prisförändringar har minimerats. Volymförändringar som sker
hos kunderna kan dock inte säkras i förväg. Utfallet avseende
volymrisken (verklig förbrukning jämfört med prissäkrad volym)
har påverkat årets resultat positivt.

•
•
•

Bolaget hade vid årsskiftet 3 169 kunder (föreg. år 3 148).
Såld energimängd under året uppgick till 39 817 MWh
(föreg. år 41 325).
Antal kunder på den lokala marknaden utgör 84 % (föreg.
år 84%).

Nyckeltal

2016

2017

2018

2019

Soliditet %

36,2

35,3

57,0

63,0

Balansomslutning, mnkr

11,9

13,2

9,4

9,0

Nettoomsättning, mnkr

19,1

20,7

21,5

22,5

Årets resultat, mnkr
(efter bokslutsdisp. och skatt)

0,4

0,3

0,7

0,5

Produktio
Foto: Hjo
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Investeringar

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

Miljö

Årets resultat och verksamhet
Resultatet 2019 före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till
4,2 mnkr (6,3).
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Stadsnätet har fortsatt med utbyggnad av fibernät både på landsbygd och i Hjo Stad. På stadsnätet fanns det vid årets slut 2 186
(1 938) anslutna fiberkunder.
Vid årsskiftet var 37,3 km (f.år 37,0 km) kulvert nedlagd och
servisledningar till 681 (f.år 674) fastigheter installerade. Försäljningen av fjärrvärme uppgår till 32 501 MWh (f. år 33 928 MWh)
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Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
Tillståndet som Länsstyrelsen beviljat 2017-09-21 omfattar drift
av biobränslepannor och en oljepanna med totalt tillförd effekt
25 MW. Vid gjorda kontrollmätningar så har givna värden enligt
erhållet tillstånd inte överskridits. Bränslet utgörs :av
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sågverksflis som levereras från platser inom en radie på 3-5 mil
från Hjo. Bolaget följer den miljöpolicy som kommunen somgnindelnI
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Måluppfyllelse

Nyckeltal
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Investeringarna under året har uppgått till 12,6 mnkr (f. år 17,4
mnkr) och består till största delen av utbyggnad av fibernätet i
kommunen.
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Viktiga förhållanden för resultat och ställning

2007

8 809

9 113

9 183

10 000

Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur mål9 500
uppföljningen har gått och hur skattepengarna har
använts.
9 000
8 500

Hjo, ental

2018

2016

2014

8 000
2012

Några viktiga händelser under året
Vi och vår omvärld
Målredovisning
Finansiell analys
Driftsredovisning
Investeringsredovisning
Exploateringsredovisning
Personalredovisning
Folkhälsa - välfärdsredovisning
Hållbar utveckling

2010

14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

2008

Förvaltningsberättelse

2006
8 853

verksamheten för det gångna året och avlämnas av
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder
sig också till dig som är invånare eller företagare i
Befolkningsutveckling
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
10 500
leverantörer och samarbetspartner.

2006

Effekten på skatteintäkterna illustreras i diagrammet nedan. Sysselsättningen, som kom från en hög nivå 2018, förväntas minska
Inledning
under 2020 för att sedan återhämta sig något under 2021.
4
Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
6
Så används Hjo kommuns skattepengar
8
Politisk organisation
10 Förvaltningsorgansiation

2004

INNEHÅLL:

Hjo kommuns invånarantal ökade under 2019 med 34 personer
och uppgick per den 31 december 2019 till 9 210 invånare. Detta
är sjätte året i rad som invånarantalet har ökat och den sammanlagda ökningen och dessa sex år är 405 invånare. Årets ökning
utgörs i huvudsak av ett positivt flyttnetto om 29 personer. 476
Befolkningsutveckling
personer flyttade in till kommunen och 447 flyttade ut. Officiell
ÅRSREDOVISNING
2000
2001
2002
2003
2004
2005
statistik för 2020
saknas
men indikationer
finns på
att invånaranHjo, ental
8 787
8 827
8 845
8 844
8 822
8 849
talet
har minskat
under de
första 8månaderna.
Riket,
tusental
8 883
8 909
8 941
976
9 011
Årsredovisningen
ärnågot
kommunstyrelsens
redovisning
av 9 048

2002

Senaste tillgängliga skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) är från februari 2020. SKR bedömer
att vi är på toppen av en konjunkturcykel och att en ”mild lågkonjunktur” är på väg. Prognosen pekar på att BNP-tillväxten förväntas vara betydligt lägre än de senaste åren.

Befolkning

2000

Konjunktur och skatteintäkter

Riket, tusental

Efter att SKRs februariprognos kom har utvecklingen av Covid-19
Verksamhetsberättelser
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I likhet med de flesta mindre orter är medelåldern högre i Hjo än
riksgenomsnittet och detta har en tendens att förstärkas.Vi ser
en trend i att ungdomar lämnar orten för studier efter grundskolan men att man också återvänder när man utbildat sig och bildat
familj. I takt med att livslängden successivt ökat kommer den s.k.
försörjningskvoten att förändras så att färre i yrkesför ålder ska
försörja fler äldre.
I viss utsträckning har denna effekt lindrats av den stora flyktingströmmen under 2015-2017. Även om Hjo kommun har tagit
emot relativt få flyktingar utgör dessa ändå en väsentlig del av de
nyinflyttade och många av dessa är i yrkesför ålder.
För att möjliggöra en fortsatt tillväxt i invånarantalet handlar det
om att bibehålla och öka attraktiviteten som boendekommun.
Förutom att ha god kvalitet på vår verksamhet handlar det dessutom om att möjliggöra för inflyttning. Under 2020 släpps bland
annat 22 villatomter på området Knäpplan västra och detaljplanearbete för nyproduktion av 144 lägenheter på Sjöryd pågår.

Produktio
Foto: Hjo
Tryck och r
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Näringslivet i Hjo kännetecknas av ett stort antal mindre företag
där den största privata arbetsgivaren har ca 150 anställda. De
näringsgrenar som är mest representerade är verkstadsindustri,
entreprenad- och byggföretag samt gröna näringar.
Handeln i Hjo brottas liksom på de
mindre
med
Gflesta
NIN
S I Vorter
OD
ERSRÅ
utmaningar i form av konkurrens med stora köpcentrum samt
med internethandeln. Restaurangnäringen är dock relativt rik,
va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ
med många aktörer, framförallt under sommaren men även under
va sanmälva hco terå angnåg ted röf netehmaskrev
resten av året.
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l ud nak räH

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomi påverkas av ett flertal faktorer. Nedan redovisas några exempel på förändringar i förutsättningar och vilka
effekter de bedöms kunna få på kommunens ekonomi.

:LLÅHENNI

Förändring

Nyckeltal

Avgörande för kommunens framtida välstånd är kvaliteten på
kommunens tjänster inom framförallt skola, vård och omsorg
samt utbudet inom kultur, turism och fritid. En god kvalitet inom
dessa områden borgar för ett bibehållande eller en fortsatt
ökning av invånarantalet vilket i sin tur underlättar finansieringen
av verksamheten.
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Ränteförändring (pensions1%
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Justering av skattesatsen
Löneökning

Pensionsförpliktelse
Pensionsförpliktelse

Hjo kommun har ingen överskottslikviditet som har placerats i
aktier eller värdepapper, varvid den direkta risken för ekonomiska
konsekvenser av fallande börskurser är relativt låg.
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1. Total pensionförpliktelse i balansräkningen
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a. Avsättning inkl. särskild löneskatt
b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt

Självklart är Hjo kommun också beroende av konjunkturen i
världen i allmänhet och Sverige i synnerhet. På dessa faktorer har
vi dock liten påverkansmöjlighet.
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Risker och känslighetsanalys

Effekt i miljoner

160,5
itarkom154,7
eD

delnummo43,5
K
2. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensions-terotnoksgnin41,8
försäkring
danggybsllähmaS
3. Pensionförpliktelse som tryggats i pensionstiftelse
tehmaskrev

dare0,0
isnanifexaT0,0
A
V
p
p
o
l
v
a
h
c
o nettaV198,2
214,2
4. Summa pensionfröpliktelse
(inkl. försäkring och stiftelse)
gninllåhneR ditirf hco msirut ,rutluK
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde
grosmo hco dråV
5. Total pensionsförsäkringskapital*
gnindli51,0
btu hco nra55,6
B
a. Varav överskottsmedel*
0,5
tsnäjtlaicos1,1hco etebrA
dnubrö0,0
flanummo0,0
K
6. Totalt kapital, pensionstiftelse
s
s
i
k
s
s
n
o
i
t
a
s
i
n
a
g
r
o
g
a
l
o
b
s
n
u
m
m
o
k
o
j
H
7. Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionmedel)
0,0
0,0
gnamegagne anretninrecnok hco galob alanummoK
8. Summa förvaltade pensionmedel

52,1

55,6

66
86
07
27

67
87
28
68
88
98
09

repaksnekär alleisnaniF

Finansiering

ragninsylppusggällit hco repicnirp162,1
sgninsivod142,6
eR
49
s
y
l
a
n
a
s
e
d
ö
l
f
a
s
s
a
k
h
c
o
g
n
i
n
k
ä
r
t
a
t
l
u
s
e
R
89
10. Konsolideringsgrad
24%
28%
gninkärsnalaB
99
gninsivnähtoN 001
9. Återlånade medel

tgirvÖ

itkudorP
ojH :otoF
hco kcyrT

latlekcyn alleisnaniF
renoitinifed hco atsildrO
eslettärebsnoisiveR
HJO KOMMUN

ÅRSBOKSLUT 2019

801
901
011

18

Händelser av väsentlig betydelse
I början av 2019 stod om- och tillbyggnaden av Guldkroksskolans
B-hus klar. Projektet avsåg bland annat omfattande renovering
och verksamhetsanpassning av två plan där undervisning bedrivs,
fönsterbyten, tilläggsisolering av vind och installation av hiss.
Tillbyggnaden avser ny entré, utrymmen för lärararbetsplatser,
grupprum och toaletter med mera. De nya lokalerna togs i bruk
successivt under januari- februari och nettokostnaden efter
bidrag uppgick till dryga 27 mnkr.

INNEHÅLL:

Utbyggnad av boendet för personer med demens på Sigghus-

Inledning
berg har pågått under året. Utökningen består av nio lägenheter
4
6
8
10

Kommunalråd
och oppositionsråd
har ordet
för
permanentboende
och nio lägenheter
för korttidsvistelse. I
Så används
Hjodetta
kommuns
samband
med
utökasskattepengar
också möjligheterna till dagvård samt
Politisk organisation
etablering
av ett demenscentrum.
Förvaltningsorgansiation
Kommunen upphandlade under 2018 entreprenadkontraktet
Förvaltningsberättelse
som gick till Asplunds bygg. Kontraktet överläts sedan till KHF
14 Äldrehem
Några viktiga
under
året som äger fastigheten där den
i Hjohändelser
ekonomisk
förening
16 nuvarande
Vi och vårverksamheten
omvärld
är förlagd. Föreningen är en kooperativ
18 hyresförening
Målredovisning
med de boende, Riksbyggen och Hjo kommun som
38 medlemmar.
Finansiell analys
Tillbyggnaden beräknas kosta 62 mnkr vilket belastar
46 kommunen
Driftsredovisning
i form av utökat borgensåtagande. Hyreskostnaderna
48 för
Investeringsredovisning
gemesamhetsutrymmen och korttidsavdelningen beräknas
50 öka
Exploateringsredovisning
med ca 2,3 mnkr. Datum för idrifttagande är satt till april
52 2020.
Personalredovisning
58
Folkhälsa - välfärdsredovisning
62 Under
Hållbar2019
utveckling
har också mycket planeringsarbete för ny F-6 sko-

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

la i Lundbyområdet skett. Skolan som kommer att heta Estrid

Ericsonskolan kommer till en början att inrymma plats för ett
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GNINSIVODERSRÅ
va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ
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Så styrs Hjo kommun
Kommunfullmäktige i Hjo har antagit ett styrsystem som
sammanfattar hur Hjo kommun styrs. Styrsystemet kan ses som
en verktygslåda i vilken det ligger sex olika verktyg. Tillsammans
utgör de en garant för att kommunens verksamheter bygger det
samhälle som vi demokratiskt har beslutat om.
Hjo kommuns styrsystem sammanfattar de huvudsakliga områdena i styrningen av Hjo kommuns verksamhet:
INNEHÅLL:

Styrdokument - gemensam struktur
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan genom olika
styrdokument styra verksamheten. Det finns ”Riktlinjer för Hjo
kommuns styrdokument” som förtydligar vilka olika typer av
styrdokument som finns i Hjo kommun och vilken beslutsnivå
som gäller. Styrdokumenten i Hjo ska vara tillgängliga, enkla och så
ÅRSREDOVISNING
få som möjligt för att skapa goda förutsättningar för delaktighet,
styrning och uppföljning.

En vision och en tydlig målmodell som utgår ifrån Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av

Inledning
kommunens vision
4
6
8
10

Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
Så används
Hjo kommuns
För
att långsiktigt
styra Hjoskattepengar
kommun har kommunfullmäktige
Politisk organisation
fastställt
en vision för Hjo kommun “Tillsammans skapar vi framFörvaltningsorgansiation
tidens Hjo” och sex utvecklingsområden som är centrala för att
nå visionen.Varje år fastställer kommunfullmäktige en Budget och
Förvaltningsberättelse
verksamhetsplan. I budgeten finns de prioriterade mål som sär14 skilt
Några
händelser
skaviktiga
följas upp
för attunder
se omåret
vi är på väg att uppnå visionen.
16 Dessa
Vi ochföljs
vårupp
omvärld
i årsredovisningen.
18
Målredovisning
38 En
Finansiell
analys värdegrund
gemensam
46
Driftsredovisning
48 Hjo
Investeringsredovisning
kommun styrs också genom värderingar. Genom att leva vår
50 värdegrund
Exploateringsredovisning
– Det goda mötet - bidrar vi som arbetar i Hjo kom52 mun
Personalredovisning
till att uppfylla visionen.
58
Folkhälsa - välfärdsredovisning
62 Medborgarfokus
Hållbar utveckling

verksamheten för det gångna året och avlämnas av
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder
sig också till dig som är invånare eller företagare i
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
leverantörer och samarbetspartner.
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen har gått och hur skattepengarna har
använts.

Kultur och värderingar handlar inte bara om Hjo kommuns interVerksamhetsberättelser
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na värdegrund utan är större än så: det handlar om ett samspel
Demokrati
mellan
kommuninvånare, förtroendevalda och medarbetare. MedKommunledningskontoret
Samhällsbyggnad
borgardialog
är ett viktigt verktyg för att stötta det representativa
Taxefinansierad verksamhet
systemet.
- Vatten och avlopp VA
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mellan politiker och tjänste-		
Kultur, turism och fritid
personer
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Barnattoch
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För
kommunens
Arbete och socialtjänst
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Kommunalförbund
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Hjo kommuns
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- organisationsskiss
detta
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Budget- och uppföljningsprocessen

Intern kontroll

Kommunens budget- och uppföljningsprocess finns beskriven
i särskild plan antagen av kommunfullmäktige under 2013 och
uppdaterad under 2017.

I början av året upprättas en plan för intern kontroll som täcker
hela kommunstyrelsens förvaltning. Planen antas av kommunstyrelsen, vanligtvis under februari månad. Det interna kontrollarbetet bedrivs sedan under året. Resultatet avrapporteras till
kommunstyrelsen efter årets slut tillsammans med åtgärder som
antingen redan genomförts eller som kommer att genomföras
:LLÅHENNI
för att öka den interna kontrollen. När allvarliga och sannolika
risker uppdagas som skulle få allvarliga konsekvenser så inväntar
gnindelnI
inte förvalningen dentesamlade
dro rah rapporteringen
dårsnoitisoppo vid
hcoårets
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numutan
moK
4
åtgärder vidtas då direkt för
ragatt
nepminska
ettaks srisken.
nummok ojH sdnävna åS
6

Processen innebär i korthet att budgetarbetet indelas i en vårprocess och en höstprocess. I vårbudgeten
antas
G N I Nsom
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tige i juni månad fastställs framförallt investeringsbudget för det
närmaste året samt en investeringsplan för de nästkommande fyra
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co ,nenummok
kommunen endast
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SKR
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ruhinvesteringsbudgetar
hco ttåg rah negnantas
injlöfppu
sedan av kommunfullmäktige under.snovember
tnävna månad, då också
skattestasen fastställs.
Uppföljning av det ekonomiska utfallet sker fyra gånger per år
(efter utfallet för mars, maj, augusti och oktober månad).
Uppföljningen efter augusti månad är den mest djupgående och
sker i form av en delårsrapport för årets första åtta månader.
I samband med detta redovisas också arbetet med att uppnå
kommunfullmäktiges prioriterade mål upp och en prognos för
måluppfyllande upprättas. Slutlig uppföljning av såväl verksamhetsmål som finansiella mål sker sedan i årsredovisningen.
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Till sin hjälp har förvaltningen riktlinjer för
nointern
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grosgninoch
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en rutin med mallar samt en informationsbroschyr som förklarar
syfte med mera. Dessa finns på kommunens intranät.
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Styrning och uppföljning
Hjo´s vision är ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”. För att nå vår vision så satsar kommunen på sex utvecklingsområden: Boende,
Besökare, Vättern, Levande Hjo, Hållbarhet & natur och Tillsammans. Kommunfullmäktige styr mot visionen genom att ange mål för
kommunens arbete, mål som är nyckelfaktorer för att nå visionen inom respektive utvecklingsområde. Dessa mål följs upp vid delårsbokslut och vid årsbokslut för att se om vårt arbete leder i rätt riktning mot vår vision.
En del av kommunfullmäktiges prioriterade mål är ettåriga men de flesta är långsiktiga – de anger ett önskat resultat i ett längre
perspektiv, ett antal år längre fram i tiden.

ÅRSREDOVISNING

INNEHÅLL:
Inledning
4
6
8
10

Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
Så används Hjo kommuns
skattepengar
Sammanfattningsvis
kan sägas
att för 2019 är bedömningen att 12
Politisk
av
de 20 organisation
verksamhetsmål uppnåtts, sex har delvis uppnåtts och
Förvaltningsorgansiation
två
har inte uppnåtts. På kommande två sidor sammanfattas det
gångna årets arbete med att uppnå målen. Den som vill fördjupa
Förvaltningsberättelse
sig i målredovisningen och även se vilka indikatorer som används
14 för
Några
viktiga
händelserfinner
underenåret
att läsa
av resultatet
mer utförlig målredovisning sist
16 i årsredovisningen.
Vi och vår omvärld
18
Målredovisning
38 I Finansiell
analys framgår tydligt att ett hårt och medvetet
målredovisningen
46 arbete
Driftsredovisning
görs utifrån de politiskt beslutade målen för att Hjo kom48 mun
Investeringsredovisning
ska vara så bra som möjligt. Detta i kombination med
50 utfallet
Exploateringsredovisning
av måluppföljningen, gör att kommunstyrelsens
52 sammantagna
Personalredovisning
bedömning att Hjo kommun har en god ekonomisk
58
Folkhälsa - välfärdsredovisning
hushållning.
62
Hållbar utveckling

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

Sammanställning måluppfyllelse

Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt

Utvecklingsområde 1: Boende - Lätt och gott att leva
1.

Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med postitiv befolkningstillväxt

2.

I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna

3.

Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättning

4.

Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategin för Sverige

5.

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

6.

Det ska vara enkelt att få plats på förskolan i Hjo kommun

7.

I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga

8.

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

GNINSIVODERSRÅ

:LLÅHENNI

Utvecklingsområde 2: Tillsammans - Goda möten förverkligar visionen
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Utvecklingsområde 3: Levande Hjo - Händelser året runt
14.

I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet

15.

I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

16.

Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling
Utvecklingsområde 4: Hållbarhet och natur - Resurssnålt med hög livskvalitet

17.

I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt

18.

Hjo ska vara fossiloberoende år 2030
Utvecklingsområde 5: Besökare - Gäster som längtar tillbaka

19.

Hjo ska få fler besökare
Utvecklingsområde 6: Vättern - Liv vid vatten

20.

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

21.
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Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr

25.

repaksnekär alleisnaniF
Investeringarna ska finansieras med egna medel under mandatperioden 2019-2022
ragninsylppusggällit hco repicnirpsgninsivodeR
49
Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras
sylanasedölfassak hco gninkärtatluseR
89
Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1% per år från och med år 2015 och senast år
gninkärsnalaB
99
2025 uppgå till minst 25%
gninsivnähtoN 001
Soliditeten inkl. pensionåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras

26.

Taxor för elnät ochfjärrvärme i Hjo energi AB bör liaa under regiongenomsnittet
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Här kommenterar vi kort målbedömningarna på den föregående sidan. Om du vill läsa en mer utförlig
beskrivning om arbetet som skett under året utifrån budgetmålen, så kan du gå till sid 92.

Sammanfattning och kommentar till målredovisningen
Vid årsskiftet 2019/20 uppgick invånarantalet i Hjo till 9 210. En
ökning med 34 personer sedan föregående årsskifte (9 176).
Många småkommuner som befinner sig långt ifrån storstadsnoderna kämpar med att behålla sin befolkning och därför är
det positivt att Hjo lyckas inte bara behålla, utan öka antalet
invånare. Hjo växer och under 2019 påbörjades arbetet med att
anlägga gator, vägar och VA-anläggningar på Knäpplan Västras 22
tomter. Planeringen av den nya skolan, Estrid Ericsson skolan, har
INNEHÅLL:
legat i fokus och hösten 2019 kunde kommunstyrelsen godkänna
förslaget till utformning. Behovet av barnomsorg har ökat och
Inledning
under våren sattes paviljonger upp på förskolan Fågelbo i Gate för
4 attKommunalråd
och oppositionsråd
har ordet
möta detta. I augusti
var tillbyggnaden
av Orrelyckans förskola
6 klar.
Så Förvaltningen
används Hjo kommuns
har också skattepengar
påbörjat arbetet med om- och till8 byggnad
Politiskavorganisation
Korsberga skola för att möta behovet av fler platser i
10 förskolan
Förvaltningsorgansiation
samt för att kunna avveckla de paviljonger där förskolan
i Korsberga bedriver sin verksamhet i idag.

Förvaltningsberättelse
14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

Några
viktiga
under
året i ”Kritik på Teknik” som
Hjo
kommun
harhändelser
under våren
deltagit
Vi
och
vår
omvärld
visar hur medborgarna uppfattar den kommunala servicen när det
Målredovisning
gäller
gator, vägar, GC-vägar med mera. Hjo kommun placerade sig
analys
påFinansiell
sjunde plats
bland de 102 deltagande kommunerna.Vi har sökt
Driftsredovisning
och beviljats statlig medfinansiering för att bygga GC-väg utmed
Investeringsredovisning
Kvarngatan,
från Skövdevägen till Hammarnskolan, och arbetet
Exploateringsredovisning
slutfördes
under november.
Personalredovisning
Folkhälsa
- välfärdsredovisning
Brukarna
inom
Vård och Omsorg har gett höga betyg till den
Hållbar
omsorg
deutveckling
får. 2019 års brukarundersökning på Hjo kommuns
äldreboenden visar att hela 89% av de boende är ganska eller

Verksamhetsberättelser
mycket nöjda med sitt äldreboende, Inom hemvården är motsva-

66 rande
Demokrati
siffra 88%.
68
Kommunledningskontoret
70 Arbetet
Samhällsbyggnad
med att uppfylla målen i bredbandsstrategin fortgår enligt
72 plan.
Taxefinansierad
Ytterligare 305verksamhet
st kunder har anslutits till bredband sedan
- Vatten
och avlopp
förra
redovisningen
ochVA
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om ökad otrygghet i förskola,
94 Det
Redovisningsprinciper
och
tilläggsupplysningar
98 skola
Resultaträkning
och
kassaflödesanalys
och fritidshem
under
2019, även om arbetet med att uppnå
99 trygghet
Balansräkning
och studiero är ett ständigt pågående arbete.
100 Nothänvisning

Övrigt
108
109
110

Finansiella nyckeltal
Ordlista och definitioner
Revisionsberättelse

ÅRSBOKSLUT 2019

HJO KOMMUN

Folkhälsoarbetet i kommunen har under 2019 varit fokuserat på
bl a skolnärvaro, barns språkutveckling och äldres välbefinnande
som bl a stimulerats genom seniorkören på Rödingen som träffas
och både övar körsång samt framför sina sånger på äldreboendena i kommunen. Hjo har dock en utmaning med hälsofrågor, särskilt när det gäller andel långtidssjukskrivna med psykisk sjukdom.
Digitalisering och nytänk är viktiga ingredienser för att arbeta efÅRSREDOVISNING
fektivt och smart. Under 2019 köptes t ex två robotar in som kan
följa med elever hem. På så sätt kan elever som av olika anledning

Årsredovisningen
äratt
kommunstyrelsens
inte har möjlighet
delta i klassrummet redovisning
ändå ta del avavunderverksamheten
för det
gångna
avlämnas
av Sigghusvisningen och också
vara
en del året
av detoch
sociala
på skolan.
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige.
Den mjukisdjur
vänder som
berg har satsat påtill
fem
robotkatter, ett avancerat
styrs
av rörelse.
är ett
sätt atteller
väckaföretagare
minnen ochi skapa lugn
sig
också
till dig Detta
som är
invånare
och
trygghet hosoch
personer
med demensdiagnos.
kommunen,
naturligtvis
till kreditgivare,
leverantörer och samarbetspartner.

Kompetensförsörjning är ett viktigt område inom företagande.
2019
harom
Näringslivsenheten
erbjudit
tvåhur
inspirationsHärUnder
kan du
läsa
vilka mål som satts
upp,
målföreläsningsserier för Hjo Näringsliv tillsammans med Hjo komuppföljningen
har gått och hur skattepengarna har
muns chefer i syfte att stärka företagsklimatet. Janne Holmbom
använts.
och Svante Randlert. Inom temat Entreprenörskap har vi lagt
rejält med energi på våra kontakter med UngDrive, UF och Hjo
Nyföretagarcentrum som vi nu integrerar i Hjo Näringslivs lokaler.
Kommunens vision innebär att vi ska arbeta aktivt med
bemötande och påverkansmöjligheter. Det ska vara enkelt att
mötas. Under 2019 så har en rad medborgardialoger genomförts
för att skapa dialog och förståelse för olika perspektiv: Framtida
skolorganisation, Idrottshallen på nya skolan, störande trafik och
otrygghet i samband med förstörelse och ökad droganvändning
är exempel på detta. 2019 var ett år då Hjo kommun fokuserade
extra på att motverka vardagsrasism. Tillsammans med Tibro och
Karlsborg deltog vi i HjoTiBorg mot rasism. Totalt har 628 av
2109 tillsvidareanställda i kommunerna deltagit på föreläsningar
och inspirationsträffar.
Inom Kultur och Fritid noterar vi fler besökare i Kulturkvarteret
2019 jämfört med 2018.Vi har haft välbesökta utställningar och
fått positiv feedback från våra besökare.
Många insatser har gjorts för att skapa ett levande centrum,
där särskilt Torgfesten i juli och Skördefesten i september bör
uppmärksammas, men samtidigt är det ett faktum att handeln i
Hjo har utmaningar med lönsamheten när allt fler t ex handlar
över internet.
Under 2019 kom vi igång med att skapa bättre förutsättningar för
källsortering i offentliga miljöer. Först ut var Guldkroksbadet. Hjo
är överlag en ren stad, hjoborna är också nöjda med sin återvinningscentral visar årets Kritik på Teknik. För att hålla kommunen
ren deltar vi i Håll Sverige Rent och 528 barn var registrerade
skräpplockare 2019. Den stora utmaningen för Hjo på miljöområdet ligger i att minska utsläppen av växthusgaser från transporter.
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Hjo kommun har under 2019 tagit viktiga steg för att bryta fossiloberoendet för sin egen organisation genom att byta ut en
stor andel av sina personbilar till elbilar. Genom en ansökan till
Klimatklivet om åtta nya laddpunkter i tätorten förbättras också
förutsättningarna för publik laddning, men minskningen av fossila
utsläpp inom kommunens gränser går idag inte i den takt som
krävs för att nå klimatmålen.

GNINSIVODERSRÅ

Årets sommarsäsong var välbesökt med många gäster och utvärdering som gjorts visar att berörda aktörer var nöjda med
va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ
turistsäsongen.
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Sammantaget kan sägas att under 2019 har Hjo kommun fortsatt
-låm ruh ,ppu sttas mos låm akliv mo asäl ud nak räH
att röra sig i riktning mot visionen och dess utvalda fokusomrah anragnepettaks ruh hco ttåg rah negninjlöfppu
råden, och det är kommunstyrelsens sammantagna bedömning att
tnävna
Hjo kommun har en god ekonomisk.shushållning.

Kommunkoncernen
Det finns ingen generell nivå för hur hög soliditeten bör vara för
en kommunkoncern. Men en hög soliditet innebär att handlingsfriheten ökar, likaså förmågan att hantera svängningar i resultatutvecklingen. Det är viktigt att de olika bolagen i koncernen har en
god soliditet, annars riskerar kommunen i egenskap av borgensman att få lösa in skulder från bolagen vid eventuella finansiella
:LLÅHENNI
svårigheter.
För 2019 låg det ovägda medeltalet för alla kommunkoncerner
gniindelnI
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Tabellen nedan visar koncernens soliditet efter elimineringar, medan kommunens och bolagens soliditet visas före
esleelimineringar.
ttärebsgnintlavröF
%
Soliditet totalt i koncernen
Hjo kommun
Hjo Stadshus AB (koncern)

Kommunen

Nyckeltal för ekonomisk ställning
Ett av de viktigaste nyckeltalen för att beskriva en kommuns ekonomiska ställning är soliditeten, vilken visar hur stor andel av de
totala tillgångarna som är finansierade med egna medel, respektive
lånade medel.
Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga resultatet eller förändringen av det egna kapitalet, dels tillgångsförändringen. Soliditeten ökar om det egna kapitalet ökar i snabbare
takt än tillgångarna. En ökad soliditet jämfört med utgångsläget
innebär en minskad lånefinansiering och på sikt lägre finansiella
kostnader.

itkudorP
ojH :otoF
hco kcyrT

terå rednu reslednäh agitkiv argåN
2016
2017dlrävm2018
o råv hco2019
iV
gnin48sivoderlåM
49
47
48
sylan52a lleisnani52
F
55
52
gninsivoderstfirD
30
gn31
insivoders33gniretsevn35I
gninsivodersgniretaolpxE
gninsivoderlanosreP
gninsivodersdräfläv - aslähkloF
gnilkcevtu rabllåH

41
61
81
83
64
84
05
25
85
26
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Vår politiska organisation
Den politiska organisationen i Hjo kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Under kommunstyrelsen återfinns fem utskott som bereder ärenden. Det finns även en byggnadsnämnd som hanterar bygglov.

ÅRSREDOVISNING
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och väljs direkt av kommunens medborgare. Fullmäktige beslutar i ärenden av större vikt för kommunen såsom budget, visioner, mål och policies för hela kommunens verksamhet
och fastställer kommunens taxor och avgifter.
Kommunfullmäktige i Hjo består av 33 folkvalda ledamöter.
Sammanträdena är offentliga och alla intresserade är välkomna
att lyssna till debatterna.

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter

Catrin Hulmarker (M)
Ordförande

Ann-Christine Fredriksson (M) Britt-Marie Sjöberg (C)
1:e vice ordförande

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

GNINSIVODERSRÅ

•
•
•
•

Moderaterna (11 ledamöter)
va gninsiv(3
odledamöter)
er sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ
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rednäv(2neledamöter)
D .egitkämllufnummok llit neslerytsnummok
Liberalerna

i eragateröf relle eranåvni rä mos gid llit åskco gis

ravkommunfullmäktigemandat,
igtiderk llit sivtgilrutan hco ,nenummok
Oppositionen har,e16
bestående av:
.rentrapstebramas hco rerötnarevel
•
•
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Socialdemokraterna
-låm ruh ,ppu (8
sttledamöter),
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Vänsterpartiet
rah anra(2gnledamöter)
epettaks ruh hco ttåg rah negninjlöfppu
Sverigedemokraterna ( 5 ledamöter)
.stnävna

Kommunstyrelsen
Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar
kommunens verksamhet och ekonomi. Alla ärenden som ska
beslutas av kommunfullmäktige behandlas först av kommunstyrelsen. En stor mängd ärenden kan dock avgöras i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen i Hjo har 15 ledamöter och 15 ersättare.
Under kommunstyrelsen finns fem stycken utskott:
•
•
•
•
•

Allmänna utskottet
Barn- och ungdomsutskottet
Individutskottet
Omvårdnadsutskottet
Tekniska utskottet

Utskotten bereder ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom planoch byggnadsväsendet - undantaget den översiktliga fysiska
planeringen som handhas av kommunstyrelsen - och har den
närmaste insynen över byggnadsverksamheten enligt plan- och
bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter, som
enligt annan lag eller meddelade dispensbefogenheter, ska
fullgöras av den kommunala nämnd inom plan- och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter enligt miljöbalken.
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Byggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare och
är en fristående nämnd under kommunfullmäktige.
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Vår förvaltningsorganisation
Hjo kommuns förvaltningsorganisation består av en enda förvaltning, Kommunstyrelsens
förvaltning, som leds en kommundirektör tillsammans med stabs- och verksamhetschefer.
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Kultur, turism och

Samhällsbyggnad

fritid

Stab
- Kansli
Här kan du läsa om vilka mål som
satts upp, hur mål- Ekonomi
uppföljningen har gått och hur
skattepengarna har
använts.- Personal
- IT
- Kommunikation (inkl.
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socialtjänst

Barn och utbildning
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Taxefinansierad verksamhet
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Vatten service
och avlopp VA
Turism
-- Renhållning
Fastigheter
- Turisbyrå
Kultur,
turism och fritid
- Lokalvård/vaktmästeri
Vård
och omsorg
- Gata, Park, Hamn
Fritid
Barn och utbildning
- Måltidsenheten
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Arbete och socialtjänst
- Fritidsgård
Kommunalförbund
Trafikfrågor
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Äldreomsorg
- Hemtjänst
- Äldreboende
- Dagverksamhet
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
- Personlig assistans
- Socialpsykiatri
- Dagverksamhet
- Boende för personer med
funktionsnedsättning

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

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

Anhörigstöd
Kommunal hälso- och
sjukvård
- Fritid och frivilligverksamhet
- Mötesplats Rödingen
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Ledningsorganisation
Tjänstepersonerna, som arbetar i förvaltningen,
är inte politiskt valda utan anställda i kommunen.
De företräder inte ett politiskt parti utan arbetar
på uppdrag av den politiska ledningen i kommunen.
Lisbeth Göthberg
Kommundirektör

Thomas Lindberg
Kanslichef

Lennart Andersson

G N I N S I VOEkonomichef
DERSRÅ

va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ
va sanmälva hco terå angnåg ted röf netehmaskrev
rednäv neD .egitkämllufnummok llit neslerytsnummok
i eragateröf relle eranåvni rä mos gid llit åskco gis
,eravigtiderk llit sivtgilrutan hco ,nenummok
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Balanskravsresultat
För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna
överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form
av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens
resultat måste överstiga noll vilket är den lägsta godtagbara nivån
för kommunens resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte ett
nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten. Ett överskott måste genereras för att kunna finansiera investeringar och
värdesäkra anläggningstillgångar. Hjo kommun har därför beslutat,
INNEHÅLL:
genom de finansiella målen i 2019 års budget, att resultatet ska
uppgå till lägst 8 mnkr.

Inledning
4
6
8
10

Kommunalråd
oppositionsråd
har ordet
Vid
beräkning avoch
balanskravet
ska bland
annat realisationsvinster
Så används Hjo kommuns skattepengar
avräknas från årets resultat. För 2019 hade Hjo kommunen inga
Politisk organisation
realisationsvinster som ska avräknas från årets resultat och årets
Förvaltningsorgansiation
resultat efter balanskravsutredning är således samma som årets
resultat i resultaträkningen, d v s 8,5 mnkr.

Förvaltningsberättelse
14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

Några
viktiga händelser
under
året
Om
kostnaderna
för ett visst
räkenskapsår
överstiger intäkterna,
Vi
och
vår
omvärld
ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna
Målredovisning
kapitalet
enligt balansräkningen återställas under de närmast
Finansiell analys
följande åren. Beslut om en sådan reglering ska fattas i budgeten
Driftsredovisning
senast tredje året efter det år då det negativa resultatet uppkom.
Investeringsredovisning
Exploateringsredovisning
Kommunen har inga ackumulerade underskott sedan tidigare år
Personalredovisning
att återställa och har inte antagit några riktlinjer för avsättning till
Folkhälsa - välfärdsredovisning
resultatutjämningsreserv.
Hållbar utveckling

Balanskravsutredning

mnkr

Årets resultat enligt resultaträkningen

8,5

Reducering av samtliga realisationsvinster

0,0

Årets resultat efter balanskravsjustering

8,5

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0,0

ÅRSREDOVISNING

Reservering av medel från resultatutjämningsreserv

0,0

Årets balanskravsresultat

8,5

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
verksamheten för det gångna året och avlämnas av
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder
sig också till dig som är invånare eller företagare i
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
leverantörer och samarbetspartner.
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen har gått och hur skattepengarna har
använts.
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Förväntad utveckling
Under 2020 kommer arbetet med att bygga en ny F-6 skola att
gå in i en ny fas. Upphandling har skett och under sommaren
kommer första spadtaget att tas. Skolan som är bland det största
projektet någonsin för Hjo kommun ska stå färdig inför vårterminen 2022.
Utöver detta väntar också inflyttning i tillbyggnaden av vårt
särskilda boende på Sigghusberg. Inflyttning beräknas kunna ske
GNINSIVODERSRÅ
i början av april och utökningen av verksamheten utgörs av en
avdelning för permanentboende och en avdelning för korttidsbova gninetablerar
sivoder svineen
sledagverksamhet
rytsnummok irstörre
ä negnomfatinsivodersrÅ
ende. Dessutom
va sanmälva hco terå angnåg ted röf netehmaskrev
tning än tidigare.

rednäv neD .egitkämllufnummok llit neslerytsnummok
Vidare arbetar
i erförvaltningen
agateröf rellmed
e erinförandet
anåvni rä av
mo”heltid
s gid lsom
lit åskco gis
norm”. Arbetet,e
ärraangeläget
vigtiderkurllisåväl
t sivtjämställdhetsgilrutan hco som
,nenkomummok
petensförsörjningsperspektiv
.rentrapsoch
tebrkommer
amas hcinnebära
o rerötnväsentliga
arevel
förändringar i bemanning och schemaläggning. Detta är ett viktigt
led i att öka
-låvår
m rattraktivitet
uh ,ppu sttsom
as marbetsgivare.
os låm akliv mo asäl ud nak räH

rah anragnepettaks ruh hco ttåg rah negninjlöfppu

Med anledning av den pågående Coronapandemin är det omöjligt
.stneller
ävnalång sikt. De skatteunatt förutspå framtiden, varken på kort
derlagsprognoser som SKR tar fram åt oss kommuner kommer
att vara mycket osäkra framöver. Pandemin kan resultera i allt
ifrån långvarig depression till att gå över på några månader med
snabb återhämtning i världsekonomin.

Detta gör att vi måste fokusera på det vi kan påverka och vara
lite extra försiktiga och noggranna med risk- och konsekvensanalyser av det vi vill göra. Investeringsplanerna ses över årligen
och i den processen ingår att ifrågasätta nödvändigheten i 		
projekten. Det handlar dessutom om att upprätthålla och utveckla
effektiva arbetssätt som ger en hög kvalitet per insatt krona för
våra kommuninvånare.
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Väsentliga personalförhållanden
Hjo kommuns huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster som äldreomsorg, barnomsorg och skola men också service till dem som bor
i kommunen och till besökande. Bredden på vår verksamhet innebär att våra medarbetare tillsammans representerar över 100 olika yrkestitlar; allt
från de stora grupperna av omvårdnadspersonal och lärare, till andra tjänster som innehas av en eller ett fåtal personer, som exempelvis kultursamordnare och personalhandläggare. En del av de tjänster vi utför sker i samverkan med andra kommuner. Med denna fantastiska mångfald av
yrken och erfarenheter har vi alla en sak gemensamt, vi skall alla arbeta för att uppfylla vår vision: Tillsammans skapar vi framtidens Hjo.

ÅRSREDOVISNING

INNEHÅLL:
Hälsa och arbetsmiljö

Inledning
4
6
8
10

Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
Friskvård

Så används Hjo kommuns skattepengar
Hälsa
ochorganisation
välbefinnande hör ihop och kan öka på flera olika sätt;
Politisk
Förvaltningsorgansiation
t.ex.
av att äta bra, motionera, njuta, ta del av ny kunskap, vara
tillsammans, stanna upp och ge tillbaka.Vi är alla personer med
olika intressen, fallenhet och förutsättningar. Det är därför viktigt
Förvaltningsberättelse
Hjo viktiga
kommun
att erbjuda
en mångsidig
friskvård.
14 för
Några
händelser
under
året
16
Vi och vår omvärld
stad och dess aktörer ger fantastiska möjligheter till varia18 Hjo
Målredovisning
med vacker
38 tion,
Finansiell
analys natur, arkitektur och aktiviteter att prova på.
att nå ut till en bred publik i samarbete med orten
46 Möjligheten
Driftsredovisning
48 ärInvesteringsredovisning
ett privilegium Hjo kommun vill förvalta i sitt friskvårdsarbete.
50 Friskvården
Exploateringsredovisning
är ett forum för att stifta nya bekantskaper och främ52 jaPersonalredovisning
samarbete över gränser, för det är vi, tillsammans, som skapar
58 gemenskap
Folkhälsa -och
välfärdsredovisning
sammanhang. Det är friskvård i Hjo kommun.
62
Hållbar utveckling
Vårt friskvårdsarbete under 2019 har med denna utgångspunkt
haft Månadens friskvårdsaktivitet med en bredd av olika aktiviVerksamhetsberättelser
allt från bio, yoga till stadsvandring och körsång.
66 teter;
Demokrati
68
Kommunledningskontoret
för 2019 var att våra medarbetare fick välja mellan
70 Nytt
Samhällsbyggnad
friskvårdsbidrag. Bland våra dryga 750 		
72 friskvårdstimme
Taxefinansieradoch
verksamhet
medarbetare
188VA
friskvårdsbidrag. Friskvårdstimmar tas ut i
- Vatten ochvalde
avlopp
varierande
utsträckning
inom de olika verksamheterna beroende
- Renhållning
hur möjligheten
ut.
76 avKultur,
turism ochser
fritid
78
Vård och omsorg
genomfördes traditionsenligt under våren i
82 Kommunruset
Barn och utbildning
ett stort antal deltagande från våra verksam86 stadsparken
Arbete ochmed
socialtjänst
88 hetsområden.
Kommunalförbund
89
Hjo kommuns bolag - organisationsskiss
en del i friskvårdsarbetet
betalade Hjo
kommun hälften av
90 Som
Kommunala
bolag och koncerninterna
engagemang
inträdet till Hälsoveckan på sommaren för alla kommunanställda.

Finansiella räkenskaper
94
98
99
100

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Resultaträkning och kassaflödesanalys
Balansräkning
Nothänvisning

Rehabiliteringsprocessen
Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
verksamheten
gångna
året och
av och
För att stärka för
våradet
chefer
i att arbeta
medavlämnas
rehabilitering
kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige.
vänder Adato,
förebyggande aktiviteter
har under 2019 ettDen
systemstöd,
sigimplementerats.
också till dig som är invånare eller företagare i
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
Underleverantörer
året har en översyn
av sjukskrivningsprocessen gjorts med
och samarbetspartner.

förtydligande av sjukskrivningsrutinen för samtliga medarbetare.
annan del i översynen är införandet med att ta fram alternativa
HärEnkan
du läsa om vilka mål som satts upp, hur målarbetsuppgifter som kan utföras vid en tillfällig nedsättning i
uppföljningen har gått och hur skattepengarna har
arbetsförmågan. Medarbetarnas och chefernas ansvar har 		
använts.
förtydligats.
Ett samarbete med Försäkringskassan, Närhälsan och Hälsocentralen har startats upp med mål att gemensamt jobba med att
förebygga både kort- och långtidssjukskrivningar. Under 2020
kommer samarbetet att fortsätta och en aktivitetsplan kommer
att tas fram kring att sänka våra sjuktal och hur vi ska jobba för
ett hälsosammare Hjo.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
2019 har varit ett år med fokus på arbetsmiljön och framförallt
det systematiska arbetsmiljöarbetet. På arbetsgivarforum har alla
chefer fått en uppdatering av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Den årliga uppföljning av SAM för 2019, visade på ett behov av
utbildning i det systematiska arbetsmiljöarbetet för både chefer
och skyddsombud samt ett behov av att arbeta med årshjulet för
SAM. Arbetsgivaren har i egen regi tillsammans med Kommunal,
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund genomfört en första
utbildningsomgång under höst/vintern 2019 utifrån material från
Sunt arbetsliv. Utbildningar är inbokade även för våren 2020 och
kommer att genomföras årligen och utifrån behov. Årshjulet för
det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvecklats för att underlätta för cheferna att arbeta med SAM. Framtagning av material
för diskussioner kring de olika teman som ska tas upp på APT har
påbörjats.
All dokumentation kring det systematiska arbetsmiljöarbetet har
tillgänglighetsgjort för alla medarbetare i kommunen under året.
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Samhällsbyggnad

Sjukfrånvaro

2015
2016
2017
Sjukdomsrelaterad
frånvaro

Den totala sjukfrånvaron i Hjo kommun 2019 var 6,29%. Det är
en svag minskning jämfört med de senaste två åren men ligger
högt i förhållande till övriga kommuner i Skaraborg som har en
genomsnittliga sjukfrånvaro för 2019 på 5,7%.
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Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningsplan
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan under 2019. Planen har tagits fram utifrån
ARUBA-modellen – attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Respektive verksamhet har analyserat kommande kompeINNEHÅLL:
tensbehov och aktiviteter för att bli en attraktivare arbetsgivare.
Arbetet med att sammanställa alla verksamheters aktiviteter till
Inledning
en
kommungemensam
strategi ska färdigställas
4
Kommunalråd
och oppositionsråd
har ordet under våren 2020
för
de
kommande
två
åren.
6
Så används Hjo kommuns skattepengar

8
10

Politisk organisation
Under
året har Skaraborgs kommuners personalenheter gått
Förvaltningsorgansiation
samman och gemensamt deltagit i olika rekryteringsmässor för
att locka nya medarbetare till vår region. Representanter från Hjo
Förvaltningsberättelse
kommun var med på en mässa i Göteborg. Personalchefsnätver14
Några viktiga händelser under året
ket i Skaraborg arbetar aktivt med både kompetensförsörjning,
16
Vi och vår omvärld
och arbetsrättsliga frågor för att stärka offentlig verk18 arbetsmiljö
Målredovisning
attraktionskraft.
38 samhets
Finansiell
analys
46
48
50
52
58
62

Driftsredovisning
Omställning
Investeringsredovisning
Exploateringsredovisning
En
plan för omställning har tagits fram under året utifrån beviljade
Personalredovisning
medel
från -Omställningsfonden.
Folkhälsa
välfärdsredovisning Kompetenshöjande insatser har
beviljats
personliga assistenter, kockar och måltidspersonal.
Hållbar för
utveckling
Pengar för 2020 från Omställningsfonden kommer att kopplas till
insatser utifrån kompetensförsörjningsplanen.

Verksamhetsberättelser
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Demokrati
Heltid
som norm

Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnad
För
att klara kompetensförsörjningen framöver behöver fler
Taxefinansierad
verksamhetmedarbetare finns framförallt inom
jobba
mer. Deltidsarbetande
Vatten
och
avlopp
de kvinnodominerade VA
yrkeskategorierna inom Kommunals
- Renhållning
avtalsområde.
Kultur, turism och fritid
Vård och omsorg
Förvaltningen
har under året arbetat med att analysera och
Barn
och
utbildning
utveckla
bemanningsprocessen
för att optimera verksamArbeteinom
och socialtjänst
heterna
vård och omsorg. Ett systemstöd har köpts in
Kommunalförbund
för att effektivisera och förenkla arbetet med bemanning och
Hjo kommuns bolag - organisationsskiss
möjliggöra samplanering av flera enheter. Utvecklingsarbetet av
Kommunala bolag och koncerninterna engagemang
bemanningsprocessen är en förutsättning för införandet av heltid
som norm och kommer att fortsätta under 2020.

Finansiella räkenskaper
94
98
99
100

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Resultaträkning och kassaflödesanalys
Balansräkning
Nothänvisning

Kommunen har två medarbetare som är med i Sveriges kommuner och regioners (SKR) nätverk för projektledare för Heltid som
norm som pågår under två år. Skaraborgs kommuner har även
ett eget nätverk med fokus på heltid som norm där erfarenheter
mellan kommunerna delas.
Under januari 2019 genomfördes, tillsammans med Tidaholms

kommun, en utbildning i bemanningsplanering och schemaläggning.
ÅRSREDOVISNING
Utbildningen hölls av Myrna Palmgren, som är doktor i optimeringslära och ingår
i SKR:s expertgrupp redovisning
för ”heltid som
Årsredovisningen
är kommunstyrelsens
avnorm”.

verksamheten för det gångna året och avlämnas av
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder
sigLöneöversynsprocessen
också till dig som är invånare eller företagare i
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
Löneöversyn
2019
leverantörer
och samarbetspartner.

i detmålstora hela
HärLöneöversynsprocessen
kan du läsa om vilka för
mål2019
somgenomfördes
satts upp, hur
enligt plan.Vårdförbundets
ut under våren
uppföljningen
har gått ochavtal
hur löpte
skattepengarna
haroch utdragna förhandlingar centralt
gjorde att medlemmarna fick vänta på
använts.

sin nya lön till november. I löneöversynen blev det omfördelningar
inom tilldelade medel för att rätta till vissa strukturella skevheter.
Under 2020 ska en djupare löneanalys göras som ska ligga till
grund för beslut av prioriteringar. Utfallet för löneöversyn 2019
blev 2,4 %.

Jämställda löner
Den årliga kartläggningen av jämställda löner påvisade inga osakliga
skillnader i lön utifrån kön. Under året har ett flertal förbättringsområden utarbetats kring processen gällande löneöversyn.

Jämställdhet och mångfald
HjoTiBorg mot rasism
Under mars månad genomfördes en gemensam kampanj med
Tibro och Karlsborg där fokus var på vardagsrasism. HjoTiborg
mot rasism genomfördes för att skapa medvetenhet och öka
kunskapen om vardagsrasism. Fokus låg på hur våra normer, värderingar och förutfattade meningar påverkar vårt beteende och vårt
bemötande gentemot varandra. Olika föredragshållare höll i öppna
föreläsningar för alla medarbetare. Resultatet av arbetet blev att
det kommer att återkomma en vecka i mars varje år då vi i Hjo
har fokus på att minska vardagsrasismen.
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Ledarmodellens fyra hörnstenar:

Aktiva åtgärder
För att leva upp till Diskrimineringslagen har ett arbete kring
aktiva åtgärder startas upp tillsammans med Tibro och Karlsborg.
Arbetet kommer att fortsätta under 2020 med mål att integrera
det som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

GNINSIVODERSRÅ

:LLÅHENNI

Ledarskap

va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ
sanmälva härcoenteviktig
rå anframgångsfaktor
gnåg ted röf neför
tehatt
maskrev
Ledarskapetvai kommunen
r
e
d
n
ä
v
n
e
D
.
e
g
i
t
k
ä
m
l
l
u
f
n
u
m
m
o
k
l
l
i
t
n
e
s
l
e
r
y
t
snummok
vi ska lyckas med vårt uppdrag. Tillsammans med Hjo näringsliv
i erhaft
agatgästföreläsare
eröf relle erapå
nåArbetsgivarforum
vni rä mos gid llkring
it åskco gis
har kommunen
,erRandlert
avigtiderföredrog
k llit sivom
tgilrhur
utavi
n hkan
cobli
,neennudrömarmmok
ledarskap. Svante
betsgivare utifrån sin.rbok
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apstebramas hco rerötnarevel
Ledarmodellen
-låm ruh ,ppu sttas mos låm akliv mo asäl ud nak räH
rah anragnepettaks ruh hco ttåg rah negninjlöfppu
På Arbetsgivarforum har alla chefer arbetat med att definiera
.stnävna
ledarmodellens fyra hörnstenar och hur du som ledare kan ta till
dig modellen utifrån din verksamhet. Resultatet av arbetet blev en
broschyr där de gemensamma definitionerna har sammanställts
som ett redskap för chefer att utöva sitt ledarskap på ett likvärdigt sätt inom hela organisationen.

Salutogent ledarskap
Arbetet med den salutogena kulturen och salutogena ledarskapet
har jobbats med på arbetsgivarforum. Diskussioner kring salutogent ledarskap har förts utifrån Anders Hansons bok Salutogent
ledarskap som avslutades med en heldagsföreläsning av Anders på
Arbetsgivarforum.
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Under 2019 ändrades pensionsåldern till 67 år. Vissa av våra
medarbetare har valt att arbeta kvar till 67 års ålder, flertalet av
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753
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Resultaträkning och kassaflödesanalys
Balansräkning
Nothänvisning

771

20182019
18

Tabellen är ett genomsnitt av personalgruppernas storlek
dividerat med antalet arbetsledare.Vi har idag 49 stycken arbetsgivarföreträdare varav en kommundirektör, sex verksamhetschefer,
trettio enhetschefer och tolv arbetsledare/samordnare. De som
tillhör arbetsledare/samordnare har inte hela chefsansvaret, vilket
innebär budget-, personal-, och arbetsmiljöansvar (siffran i parentes avser föregående år). Rekommendationer är att en chef ska
ha ca. 25 st. medarbetare.
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Andelen heltidsanställda under 2019 uppgick till 58% och har
endast ökat med ett par procentenheter under de senaste åren.
(2018 uppgick de till 56 %) Detta är en låg siffra, även med kommunmått
mätt.
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ÅRSREDOVISNING

INNEHÅLL:
Inledning
4
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Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
Så används Hjo kommuns skattepengar
Politisk organisation
Förvaltningsorgansiation

Förvaltningsberättelse
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Några viktiga händelser under året
Vi och vår omvärld
Målredovisning
Finansiell analys
Driftsredovisning
Investeringsredovisning
Exploateringsredovisning
Personalredovisning
Folkhälsa - välfärdsredovisning
Hållbar utveckling

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

45

Balansräkning

46

Nothänvisningar

52

Driftsredovisning

terå rednu reslednäh agitkiv argåN
dlrävmo råv hco iV
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÖVRIGT

40

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

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar. Investeringar som har
ett betydande och väsentligt belopp aktiveras i balansräkningen.
Som vägledning används en gräns på ett basbelopp (46 500 för år
2019) och en livslängd på mer än tre år. Avskrivningar av anläggINNEHÅLL:
ningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, vilket i allt väsentligt överensstämmer med de i tabellen
Inledning
angivna avskrivningstiderna. Rak nominell metod används. Viss
4
Kommunalråd
och
oppositionsråd haravskrivningstid
ordet
vägledning
för en
anläggningstillgångs
finns i
6
Så används
Hjo kommuns
skattepengar
rådets
idéskrift.
Ingen omprövning
av nyttjandetiden har gjorts
8
Politiskåret.
organisation
under
Avskrivningen påbörjas kalendermånaden efter det
10 att
Förvaltningsorgansiation
tillgången tagits i bruk.

Förvaltningsberättelse
Sedan 2015 tillämpar Hjo kommun s.k. komponentindelning och
14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

Några
händelser
under
året
följer
enviktiga
uppställning
av de
komponenter
Hjo kommun valt att
Vi
och
vår
omvärld
indela investeringarna i och vilken nyttjande period som til�Målredovisning
lämpas.
Finansiell analys
Driftsredovisning
Investeringsredovisning
Exploateringsredovisning
Personalredovisning
Folkhälsa - välfärdsredovisning
Hållbar utveckling
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Avskrivningstider komponenter

År

Fastighet
Råmark

0

Stomme och grundläggning

80

ÅRSREDOVISNING
Markanläggning

20

Stomkomplettering

40

Ytskikt
Årsredovisningen
är kommunstyrelsens redovisning av 15
Snickerier invändigt
verksamheten
för det gångna året och avlämnas av 30
kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige. Den vänder 40
Installationer
sig Teknik
också till dig som är invånare eller företagare i 10
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
leverantörer
och samarbetspartner.
Avskrivningstider
komponenter
År
Vägar

Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur målUnderbyggnad/förslitningslager +
uppföljningen
har gått och hur skattepengarna har
Överbyggnad
använts.
Beläggning asfaltsgrund

0
50

Beläggning slitlager
- Infartsleder

10

- Övriga gator

20

Gatubelysning

20

Skyltar och trafikanordningar

20

Avskrivningstider komponenter

År

Hamn
Kaj

80

Vågbrytare

80

Bryggor

30

Ytbeläggningar

50

Markarbete

20-evig

Belysning

20

Möblemang utomhus

20
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Anslutningsavgifter och ersättningar

Exploateringsmark

RKRs rekommendation R4 – Intäkter, som reglerar redovisningen av bland annat anslutningsavgifter och ersättningar har
under året omarbetats. De nya reglerna ska tillämpas senast
2020. I enlighet med rekommendationen
G N I NharSiI2019
VOårsDbokslut,
ERSRÅ
anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar som avser
att täcka investeringsutgifter för vatten och avlopp, gator och
va gnavräknats
insivodermot
snesinvesteringsbeloppet.
lerytsnummok rä neFrån
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h
masvid
krev
med 2020 kommer de istället att redovisas som intäkt redan
rednäv neD .egitkämllufnummok llit neslerytsnummok
faktureringstillfället.

Mark som kommunen ämnar sälja klassificeras som omsättningstillgång i balansräkningen och är bokförd till anskaffningsvärdet.
Kostnader och intäkter för pågående exploateringsprojekt
(t.ex. iordningsställande av gator och VA) är redovisade bland
:LLÅHENNI
pågående anläggningstillgångar. En fördelning av kostnader och
intäkter mellan omsättnings- respektive anläggningstillgång görs
gnindelnI
i samband med att respektive område slutredovisas.
tedro rah dårsnoitisoppo hco dårlanummoK
4
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1
Leasingavtal avseende bilar som bedömts vara av finansiell

i eragateröf relle eranåvni rä mos gid llit åskco gis
,eravigtiderk llit sivtgilrutan hco ,nenummok
Bidrag till statlig
.rentrainfrastruktur
pstebramas hco rerötnarevel

Hjo kommun undertecknade tillsammans med de övriga Ska-låm ruh ,ppunder
u stta2013
s moen
s lavsiktsförklaring
åm akliv mo asämed
l ud Tranak räH
raborgskommunerna
fikverket om
ramedfinansiering
h anragnepettakavs utbyggnaden
ruh hco ttågavravissa
h nesträckor
gninjlöfppu
av E20. Utbyggnaden bedöms medföra
.stnäsåväl
vna nationella, regionala
och lokala nyttor.
Detta redovisades i 2014 års bokslut som en kostnad (jämförelsestörande post) och en avsättning med 5,0 mnkr. Avsättningen
har sedan dess indexuppräknats och uppgår vid årsskiftet 2019
till 5,6 mnkr. Beloppet kommer att utbetalas successivt under
byggperioden med början i slutet av 2020.

Avsättning för återställande av deponier
Inom Hjo kommun finns ett område som tidigare använts som
deponi, kallat Sanna. Området är klassat som förorenad mark
och provtagning har pågått sedan 2018. Eventuella beslut om
återställande fattas av Länsstyrelsen, vilket inte har skett ännu.
Kommunen erhåller 30 kr per invånare och år (ca 270 tkr) från
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) för att i framtiden
återställa områden som detta. Efter rekommendation från kommunens revisorer har redovisningen av detta ändrats under året
på följande sätt: De medel som tidigare utbetalts från AÖS för
återställande har, genom korrigering av ingående balans, förts
över från eget kapital till avsättning med 4,9 mnkr. Kostnaderna
för provtagning under 2019, tillsammans med årets bidrag från
AÖS har under året avräknats denna avsättning som vid årsskiftet 2019 uppgår till 4,5 mnkr.

art och har en leasingtid på minst fyra år, har redovisats som
slettäremaskiner
bsgnintlavröF
anläggningstillgång i balansräkningen, under erubriken
å redav
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leasingavgifter har redovisats som skuld.
gninsivoderlåM
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Anskaffningsvärdet har tagits upp till det verkligasyvärdet.
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skrivningstiden följer leasingperioden och objekten skrivs ner till 64
gninsivodersgniretsevnI
84
restvärdet. Räntekostnaden beräknas till ett fast värde fördelat
gninsivodersgniretaolpxE
05
över leasingperioden. Alla lokalhyresavtal har redovisats som
gninsivoderlanosreP
25
operationella.
gninsivodersdräfläv - aslähkloF
85
gnilkcevtu rabllåH
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Lånekostnader

resperiodiseras
lettärebsteoch
hmaskreV
Lånekostnader i form av räntor och avgifter
itarkomeD 66
belastar resultatet det år då de uppstår. I större byggprojekt,
terotnoksgnindelnummoK
86
med lång produktionstid aktiveras räntekostnader under byggtidanggybsllähmaS
07
den. Under 2019 har inga räntekostnader aktiverats.
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gninoch
dlibtredovisats
u hco nraB
28
som en kostnad i resultaträkningen.
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Pensionsskuld

Semesterlöneskuld

Pensionsskulder redovisas enligt den så kallade blandmodellen.
Den delen av pensionsskulden som intjänats före 1998 redovisas
som en ansvarsförbindelse, d.v.s. inom linjen. Det som intjänats
efter 1998 redovisas som en avsättning alternativt kortfristig
skuld. Avsättningens storlek baseras på KPA Pensions beräkning, gjord enligt RIPS17.

Skulden för ej uttagna semesterdagar och okompenserad övertid och därpå upplupna sociala avgifter redovisas som kortfristig
skuld.

INNEHÅLL:
Förtroendevalda
Till och med år 2014 redovisades alla pensionsskulder till för-

troendevalda som en ansvarsförbindelse. Från och med år 2015
Inledning

sker
en uppdelning
avsättninghar
och
ansvarsförbindelse
Kommunalråd
och mellan
oppositionsråd
ordet
enligt
KPAs Hjo
beräkning.
Så används
kommuns skattepengar
Politisk organisation
Förvaltningsorgansiation
Avsättning
har gjorts efter KPAs beräkning 2020-01-21. Årets
förändring av avsättningen har belastat 2019 års resultat med
260 tkr inkl. löneskatt. Teoretiskt värde av förtroendevaldas
Förvaltningsberättelse
beräknas
ochåret
redovisas som ansvarsförbin14 pensionsförmåner
Några viktiga händelser
under
för vår
förtroendevalda,
vars uppdrag motsvarar minst 40
16 delse
Vi och
omvärld
18 procent
Målredovisning
av heltid. För de som har intjänad pensionsrätt och är
38 under
Finansiell
50 åranalys
beräknas en inkomstgaranti under 12 månader, och
46 för
Driftsredovisning
de som är över 50 år beräknas visstidspension fram till 65 år.
48 Beräkningen
Investeringsredovisning
görs brutto utan samordning. Eftersom pensions50 förmånen
Exploateringsredovisning
är relaterad till förändringar i basbeloppet görs ingen
52 nuvärdesberäkning.
Personalredovisning
58
Folkhälsa - välfärdsredovisning
62 Kommunen
Hållbar utveckling
har antagit att OPF-KL ska gälla för de politiskt förtroendevalda som tidigare inte omfattades av PBF. För år 2018
avser detta 15 personer.
Verksamhetsberättelser
66 Demokrati
68 Anställda
Kommunledningskontoret
70 Det
Samhällsbyggnad
belopp som redovisats som en kortfristig skuld avser den
72 avgiftsbestämda
Taxefinansieradålderspensionen.
verksamhet
Kommunen har valt att fr.o.m.
- Vatten
VAavgiftsbestämda ålderspensionen till den
1998
betalaoch
ut avlopp
hela den
- Renhållning
anställde.
För lönedelar över 7,5 basbelopp och för efterlevan76 depensioner
Kultur, turism
och
fritid tecknade försäkringar.
finns
särskilt
78
Vård och omsorg
82 Riskhantering
Barn och utbildning– ränterisk
86
Arbete och socialtjänst
Med ränterisk avses risken för att en förändring av det allmänna
88
Kommunalförbund
ränteläget påverkar kommunens räntekostnader i negativ rikt89
Hjo kommuns bolag - organisationsskiss
ning. För att begränsa ränterisken i kommunen ska lånestocken
90
Kommunala bolag och koncerninterna engagemang
utformas så att den viktade genomsnittliga räntebindningstiden
bör vara minst tre månader och högst tre år och att räntebindFinansiella
räkenskaper
ningstiden
för enskilda lån inte överstiger 10 år.
94
Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
98
Resultaträkning och kassaflödesanalys
99
Balansräkning
100 Nothänvisning

4
6
8
10

Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av de preliminära
ÅRSREDOVISNING
månatliga inbetalningarna, prognosen för slutavräkningen 2019
samt skillnaden mellan den slutliga taxeringen och prognosen

Årsredovisningen
är kommunstyrelsens
av Sveriges
för 2018. Avräkning
av skatteintäkterna redovisning
har gjorts efter
verksamheten
förLandstings
det gångna
året och från
avlämnas
av 2019.
Kommuner och
beräkningar
december
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder
sig också till dig som är invånare eller företagare i
Skulder
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
Kommunens
skulderoch
klassificeras
som kortfristig när den förfalleverantörer
samarbetspartner.
ler till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen.
skavilka
klassificeras
som
långfristiga.
HärÖvriga
kan duskulder
läsa om
mål som
satts
upp, hurDen
mål-del av
långfristiga lån som förfaller till återbetalning och eller amorteuppföljningen har gått och hur skattepengarna har
ring inom 12 månader redovisas som kortfristig skuld.

använts.

Taxefinansierade verksamheter
Resultatregleringsfonden för renhållning är redovisad under Avsättningar och uppgår till 4,5 mnkr. Se vidare under ”Avsättning
för återställning av deponier” på föregående sida.
VA-enheten har belastats med centrala overheadkostnader
(grundat på verkliga kostnader för vissa centrala funktioner vilka
fördelats efter antalet anställda). Ränta har beräknats på interna
lån för investeringar. VA-enhetens över- eller underuttag redovisas som en kortfristig skuld respektive fordran och kommer
att användas till nästkommande år.
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Verksamhetens intäkter

Övriga intäkter och kostnader

Nedan redovisas kommunens huvudsakliga inkomstgrupper och
dess grund för intäktsföring.

Finansiella kostnader och intäkter har periodiserats fullt ut.
Övriga intäkter och kostnader har periodiserats till väsentliga
belopp. Med väsentlig avses belopp överstigande 25 tkr.

Barnomsorgsavgifter

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

GNINSIVODERSRÅ

Äldreomsorgsavgifter
Fakturering
va till
gnibrukaren
nsivoder sker
snesilebörjan
rytsnuavmnästkommande
mok rä negninmånad.
sivodersrÅ
Inkomsten intäktsförs
va sanmälvdock
a hcoi den
teråperiod
angnåsom
g tedintäkten
röf netavser
ehmaskrev
vilket innebär
periodisering
rednatt
äv normalt
neD .egbehöver
itkämllufingen
numm
ok llit nesleske
rytsvid
nummok
boksluten. i eragateröf relle eranåvni rä mos gid llit åskco gis
,eravigtiderk llit sivtgilrutan hco ,nenummok
Hyresintäkter särskilt
.reboende
ntrapsteoch
brabostad
mas hcmed
o resärskilt
rötnareanpassad
vel
service debiteras brukaren en månad i förskott men intäktsförs i
den period hyran avser vilket innebär att normalt behöver ingen
-låm ruh ,ppu sttas mos låm akliv mo asäl ud nak räH
periodisering ske vid boksluten.

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

Försäljning av fastighet

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

Specialdestinerade/riktade statsbidrag

Avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet eller
ett bestämt ändamål och redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. Dessa bidrag
kräver i regel någon form av motprestation och återrapportering. De periodiseras i normalfallet till den period som bidraget
avser enligt förekommande underlag.

Schablonersättning för personer med uppehållstillstånd har till
och med 2018-12-31 bokförts enligt kontantmetoden. Eventuellt
överskott varje år fördes över till nästkommande år och vid
årsskiftet 2018/19 uppgick överskottet till 4,0 mnkr Från och
med 2019 tillämpas dock ny princip som innebär att medlen som
fördes över från 2018 till 2019 har ”frysts” och återförs under
2020 som intäkt. 2019 års överskott om 0,4 mnkr har förts till
itkudorP resultaträkningen.

ojH :otoF
hco kcyrT

Den sammanställda redovisningen
Syftet med sammanställd redovisning är att ge en helhetssyn
på kommunens verksamhet och ekonomi och ge en organisa:LLÅHENNI
tionsneutral redovisning som möjliggör jämförbarhet mellan
kommunerna. Den sammanställda redovisningen har upprättats
gnindelnI
enligt förvärvsmetoden med den s.k. alternativa metoden där
tedStadshus
ro rah dåAB)
rsnobokslut
itisoppokonsoliderats.
hco dårlanummoK
4
underkoncernens (Hjo
ragnepettaks snummok ojH sdnävna åS
6
noitamed
sinagÅrsredoro ksitiloP
8
Bolagens redovisningsprinciper överensstämmer
noitaisnagrooch
sgniuttalanntlavröF 01
visningslagen (1995:1554), samt rekommendationer
den från Bokföringsnämnden.

eslettärebsgnintlavröF

rednu reslednäh agtillämpar
itkiv argåN
Med undantag för redovisningteavråpensionskostnader
dlrävmo råv hco iV
bolagen samma redovisningsprinciper som kommunen.
gninsivoderlåM
lana lleikomsnaniF
Eliminering har gjorts för interna mellanhavandensymellan
g
n
i
n
s
i
v
o
d
e
r
stfirD
munen och respektive dotterkoncern och dotterbolag. Interna
gninsivo
rsgniretsevnI
intäkter, kostnader, fordrings- och skuldposter
avdeväsentlig
gninsivodersgniretaolpxE
betydelse har eliminerats.
gninsivoderlanosreP
gninsivodersdräfläv - aslähkloF
gnilkcevtu rabllåH
Intresseföretag i underkoncernens redovisning
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83
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Andelar i intresseföretagen HjoTiBorg Energi AB och Bredband
resleAB
ttäkoncernen
rebstehmi askreV
Östra Skaraborg AB redovisas i Hjo Stadshus
itarkomeD 66
enlighet med den s.k. kapitalandelsmetoden.
terotnoksgnindelnummoK
86
danggybsllähmaS
07
Mindre ägarandelar
tehmaskrev dareisnanifexaT
27
A
V
p
p
o
l
v
a
h
c
o
n
e
t
t
a
V
Hjo kommun har även andelar i kommunalförbunden RäddningsninllåhneR tjänst Östra Skaraborg och Avfallshantering Östra gSkaraborg.
ditirf hc20
om
irut kom,rutluK
67
Eftersom ägarandelen i båda fallen understiger
%shar
g
r
o
s
m
o
h
c
o
d
r
å
V
87
munalförbunden inte medtagits i den sammanställda redovisg
n
i
n
d
l
i
b
t
u
h
c
o
n
r
a
B
28
ningen.
tsnäjtlaicos hco etebrA
68
dnubröflanummoK
88
ssikssnoitasinagro - galob snummok ojH
98
Obeskattade reserver
gnamegagne anretninrecnok hco galob alanummoK
09
Bolagens obeskattade reserver har uppdelats i koncernbalansräkningen i eget kapital del (78 %) och uppskjuten skattskuld (22
epavsättning.
aksnekär alleisnaniF
%). Den uppskjutna skatten redovisas som ren
ragninsylppusggällit hco repicnirpsgninsivodeR
49
sylanasedölfassak hco gninkärtatluseR
89
gninkärsnalaB
99
gninsivnähtoN 001
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Resultaträkning och kassaflödesanalys
Resultaträkningen visar kommunens och kommunkomcernens intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats
under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen speglar hur den löpande verksamheten och investeringarna finansierats under året.

Resultaträkning
Mnkr
Verksamhetens intäkter

Kommunen
Not

2018

2019

Budget 2019

2018

2019

1

127,5

125,9

117,8

8,1

204,9

204,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-610,2

-628,5

-617,2

-11,3

-668,0

-688,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-22,6

-23,0

-23,6

0,6

-35,7

-37,0

-525,6

-523,0

-2,6

-498,8

-521,2

410,7

410,6

0,1

393,5

410,7

- varav jämförelsestörande intäkter

Verksamhetens kostnader

2

- varav jämförelsestörande kostnader

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader

INNEHÅLL:

-505,3

Skatteintäkter

4

393,5

Generella statsbidrag och
Inledning
utjämning

5

125,9

4
6
8
10

Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
resultat
SåVerksamhetens
används Hjo kommuns
skattepengar
Finansiella
intäkter
Politisk
organisation
Finansiella kostnader
Förvaltningsorgansiation

14,1
6

1,1

7

-1,7

Resultat efter finansiella poster

13,5

Förvaltningsberättelse
14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

Extraordinära
Några
viktigaintäkter
händelser under året
ViExtraordinära
och vår omvärld
kostnader
Målredovisning
Årets resultat
Finansiell analys
Driftsredovisning
Investeringsredovisning
Exploateringsredovisning
Kassaflödesanalys
Personalredovisning
Mnkr
Folkhälsa
- välfärdsredovisning
Årets justerade
resultat
Hållbar
utveckling
Justering för av- och nedskrivningar

Verksamhetsberättelser
Förändring avsättningar

66
68
70
72

76
78
82
86
88
89
90

Finansiella
räkenskaper
Kassaflöde
från invest. verksamheten
94
98
99
100

0,0
8

Årets kassaflöde
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ÅRSREDOVISNING

124,0
121,7
2,3
125,9
124,0
Årsredovisningen
är kommunstyrelsens
redovisning
av
verksamheten för det gångna året och avlämnas av
9,1
9,3
0,2
20,6
13,5
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder
1,0
0,3
0,7
1,2
sig också till dig som är invånare eller företagare i 1,0
-1,6
0,0
-2,1
-2,2
kommunen, -1,6
och naturligtvis
till kreditgivare,
8,5 leverantörer
8,0 och samarbetspartner.
0,5
19,7
12,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur mål0,0
0,0
0,0
0,0
uppföljningen
har
gått och hur
skattepengarna
har 0,0
8,5
8,0
19,7
12,3
använts.0,5

Sammanställd redovisning

Not

2018

8

13,5

8,5

8,0

19,7

12,3

3

22,6

23,0

23,6

35,7

37,0

21

2,6

-2,5

0,0

2,6

-2,4

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

38,7

29,0

31,6

58,5

46,9

0,0

0,4

-1,0

0,4

0,2

14

Kassaflöde från finan. verksamhet

Finansiella nyckeltal
Likvida medel vid årets början
Ordlista
och definitioner
Likvida medel vid årets slut
Revisionsberättelse

13,5

Avvikelse 2019

Kommunen

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
+/- Minskn/ökn långfristig
fordran
15
Resultaträkning
och kassaflödesanalys
+/- Ökn/minskn långfristiga skulder
22
Balansräkning
Nothänvisning
- Minskning pensioner intjänade före -98
24

Övrigt
108
109
110

0,0

Justering övriga ej likvid. påverkande poster
9
Demokrati
Medel från verksamheter före förändring av
Kommunledningskontoret
rörelsekapital
Samhällsbyggnad
+/- Minskn./ökn lager
och exploateringsfastig16-17
Taxefinansierad
verksamhet
heter
- Vatten
och avlopp VA
+/- Minskn./ökn kortfristiga fordringar
18
- Renhållning
+/- Ökn/minskn.
övr. kortfristiga
23
Kultur,
turism och
fritid skulder
Vård
och
omsorg
Kassaflöde från löpande verksamhet
Barn och utbildning
- Investering
immateriella tillgångar
10
Arbete
och socialtjänst
- Investering materiella tillgångar
11-13
Kommunalförbund
Hjo
kommuns
bolag
- organisationsskiss
+ Försäljn.
materiella
tillgångar
11-13
Kommunala
bolag
och koncerninterna engagemang
+Invest finansiella
tillgångar
14, 9
+ Försäljn. finansiella tillgångar

Sammanställd redovisning

Budget 2019

2018

2019

-7,0

12,2

0,0

-10,6

8,9

25,7

-0,5

0,0

30,6

-10,7

57,4

41,1

30,6

78,9

45,3

-0,1

-0,6

-50,3

-57,6

-56,6

-0,1

-0,6

-40,2

-43,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

-40,3

-44,4

-50,3

-57,7

-57,1

0,1

-0,1

18,0

-0,3

-0,4

-22,8

-0,5

-24,3

9,0

0,0
-22,7

19

Utfall 2019

-0,6

18,0

0,0

0,0

-24,6

8,6

-5,6

-3,9

-1,7

-3,4

-3,2

20,9

15,3

4,4

40,4

37,0

15,3

11,4

2,7

37,0

33,8

Produktio
Foto: Hjo
Tryck och r
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Balansräkning
Balansräkningen visar i sammandrag kommunens och kommunkoncernens samtliga tillgångar,
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för årets utgång.

Balansräkning

Kommunen

Mnkr

Not

Sammanställd redovisning

2018

2019

2018

2019

2,4

2,1

2,4

2,1

2,4

2,1

2,4

2,1

427,9

461,4

553,0

585,2

365,4

418,2

379,7

431,5

23,8

128,9

19,4

44,4

:131,8
L21,9L Å H ENN I

11,3

14,7

15,0

10,4

12,4

12,3

TILLGÅNGAR
•

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
-Programvarulicenser m.m.

10

Materiella anläggningstillgångar
-Mark, byggnader, tekniska anläggningar
-Maskiner och inventarier
-Pågående investeringar

11

G N I N S I V13O D E R S42,0R Å
12

Finansiella anläggningstillgångar

20,5

11,3

va gninsivoder
-Värdepapper

sneslerytsnummok rä14negninsivod10,4
ersrÅ
va sfordringar
anmälva hco terå angnåg ted r15
öf netehmaskr0,9
ev
-Långfristiga
Summa
reanläggningstillgångar
dnäv neD .egitkämllufnummok llit neslerytsnu441,6
mmok
•
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
i eragateröf relle eranåvni rä mos gid llit åskco gis
Varulager
,eravigtiderk llit sivtgilrutan hco16,nenummok 0,3
Exploateringsfastigheter
17
7,0
.rentrapstebramas hco rerö
tnarevel
Fordringar

18

55,0

Likvida medel och kortfristiga placeringar

19

15,3

-låm ruh ,ppu sttas mos låm akliv mo asäl ud nak77,7
räH
rah anragnepettaks ruh hco ttåg rah negninjlö519,3
fppu
SUMMA TILLGÅNGAR
.stnävna
Summa omsättningstillgångar

1,0
474,8
0,3
6,6

7,0

42,8

69,7

11,4
61,2
536,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
- Ingående eget kapital

262,4

271,0

13,5

8,5

- Förändring övrigt eget kapital

-4,9

0,0

20

271,0

279,5

Avsättningar till pensioner och skatter

21

11,9

9,7

28,1

Avsättningar till statlig infrastruktur

21

5,5

5,6

5,5

Avsättningar till deponier

21

4,9

4,5

4,9

4
6
8
01

6,6

eslettär60,8
ebsgnintlavröF

te37,0
rå rednu reslednäh a33,8
gitkiv argåN
119,0
dlrävm106,7
o råv hco iV
689,1
gn709,0
insivoderlåM
sylana lleisnaniF
gninsivoderstfirD
gninsivodersgniretsevnI
313,3
329,2
gninsivodersgniretaolpxE
19,7
gninsivo12,3
derlanosreP
-3,8
0,0
gninsivodersdräfläv - aslähkloF
329,2
gnilk341,5
cevtu rabllåH

- Årets resultat
Summa Eget kapital

gnindelnI

tedro rah då2,3
rsnoitisoppo hco dår2,7
lanummoK
ragne570,1
pettaks snummok o602,3
jH sdnävna åS
noitasinagro ksitiloP
noitaisnagros5,4
gnintlavröF
5,2

41
61
81
83
64
84
05
25
85
26

AVSÄTTNINGAR

Summa avsättningar

22,3

SKULDER
Långfristiga skulder

22

85,9

Kortfristiga skulder

23

140,0

Summa skulder

226,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

519,3

POSTER INOM LINJEN
Pensionsförmåner intjänade före 1998
Pensionsförmåner förtroendevalda (som inte ingår
i ovan)
Borgensförbindelser mm.

25

314,9
155,6
4,9

5,6

itarkomeD
4,5
terotnoksgnindelnummoK
19,8
38,5
36,1
danggybsllähmaS
tehmaskrev dareisnanifexaT
97,1
154,4
175,1
AV ppolva hco nettaV 139,5
167,0
156,3
gninllåhneR 236,6
321,4
331,4
ditirf hco msirut ,rutluK
536,0
689,1
709,0
grosmo hco dråV
gnindlibtu hco nraB
tsnäjtlaicos hco etebrA
359,7
214,9
dnubr259,7
öflanummoK
150,3
155,6
ssikssnoitasinagro - galob sn150,3
ummok ojH
gnamegagne anretni4,9
nrecnok hco galob a4,4
lanummoK
4,4

154,4

205,0

101,5

100,5

-Borgensförbindelser övrigt

52,9

104,5

Outnyttjad checkkredit

70,0

40,0

-Borgensförbindelser kommunala bolag

reslettär26,0
ebstehmaskreV

54,4

ragninsylppusg1,5
gällit

67
87
28
68
88
98
09

repaksn105,0
ekär alleisnaniF

hco repicnirpsg0,5
ninsivodeR
hco gn104,5
inkärtatluseR
g45,0
ninkärsnalaB
gninsivnähtoN

sylan52,9
asedölfassak
92,0

66
86
07
27

49
89
99
001

tgirvÖ

itkudorP
ojH :otoF
hco kcyrT

Hjo kommun har i september 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
latlemellan
kcynmedlemskommualleisnaniF
nerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i
enokommuns
itinifeansvar
d hcenligt
o atovan
sildnämnd
rO
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska föreningen. Vid en uppskattning av den finansiella effekten avrHjo
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 460 926 mnkr och totala tillgångar till 460 365 mnkr. Hjo kommuns andel avedesltotalt
ettäförpliktelserna
rebsnoisiuppgick
veR
till 259 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 254 mnkr.
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Nothänvisning
Syftet med noterna till bokslutet är att komplettera bokslutsinformationen så att en riktig och tillräcklig bild
ges av kommunen och kommunkoncernens resultat och ekonomiska ställning.

Nothänvisning
Not 1 Verksamhetens intäkter

Kommunen
2018

2019

2018

2019

127,4

125,9

204,9

204,7

Driftbidrag

67,9

65,2

67,9

65,2

Försäljningsmedel

11,9

14,5

11,9

14,5

Taxor och avgifter

30,5

30,4

99,5

104,7

11,5
13,4
ÅRSREDOVISNING
4,3
12,2

11,5

Hyror och arrenden
INNEHÅLL:
Övrigt

13,4
3,7

Inledning
4
6
8
10

Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
Not 2 Verksamhetens
Så används
Hjo kommunskostnader
skattepengar
Personalkostnader
Politisk
organisation
Köp av verksamheter
Förvaltningsorgansiation
Lämnade bidrag

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader
Förvaltningsberättelse

14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

Inköpviktiga
av material
och övrigt under året
Några
händelser
ViSkatt
ochpåvår
omvärld
årets
resultat
Målredovisning
Finansiell analys
Driftsredovisning
Not 3 Av- och nedskrivningar
Investeringsredovisning
Planenliga avskrivImmateriella tillgångar
Exploateringsredovisning
ningar
Personalredovisning Byggnader o tekniska anläggningar
Folkhälsa - välfärdsredovisning
Maskiner o inventarier
Hållbar utveckling Leasingavtal

Verksamhetsberättelser
66
68
70
72

76
78
82
86
88
89
90

Not 4 Skatteintäkter
Demokrati
Årets preliminära skatteintäkter
Kommunledningskontoret
Slutavräkning 2017 års skatteintäkter
Samhällsbyggnad
Slutavräkning 2018verksamhet
års skatteintäkter
Taxefinansierad
Slutavräkning
års skatteintäkter
- Vatten
och 2019
avlopp
VA
- Renhållning
Kultur, turism och fritid
Vård
och
omsorg
Not
5 Kommunalekonomisk
utjämning
Barn
och utbildning
Fastighetsskatt,
årets preliminära
Arbete
och socialtjänst
Fastighetsskatt, prognos slutavräkning föregående år
Kommunalförbund
Inkomstutjämningsbidrag
Hjo kommuns bolag - organisationsskiss
Avgift till LSS-utjämning
Kommunala
bolag och koncerninterna engagemang
Regleringsavgift

Finansiella räkenskaper

Generella bidrag från staten

94
98
99
100

Sammanställd redovisning

Kostnadsutjämningsavgift/bidrag
Redovisningsprinciper
och tilläggsupplysningar

Tillfälligt statsbidrag
förkassaflödesanalys
mottagning av flyktingar
Resultaträkning
och
Balansräkning
Nothänvisning

610,2
400,7
75,5
19,3
41,6

8,8

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
verksamheten för det gångna året och avlämnas av
628,5
668,0
688,9
kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige.
Den vänder
419,0
417,6
sig också till dig som är invånare eller företagare437,3
i
77,2
kommunen,
och naturligtvis75,5
till kreditgivare, 72,2
20,0
19,3
20,0
leverantörer
och samarbetspartner.
39,9

36,4

50,5

72,4

117,6

102,9

22,6

23,0

35,7

37,0

1,1

0,9

1,1

0,9

18,3

18,8

30,8

32,2

2,8

2,8

3,4

3,4

0,4

0,5

0,4

0,5

393,5

410,7

393,5

410,7

395,4

414,4

395,4

414,4

-1,3

0,0

-1,3

0,0

-0,6

0,2

-0,6

0,2

0,0

-3,9

0,0

-3,9

125,9

124,0

125,9

124,0

17,4

20,3

17,4

20,3

2,2

-0,1

2,2

-0,1

97,3

98,7

97,3

98,7

2,1

-1,0

2,1

-1,0

1,4

6,4

1,4

6,4

0,7

0,0

0,7

0,0

0,7

-3,2

0,7

-3,2

4,1

2,9

4,1

2,9

73,1
0,0

Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur mål1,6
uppföljningen0,0har gått och hur skattepengarna
har1,0
använts.

Övrigt
108
109
110

Finansiella nyckeltal
Ordlista och definitioner
Revisionsberättelse
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Nothänvisning

Kommunen

Sammanställd redovisning

2018

2019

2018

2019

Not 6 Finansiella intäkter

1,1

1,0

1,2

1,0

Avkastning räntebärande papper

0,7

0,4

0,7

0,4

Borgensavgifter

0,4

0,5

0,2

0,3

Övriga finansiella intäkter

0,0

0,1

0,3

0,3

Not 7 Finansiella kostnader

1,7

1,6

2,1

2,2

Räntekostnader lån

0,9

1,0

1,3

1,6

Räntekostnad pensionsskuld, inkl diskonteringsränta

0,2

0,3

0,2

0,3

Övriga finansiella kostnader

0,6

0,3

0,6

0,3

Not 8 Årets Resultat enligt resultaträkning

13,5

8,5

19,7

12,3

Arets resultat enligt resultaträkningen

13,5

8,5

19,7

12,3

Not 9 Övriga ej likviditetspåverkande poster

0,0

0,0

0,5

0,0

Justering förändring avsättning förtroendevaldas pensioner (se
även not 20 + 21 och redovisningsprinciper)

0,0

0,0

0,0

Årets förändring VA- och renhållningsfond

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

10,3

10,4

GNINSIVODERSRÅ

va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivoder0,0
srÅ
röf netehmaskrev
rednäv neD .egitkämllufnummok llit neslerytsnummok
i eragateröf relle eranåvni rä mos gid llit åskco g2,4
is
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
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Anskaffningsvärde vid årets början
10,3
.rentrapstebramas hco rerötnarevel

Övriga mindre justeringar, ej likv. påverkande intäkter
va sanmälva hco terå angnåg ted
(varav fondemission)

Årets investeringar

Ackumulerade avskrivningar

0,1

0,6

-8,0

-8,9

-låm ruh ,ppu sttas mos låm akliv mo asäl ud nak räH
rah anragnepettaks ruh hco ttåg rah negninjlöfppu
.stnävna

Not 11 Mark, Byggnader o tekniska anläggningar

2,1
10,4

terå-8,0rednu reslednäh ag-8,9
itkiv argåN
dlrävmo råv hco iV
gninsivoderlåM
sylana lleisnaniF
379,7
gnins431,5
ivoderstfirD
14,7
gninsivoders14,7
gniretsevnI
gninsivodersg14,9
niretaolpxE
15,2
gninsivode0,0
rlanosreP
-0,3
gninsivodersdräfläv - aslähkloF
-0,2
-0,2
gnilkcevtu rabllåH

418,2

14,7

14,7

Anskaffningsvärde vid årets början

15,2

14,9

Årets investeringar

-0,3

0,0

Ackumulerade avskrivningar

-0,2

-0,2

Verksamhetsfastigheter

182,3

222,3

196,6

Anskaffningsvärde vid årets början

329,9

330,6

356,1

51,0

0,8

Årets försäljningar

0,0

Ackumulerade avskrivningar
Affärsverksamhetsfastigheter
Anskaffningsvärde vid årets början
Årets investeringar
Årets utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar

-148,3
86,3
127,3
3,9
0,0
-44,9

4
6
8
01

eslettäre0,6bsgnintlavröF

0,1

365,4

0,7

gnindelnI

tedro rah dårsnoitisoppo hco dårlanummoK
ragnepettaks snummok ojH sdnävna åS
noitasinagro ksitiloP
2,4
2,1
noitaisnagrosgnintlavröF

Allmän markreserv

Årets investeringar

: L0,0
LÅHENNI

41
61
81
83
64
84
05
25
85
26

235,6

reslettär356,8
ebstehmaskreV

itarkomeD
51,0
terotnoksgnindelnummoK
0,0
0,0
0,0
danggybsllähmaS
-159,3
-160,3 tehmaskrev dar172,2
eisnanifexaT
AV ppolva hco nettaV 91,0
86,3
91,0
gninllåhneR 131,2
127,3
131,2
ditirf hco msirut ,rutluK
8,5
3,9
grosmo8,5hco dråV
gnindlibtu0,0hco nraB
0,0
0,0
tsnäjtlaicos-48,7
hco etebrA
-48,7
-44,9
dnubröflanummoK
ssikssnoitasinagro - galob snummok ojH
gnamegagne anretninrecnok hco galob alanummoK

66
86
07
27

67
87
28
68
88
98
09

repaksnekär alleisnaniF

ragninsylppusggällit hco repicnirpsgninsivodeR
sylanasedölfassak hco gninkärtatluseR
gninkärsnalaB
gninsivnähtoN

49
89
99
001

tgirvÖ
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Nothänvisning
2018

2019

2018

78,8

86,6

78,8

86,6

Anskaffningsvärde vid årets början

106,2

110,9

106,2

110,9

4,7

11,7

4,7

11,7

-36,0

-32,1

-36,0

Annan verksamhet

3,3

3,6

3,3

3,6

Anskaffningsvärde vid årets början

5,0

5,8

5,0

5,8

Årets investeringar

0,8

0,4

0,8

0,4

Ackumulerade avskrivningar

-2,5

-2,6

-2,5

-2,6

Övriga fastigheter

0,0

0,0

0,0

0,0

Anskaffningsvärde vid årets början

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Ackumulerade avskrivningar

Not 12 Maskiner och Inventarier

20,5

23,8

128,9

131,8

Maskiner

3,5

3,0

110,2

109,4

Anskaffningsvärde vid årets början

8,6

10,2

222,4

243,2

Årets investeringar

1,6

0,1

20,9

12,3

-7,3

-133,1

-146,1

3,1

3,3

3,1

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

42,0

19,4

44,4

21,9

31,2

4,8

31,2

4,8

Affärsverksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde

0,1

0,1

0,1

0,1

Publika fastigheter - anskaffningsvärde

0,2

0,4

0,2

0,4

ÅRSREDOVISNING
0,0
0,0

INNEHÅLL:
Årets försäljningar

0,0

Ackumulerade avskrivningar

Inventarier och bilar
Inledning

Ackumulerade avskrivningar

1,7
0,0
-38,1
1,4

Anskaffningsvärde vid årets början

3,3

Några viktiga händelser under året
året nytecknade finansiella leasingavtal
ViUnder
och vår
omvärld
Under
året avslutade finansiella leasingavtal
Målredovisning
Ackumulerade
avskrivningar
Finansiell
analys
Konst
Driftsredovisning
Investeringsredovisning
Anskaffningsvärde vid årets början
Exploateringsredovisning
Personalredovisning
Not 13-Pågående
anläggningstillgångar
Folkhälsa
välfärdsredovisning
Verksamhetsfastigheter
Hållbar
utveckling - anskaffningsvärde

0,0
-0,2
-1,7

0,0

Årsredovisningen
redovisning18,8
av
17,2 är kommunstyrelsens
16,9
verksamheten
53,3för det gångna året
60,7 och avlämnas av
61,0
kommunstyrelsen
Den vänder
4,1 till kommunfullmäktige.
2,8
4,4
sig också till dig
0,0 som är invånare
-2,6eller företagare i 0,0
kommunen,
till kreditgivare, -46,6
-40,2 och naturligtvis-44,0
leverantörer
och samarbetspartner.
3,2
1,4
3,2
Här kan du läsa2,8om vilka mål som0,0satts upp, hur mål2,8
uppföljningen-1,6har gått och hur skattepengarna
har-1,6
-0,2
använts. -1,7
-1,1
-1,1

Exploateringsmark - anskaffningsvärde
10,4
14,1
10,4
14,1
Demokrati
Inventarier - anskaffningsvärde
0,1
0,0
2,5
2,5
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnad
Taxefinansierad verksamhet
10,4
10,4
12,4
12,3
Not 14och
Värdepapper
- Vatten
avlopp VA
Hjo
Stadshus
AB
499
aktier
0,5
0,5
0,0
0,0
- Renhållning
Långfristiga
placeringar
i värdepapper
1,8
1,8
1,8
1,8
Kultur,
turism
och fritid
Vård
och i omsorg
Andelar
intresseföretag
0,0
0,0
2,3
2,3
Barn
och utbildning
Kommuninvest
9 201 andelar*
1,7
1,7
1,9
1,7
Arbete
och socialtjänst
Kommuninvest,
särskild medlemsinsats
6,4
6,4
6,4
6,4
Kommunalförbund
*Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomiska förening har därefter beslutat om insatsemissioner. Hjo kommuns totala andelskapital i Kommuninvest
Hjoekonomisk
kommuns
- organisationsskiss
förening bolag
uppgick 2019-12-31
till 8 084 700 kr.
Kommunala bolag och koncerninterna engagemang

Not 15 Långfristiga fordringar

Finansiella
räkenskaper
IFK Hjo
94
98
99
100

51,6

Finansiell leasing

Verksamhetsberättelser

76
78
82
86
88
89
90

-6,7
15,2

Kommunalråd
och
har ordet
Anskaffningsvärde
vidoppositionsråd
årets början
Så används
Hjo kommuns skattepengar
Årets investeringar
Politisk
organisation
Årets försäljningar
Förvaltningsorgansiation

Förvaltningsberättelse

66
68
70
72

2019

-32,1

Ackumulerade avskrivningar

14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

Sammanställd redovisning

Publika fastigheter
Årets investeringar

4
6
8
10

Kommunen

Redovisningsprinciper
och tilläggsupplysningar
Korsberga bygdegårdsförening
Resultaträkning
och
kassaflödesanalys
Skandia överskottsfond
Balansräkning
Va-anslutn. avgifter
Nothänvisning

0,9

1,0

2,3

2,7

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

1,4

1,7

0,7

0,9

0,7

0,9

Övrigt
108
109
110
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Nothänvisning

Kommunen

Sammanställd redovisning

2018

2019

2018

2019

Not 16 Varulager

0,3

0,3

5,2

5,4

Lager turistbyrå

0,3

0,3

0,3

0,3

Råvarulager i Hjo Energi AB

0,0

0,0

4,9

5,1

Not 17 Exploateringsfastigheter
Område –

7,0

6,7

7,0

6,6

Hjo Norr 3:59

1,4

1,3

1,4

1,3

Hjo Söder 8:3

0,3

0,3

0,3

0,3

Hjo Söder 13:1

0,2

0,0

0,2

0,0

Knäpplan 1:15

1,0

1,0

1,0

1,0

Knäpplan 1:15

1,0

1,0

1,0

1,0

Hjo Norr 3:59 del av 2:1 och 4:2

2,0

2,0

2,0

2,0

Söder 3:43 Knäpplan

2,1

2,1

2,1

2,1

42,8

69,7

7,7

20,7

23,1

0,1

0,5

0,8

0,2

0,1

Samtliga tomter är värderade till anskaffningsvärde

G N I N S I VO D E R S55,0
RÅ

Not 18 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

9,1

va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivoder0,0srÅ
va sankunder
mälva hco terå angnåg ted röf netehmaskr1,7
ev
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Upplupna skatteintäkter
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Fordran mervärdesskatt
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e
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Övriga fordringar staten
0,2
.rentrapstebramas hco rerötnarevel
Övriga kortfristiga fordringar
0,2
Kortfristig fordran leverantörer o intressebolag

Förutbetalda leverantörsfakturor

-låm ruh ,ppu
Övriga interimsfordringar

1,6

sttas mos låm akliv mo asäl ud nak20,3
räH
rah anragnepettaks ruh hco ttåg rah negninjlöfppu
.stnävna

2,3
15,4
4,2
0,1

0,2

3,0

2,1

15,3

11,4

Bank

15,2

11,3

0,1

0,1

Not 20 Eget Kapital

271,0

279,5

IB Eget Kapital

262,4

271,0

314,4

Årets resultat

13,5

8,5

19,7

Omklassificering av avsättning för deponier

-4,9

0,0

-4,9

Fördelning Eget Kapital
- Kommunens/koncernens Eget Kapital
- Avfallsfonden

271,0
0,0

4
6
8
01

eslettäre0,4bsgnintlavröF

terå rednu reslednäh agi3,8
tkiv argåN
21,2
dlrävmo r9,6
åv hco iV
gninsivoderlåM
sylana lleisnaniF
g
n
insiv33,8
oderstfirD
37,0
g
n
i
n
s
i
v
o
d
e
r
s
g
niretsevnI
36,9
33,7
gninsivodersgniretaolpxE
0,1
0,1
gninsivoderlanosreP
gninsivodersdräfläv - aslähkloF
gnilkc341,5
evtu rabllåH
329,2

Not 19 Likvida medel och kortfristiga placeringar
Handkassor

gnindelnI

tedro rah dår2,6
snoitisoppo hco dår3,4
lanummoK
ragnep13,5
ettaks snummok ojH15,4
sdnävna åS
noitasinagro ksitiloP
8,7
4,2
noitaisnagrosgnintlavröF

0,4
9,6

: L60,8L Å H ENN I

41
61
81
83
64
84
05
25
85
26

329,2

reslettäre12,3
bstehmaskreV

itarkomeD
terotnoksgninde0,0
lnummoK
danggybsllähmaS
isnanifexaT
279,5
329,2 tehmaskrev dare
341,5
A
V
p
p
o
l
v
a
h
c
o0,0nettaV 0,0
0,0
gninllåhneR ditirf hco msirut ,rutluK
grosmo hco dråV
gnindlibtu hco nraB
tsnäjtlaicos hco etebrA
dnubröflanummoK
ssikssnoitasinagro - galob snummok ojH
gnamegagne anretninrecnok hco galob alanummoK
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86
07
27

67
87
28
68
88
98
09

repaksnekär alleisnaniF

ragninsylppusggällit hco repicnirpsgninsivodeR
sylanasedölfassak hco gninkärtatluseR
gninkärsnalaB
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Nothänvisning
Not 21 Avsättningar

Kommunen

Sammanställd redovisning

2018

2019

2018

2019

22,3

19,8

38,5

36,1

Övriga avsättningar pensioner

4,1

2,0

4,1

2,0

Avsatt till särskild avtals- och visstidspension förtroendevalda

5,5

5,8

5,5

5,8

Löneskatt på pensionsavsättningen

2,3

1,9

2,3

1,9

Uppskjuten skatteskuld – obeskattade reserver

0,0

0,0

16,2

16,3

Bidrag till statlig infrastruktur, E20

5,5

5,6

5,5

5,6

Avsättning tillåterställning deponier

4,9

4,5

4,9

4,5

Spec. avsatt till pensioner anställda, tkr
Ingående avsättningar

2 897,3

4062,1

2 897,3

4062,1

Nya förpliktelser under året

1 164,8

-2 021,1

1 164,8

-2 021,1

varav:
- Nyintjänad pension tjänstemän

1 218,0

0,0

1 218,0

0,0

- Ränte- o basbeloppsuppräkning

32,0

68,0

32,0

68,0

- Beräknad skuld på förändring upplupna löner o sem.skuld

51,8

-1 909,1*

51,8

-1 909,1*

- Övrig post

-6,0

-25,0

-6,0

-25,0

-131,0

-155

-131,0

Årets utbetalningar

INNEHÅLL:
Summa utgående avsättningar till pensioner
Löneskatt

Utgående avsättning pensioner
Inledning

4
6
8
10

Kommunalråd
och oppositionsråd har ordet
Aktualiseringsgrad
Så används
Hjo kommuns
Överskottsfonden
hos KPA skattepengar
Politisk organisation
Spec. avsatt till pensioner förtroendevalda, tkr
Förvaltningsorgansiation
Ingående avsättningar

Förvaltningsberättelse

Anläggningslån

76
78
82
86
88
89
90

Demokrati
Leasingavtal
Kommunledningskontoret
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Samhällsbyggnad
Taxefinansierad verksamhet
Kreditgivare
- Vatten och avlopp VA
Kommuninvest
- Renhållning
Finansbolag
(bilar)och fritid
Kultur,
turism
Vård
och
omsorg
Spec. Förutbetalda intäkter
Barn
och utbildning
Anslutningsavgifter VA
Arbete och socialtjänst
Återstående antal år
Kommunalförbund
Gatukostnadsersättningar
Hjo kommuns bolag - organisationsskiss
Återstående antal år
Kommunala
bolag och koncerninterna engagemang
Investeringsbidrag statliga
Återstående antal år

Finansiella räkenskaper
94
98
99
100

1,0
1 073,3

705,0

ÅRSREDOVISNING
2 041,0
4 062,1

-155
2 041,0

495,1

985,5

495,1

209,0

705,0

209,0

Årsredovisningen
redovisning
av
2 536,1 är kommunstyrelsens
5 047,6
2 536,1
verksamheten
1,0för det gångna året
1,0 och avlämnas av1,0
kommunstyrelsen
Den vänder
533,4 till kommunfullmäktige.
1 073,3
533,4
sig också till dig som är invånare eller företagare i
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
5 523,0
4 818,0
5 523,0
leverantörer
och samarbetspartner.

varav:viktiga händelser under året
Några
Nyintjänad
pension förtroendevalda, PBF
506,0 Här kan du läsa
-31,0 om vilka mål som
506,0satts upp, hur mål-31,0
Vi- och
vår omvärld
uppföljningen
har
gått
och
hur
skattepengarna
har
Nyintjänad
pension
förtroendevalda,
OPF-KL
44,0
34,0
44,0
34,0
Målredovisning
använts. 155,0
- Ränte- oanalys
basbeloppsuppräkning
155,0
206,0
206,0
Finansiell
Summa avsatt till pensioner
5 523,0
5 732,0
5 523,0
5 732,0
Driftsredovisning
Löneskatt
1 339,9
1 390,6
1 339,9
1 390,6
Investeringsredovisning
Utgående avsättningar pensioner
6 862,9
7 122,6
6 862,9
7 122,6
Exploateringsredovisning
Personalredovisning
*) Avsättning till pensioner baserad på upplupna lönekostnader har omklassificerats till övriga kortfristiga skulder
Folkhälsa - välfärdsredovisning
Hållbar
85,9
97,1
154,4
175,1
Not 22utveckling
Långfristiga skulder

Verksamhetsberättelser
Checkräkningskredit
66
68
70
72

985,5
5 047,6

4 818,0

Nya förpliktelser under året

14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

4 062,1

75,5

73,5

144,0

151,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

2,5

1,0

2,5

9,4

21,1

9,4

21,1

75,5

73,5

144,0

151,5

1,0

2,5

1,0

2,5

2,1

3,8

2,1

3,8

27 år

27 år

27 år

27 år

1,3

2,0

1,3

2,0

27 år

27 år

27 år

27 år

5,6

14,9

5,6

14,9

23 år

19 år

23 år

19 år

Investeringsbidrag privata
0,5
0,4
Redovisningsprinciper
och tilläggsupplysningar
Återstående
antal
år
8
år
7
år
Resultaträkning och kassaflödesanalys
Balansräkning
Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
Nothänvisning

0,5

0,4

8 år

7 år

Övrigt
108
109
110
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Nothänvisning

Kommunen
2018

Sammanställd redovisning
2019

2018

2019

140,0

139,5

167,0

156,3

42,8

42,7

51,3

42,7

0,0

0,0

1,8

1,7

Leverantörsskulder

24,8

21,3

30,9

21,6

Skuld till VA-kollektivet

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Moms och skatteskulder

0,3

0,6

0,3

0,6

Personalens skatter och avgifter

5,8

6,0

7,7

7,7

Övriga kortfristiga skulder

0,6

1,3

5,7

11,2

Upplupna kostnader/förutbet. intäkter

65,9

67,8

69,5

71,0

Varav

Upplupen semesterlön

16,2

16,3

17,2

17,1

Upplupna sociala avgifter

13,4

13,8

14,0

14,4

Upplupen ordinarie lön

3,9

4,0

4,2

4,3

Upplupna räntekostnader

0,1

0,1

0,2

0,1

Not 23 Kortfristiga skulder
Kortfr.skulder till kreditinstitut o kunder
Skulder intressebolag

Förutbetalda hyresintäkter
Avgiftsbestämd ålderspension

0,0

0,0

0,2

0,2

15,9

17,7

15,9

17,7

0,0

1,2

11,6

12,9

12,1

4,3

3,7

4,3

GNINSIVODERSR
Å
0,0

Upplupna kostnader elcertifikat
Övriga interimsskulder

12,7

va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ
Förutbetalda skatteintäkter
3,7
va sanmälva hco terå angnåg ted röf netehmaskrev
rednäv neD .egitkämllufnummok llit neslerytsnummok
i eragateröf relle för
erapensioner
nåvni rä mos gid llit åskco g0,0
is
Not 24 Försäkringslösning
,era1998
vigtiderk llit sivtgilrutan hco ,nenummok
intjänade före
.rentrapstebramas hco rerötnarevel
Partiell inlösen
0,0
Särskild löneskatt på ovan

0,0

-låm ruh ,ppu sttas mos låm akliv mo asäl ud nak räH
rah anragnepettaks ruh hco ttåg rah negninjlöfppu
.stnävna

Not 25 Borgensförbindelser och övriga
ansvarsförbindelser

0,0
0,0
0,0

314,9

359,7

Hjo Stadshus AB

40,0

40,0

Hjo Energi AB

60,0

60,0

Bredband Östra Skaraborg

0,0

0,5
150,3

Pensionsförmån förtroendevalda inkl. löneskatt
(som inte ingår i ovan)

4,9

4,4

4,9

Kooperativa hyresrättsförening äldrehem i Hjo,
ekonomisk förening

52,9

104,5

52,9

Ingående ansvarsförbindelse
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning

129,5
0,9
2,0

Utbetalningar

-6,7

Övrigt

-0,5

Summa pensionsförpliktelser
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

125,2
30,4
155,6

4
6
8
01

eslettäre0,0bsgnintlavröF

terå0,0
rednu reslednäh agi0,0
tkiv argåN
dlrävmo råv hco iV
gninsivoderlåM
sylana lleisnaniF
214,9
gninsi259,7
voderstfirD
gninsivodersgn0,0
iretsevnI
0,0
gninsivodersgniretaolpxE
0,0
0,0
gninsivoderlanosreP
1,5
gninsivodersdräfläv - 0,5
aslähkloF
155,6
gnilkce150,3
vtu rabllåH

155,6

Spec. pensionsförmån intjänad före 1998-anställda

gnindelnI

tedro rah dårsnoitisoppo hco dårlanummoK
ragnepettaks snummok ojH sdnävna åS
noitasinagro ksitiloP
0,0
0,0
noitaisnagrosgnintlavröF

1,5

Pensionsförmån intjänad före 1998 (inkl löneskatt)

: L0,8
LÅHENNI

41
61
81
83
64
84
05
25
85
26

4,4

reslettärebstehmaskreV

104,5
itarkomeD
terotnoksgnindelnummoK
danggybsllähmaS
tehmaskrev dareisnanifexaT
125,2
129,5
125,2
AV ppolva hco nettaV 0,8
0,9
gnin0,8
llåhneR 3,1
2,0
ditirf hco msiru3,1t ,rutluK
grosmo-7,1
hco dråV
-7,1
-6,7
gnindlibtu-1,0
hco nraB
-1,0
-0,5
tsnäjtlaicos hco etebrA
121,0
125,2
121,0
dnubröflanummoK
29,3
30,4
29,3
ssikssnoitasinagro - galob snum
mok ojH
gnamegagne anretn155,6
inrecnok hco galob 150,3
alanummoK
150,3

66
86
07
27

67
87
28
68
88
98
09

repaksnekär alleisnaniF

ragninsylppusggällit hco repicnirpsgninsivodeR
sylanasedölfassak hco gninkärtatluseR
gninkärsnalaB
gninsivnähtoN

49
89
99
001

tgirvÖ

itkudorP
ojH :otoF
hco kcyrT
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Driftsredovisning
Driftsredovisning visar avvikelser i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad
budget för den löpande verksamheten inklusive eventuella tilläggsanslag.

Politikområde (mnkr)

Nettkostnader
2018

Budget
avvikelse

Helårsprognos
vid delår

6,2

6,8

0,0

6,8

7,0

-0,2

0,0

48,9

-0,1

48,8

48,6

0,2

0,1

Kultur, turism och fritid

25,7

25,9

-0,6

25,3

25,2

0,1

0,2

25,3

25,6

0,0

-0,4

3,8

4,4

0,0

4,4

3,3

1,1

0,5

0,9

0,0

Kommunalråd
och oppositionsråd har ordet
Vård och omsorg
167,2
Så används
Hjo
kommuns
skattepengar
Barn och utbildning
224,5
Politisk organisation
Arbete och socialtjänst
25,6
Förvaltningsorgansiation
Finansförvaltning (exkl. skatter o. fin.)

Förvaltningsberättelse

Summa löpande verksamhet

174,8
235,4
25,9

-21,2

-24,2

505,3

523,5

-12,6
13,0
13,0
ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen
är0,0kommunstyrelsens
redovisning
av
0,0
0,0
0,0
verksamheten
för
året och avlämnas
av
-0,1
174,7det gångna172,7
2,0
kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige.
Den
-0,1
235,3
238,0
-2,7 vänder
sig0,0
också till dig25,9
som är invånare
eller
företagare
i
29,5
-3,6
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
13,5
-10,7
-11,2
0,5
leverantörer och samarbetspartner.
0,0

523,5

526,1

-2,6

0,0
0,0
0,0
-4,3
0,4
-3,5

Några viktiga händelser under året
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur målVi och vår omvärld
uppföljningen har gått och hur skattepengarna har
Målredovisning
använts.
Finansiell analys
*)Driftsredovisning
Hjo kommun har sedan många år tillbaka använt en intern kalkylräntesats om 5 %, vilket också budgeten för 2019 är upprättad utifrån. Då det
Investeringsredovisning
allmänna
ränteläget på senare år stabilisertas på en betydligt lägre nivå och för att anpassa oss till SKRs rekommendationer har internräntesatsen
Exploateringsredovisning
under
2019 sänkts till 1,75%.
Personalredovisning
Folkhälsa - välfärdsredovisning
Hållbar utveckling

Verksamheternas
Verksamhetsberättelser

76
78
82
86
88
89
90

Utfall
2019

47,3

InledningRenhållningsenheten

66
68
70
72

Justering
budget 2019

Kommunledningskontoret

Plan och bygg

14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

Justering för
internränta*

Demokrati

Teknisk service
INNEHÅLL:

4
6
8
10

Budget
2019

samlade budgetavvikelse

Demokrati
Kommunens verksamheter redovisade för 2019 en negativ budKommunledningskontoret
getavvikelse
om 2,6 mnkr, vilket kan jämföras med den prognos
Samhällsbyggnad
som
upprättades i samband med delårsbokslutet per den 31
Taxefinansierad
verksamhet
augusti,
som indikerade
en negativ avvikelse med 3,5 mnkr.
- Vatten och avlopp VA
- Renhållning
Det
förbättrade utfallet jämfört med prognosen är, som framgår
Kultur,
turism på
och
ovan,
fördelat
defritid
flesta av verksamhetsområdena och de
Vård och omsorg
huvudsakliga förklaringarna till avvikelsen mellan prognos och
Barn och utbildning
utfall är hänförligt till Vård och omsorg, som fick ett utfall ca 2,0
Arbete och socialtjänst
mnkr bättre än prognosen i samband med delårsrapporten per
Kommunalförbund
den 31 augusti och till Barn och utbildning vars utfall blev 2,0
Hjo kommuns bolag - organisationsskiss
mnkr
sämre än
prognosen.
Kommunala
bolag
och koncerninterna engagemang

heten gör till respektive verksamhet. För djupare analyser och
kommentarer till de övriga områdena hänvisas till verksamhetsberättelserna för vart och ett av politikområdena på sid 60-85.

Finansförvaltningen redovisar ett överskott om 0,5 mnkr, vilket

Finansiella
räkenskaper
framförallt
beror på att faktiska kostnader för arbetsgivaravgif94
98
99
100

Redovisningsprinciper
tilläggsupplysningar
ter,
pensionskostnader,och
särskild
löneskatt med mera för 2019
Resultaträkning och kassaflödesanalys
understiger den schablonmässiga debiteringen som finansenBalansräkning
Nothänvisning

Övrigt
108
109
110

Finansiella nyckeltal
Ordlista och definitioner
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GNINSIVODERSRÅ
va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ
va sanmälva hco terå angnåg ted röf netehmaskrev
rednäv neD .egitkämllufnummok llit neslerytsnummok
i eragateröf relle eranåvni rä mos gid llit åskco gis
,eravigtiderk llit sivtgilrutan hco ,nenummok
.rentrapstebramas hco rerötnarevel
-låm ruh ,ppu sttas mos låm akliv mo asäl ud nak räH
rah anragnepettaks ruh hco ttåg rah negninjlöfppu
.stnävna
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gnindelnI
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noitasinagro ksitiloP
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4
6
8
01

eslettärebsgnintlavröF

terå rednu reslednäh agitkiv argåN
dlrävmo råv hco iV
gninsivoderlåM
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gninsivoderstfirD
gninsivodersgniretsevnI
gninsivodersgniretaolpxE
gninsivoderlanosreP
gninsivodersdräfläv - aslähkloF
gnilkcevtu rabllåH
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61
81
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26
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danggybsllähmaS
tehmaskrev dareisnanifexaT
AV ppolva hco nettaV gninllåhneR ditirf hco msirut ,rutluK
grosmo hco dråV
gnindlibtu hco nraB
tsnäjtlaicos hco etebrA
dnubröflanummoK
ssikssnoitasinagro - galob snummok ojH
gnamegagne anretninrecnok hco galob alanummoK
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Investeringar
Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar per den 31
december 2019.

2019- års investeringsverksamhet
Kommunfullmäktige har som ett långsiktigt mål slagit fast att
finansieringen av investeringarna ska ske med egna medel. Vissa
av de investeringar som gjorts under de senaste åren har varit
av sådan storlek och karaktär att de inte rymts inom det egna fiINNEHÅLL:
nansieringsutrymmet på kort sikt. Dessa investeringar är viktiga
för att behålla och öka Hjo kommuns attraktionskraft, såväl som
boendeort och som besöksmål.
Inledning
4
Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
Innevarande
år uppgår
Hjo skattepengar
Kommuns självfinansiering till ca 31,5
6
Så används Hjo
kommuns
mkr,
vilken
utgörs av årets resultat om 8,5 mnkr samt avskriv8
Politisk
organisation
10 ningar
Förvaltningsorgansiation
om ca 23 mnkr. Självfinansieringsgraden varierar mellan
åren beroende på storleken på årets resultat och årets avskrivningar.
Förvaltningsberättelse
14
Några viktiga händelser under året
16
Vi och vår omvärld
18
Målredovisning
38
Finansiell analys
46
Driftsredovisning
48
Investeringsredovisning
50
Exploateringsredovisning
52
Personalredovisning
58
Folkhälsa - välfärdsredovisning
62
Hållbar utveckling

Under 2019 har 96,0 mnkr avsatts till investeringar. Av dessa är
36,5 mnkr nya medel och 59,5 mnkr ombudgeterades från år
2018. Den nedlagda kostnaden i de projekt som pågår och de
som avslutats under året uppgår till 83,6 mnkr varav 41,6 mnkr
ÅRSREDOVISNING
har belastat 2019 och 42,0 mnkr tidigare år. Under året har
projekt till ett belopp om 64,1 mnkr avslutats. Pågående projekt
med återstående
om 34,2redovisning
mnkr (inkl expl)
Årsredovisningen
ärbruttokostnad
kommunstyrelsens
av föreslås ombudgeteras
till gångna
2020. året och avlämnas av
verksamheten
för det

kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder
sig också till dig som är invånare eller företagare i
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
leverantörer och samarbetspartner.
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen har gått och hur skattepengarna har
använts.

Verksamhetsberättelser
66
68
70
72

76
78
82
86
88
89
90

Demokrati
Samtliga
investeringar 2019
Kommunledningskontoret

Nedanstående
investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar per den 31 december 2019.
Samhällsbyggnad

Taxefinansierad verksamhet
Belopp i mnkr
KF-anslag
Tilläggs- Vatten och avlopp VA
anslag
- Tekniska
Renhållning
0,6
0,0
övergripande
Kultur, turism och fritid
4,3
0,0
Fastigheter övergripande
Vård och omsorg
9,1
0,0
Skolfastigheter
Barn och utbildning
0,0
0,0
Barnomsorgsfastigheter
Arbete
och socialtjänst
0,3
0,0
Kommunalförbund
Kultur- och fritidsfastigheter
Hjo
kommuns
bolag - organisationsskiss
11,7
0,0
Gator,
vägar, infrastruktir
mm
Kommunala
bolag och koncerninterna engagemang
0,0
0,0
Hamnen
Markinköp

Finansiella
räkenskaper
KS inventarier
94
98
99
100

Övrigt Summa inkl. exploatering
108
109
110

Finansiella nyckeltal
Ordlista och definitioner
Revisionsberättelse
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Ombudget

Total budget

Kostnad
sedan start

Varav under
2019

Avvikelse

0,0

0,1

0,7

0,7

0,7

0,0

0,0

13,0

17,3

10,5

4,8

6,8

0,0

29,1

38,2

32,1

8,6

6,1

0,0

6,0

6,0

6,8

4,8

-0,8
0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

-1,9

5,6

15,4

7,5

7,4

7,9

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

-0,1

1,0

0,0

0,0

0,6

1,6

0,0

0,0

1,6

3,8

0,0

0,0

1,1

4,9

2,1

1,9

2,8

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
2,0
Taxefinansierat Vatten och avlopp
Resultaträkning och kassaflödesanalys
32,8
Summa investeringar exkl.
Balansräkning
exploatering
Nothänvisning
Exploateringsverksamhet

Omdisponeringar

1,2

0,0

0,0

3,2

5,2

5,2

-2,0

1,2

-1,9

55,5

87,6

65,3

33,7

22,3

2,5

0,0

1,9

4,0

8,4

18,3

7,9

-9,9

35,3

1,2

0,0

59,5

96,0

83,6

41,6

12,4

Produktio
Foto: Hjo
Tryck och r
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De största investeringsprojekten 2019

Belopp i mnkr

Budget

Kostnad
sedan start

Varav
kostnad 2019

Avvikelse

Prognos
totalavvikelse

28,0

27,1

4,1

0,9

0,9

Färdigställt våren 2019

Stadshuset - ventilation

4,5

4,9

0,1

-0,4

-0,4

Färdigställt hösten 2019

Orrelyckans förskola om- och tillbyggnad

6,0

6,8

4,8

-0,8

-0,8

Klart våren 2019

Exploatering Knäpplan/Sandby

4,0

4,2

0,0

-0,2

-0,2

Avslutat 2019 efter de sista tomtförsäljningarna

1,0

3,2

0,4

-2,2

-1,7

2 tomter ej sålda

7,5

-8,5

0,0

Projektering pågår

0,7

-0,8

Guldkroksskolan ombyggnad

Exploatering Knäpplan Norra

GNINSIVODERSRÅ

va gKnäpplan
ninsivodVästra
er sneslerytsnummok r1,9
ä negninsivo8,5
dersrÅ
Exploatering

va sanmälva hco terå angnåg ted röf netehmaskrev
Exploatering
redindustriområdet
näv neD .egitMetallvägen
kämllufnummok lli1,5
t neslerytsnu2,3
mmok
i eragateröf relle eranåvni rä mos gid llit åskco gis
,eravigtiderk llit sivtgilrutan hco ,nenummok
.rentprojekt
rapstebgenomförts.
ramas hco rOmbyggnaden
erötnarevel av
Under året har ett antal
Guldkroksskolan har slutförts, och stod klar till vårterminen.
Orrelyckans
förskola
-låm
ruh ,phar
pu sbyggts
ttas momos loch
åm atill
klimed
v moenasny
äl avdelud nak räH
ning. Ny ventilation
rah anrai gStadshuset
nepettakshar
ruhinstallerats.
hco ttåg rFörberedelah negninjlöfppu
ser för nybyggnation av en F-6 skola.stpågår
nävnaoch byggnationen
beräknas påbörjas 2020. Utöver dessa har en del mindre projekt
genomförts, samt asfaltering, trafikbelysning mm inom de årliga
potterna.

Kommentar

:LLÅHENNI
gnindelnI
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ragn0,0
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Exploateringsarbeten inom Knäpplan Västra pågår. Finansieeslettärebssamt
gnintlavröF
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terå rednu resvid
lednMetallvägen
äh agitkiv arhar
gåN
41
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Exploateringar
Exploatering avser åtgärder för att anskaffa och iordningställa mark för att kunna bygga bostäder och industrier samt
gemensamma nyttigheter som gator, grönområden, vatten- och avloppsledningar samt elförsörjning.

Exploatering avser åtgärder för att anskaffa och iordningställa
mark för att kunna bygga bostäder och industrier samt gemensamma nyttigheter som gator, grönområden, vatten och
INNEHÅLL:
avloppsledningar samt elförsörjning. Exploateringar sträcker
sig ofta över flera år och ambitionen är att områdena avslutas
Inledning
när merparten av tomterna är sålda. Knäpplan-/ Sandbyområ4
Kommunalråd
oppositionsråd
det
har avslutatsoch
under
år 2019 ochhar
detordet
fanns 4 mnkr avsatta i
6
Så används Hjo kommuns
skattepengar
investeringsbudget
för att finansiera
gator, belysning, vatten- och
8
Politisk organisation samt grönområden som kvarstår i kommunal
avloppsinfrastruktur
10 Förvaltningsorgansiation
ägo. Under 2020 beräknas ett nytt område inom Knäpplan finnas
klart för tomtförsäljning.
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kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
leverantörer och samarbetspartner.

Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen har gått och hur skattepengarna har
använts.
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I nedanstående belopp ingår även budgetmedel och nedlagda
kostnader avseende VA-nätet samt mark som utgör allmän plats.
Mark som ska vara kvar i kommunens ägo, t.ex. huvudgator,
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Knäpplan-/Sandby
Under våren 2013 färdigställdes två tomter utmed Knäpplanvägen.
Redan vid delårsbokslutet 2014 var dessa sålda och bebyggda. Under våren 2014 fortsatte exploateringen av området och ytterligare 26 byggklara tomter färdigställdes. Tomtpriset är satt till 50 kr
per kvadratmeter.Vid utgången av 2019 är merparten av tomterna
bebyggda. Exploateringsområdet avslutades under 2019.

Norra Knäpplan
Under 2015 öppnades ytterligare ett område med nio tomter på
norra Knäpplan. Förrättningen med tomtindelningen slutfördes i
början av januari 2016 och tomtpriset är beslutat till 133 kr per
kvadratmeter.Vid utgången av 2019 är sju tomter sålda och två
tomter tingade.
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Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
verksamheten för det gångna året och avlämnas av
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder
sig också till dig som är invånare eller företagare i
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
leverantörer och samarbetspartner.
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen har gått och hur skattepengarna har
använts.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelser

60

Demokrati
Området omfattar kommunens politiska verksamhet, d.v.s. kommunfullmäktige, revision, valnämnd, bygglovsnämnd samt
kommunstyrelsen med utskott. I politikområdet ingår förutom arvoden m.m. till politiker även kostnader för sakkunniga
biträden till revisionen, partistöd och överförmyndarverksamhet.

Viktiga händelser och övrig verksamhets- 		
utveckling under 2019
Kommunfullmäktige har under året sammanträtt vid nio tillfällen
och Kommunstyrelsen har haft sammanlagt elva sammanträden.
Två av dessa möten har varit extra sammankallade. Detta är hänförligt till att kommunstyrelsen fattar beslut i vissa brådskande
INNEHÅLL:
ärenden som inte kan delegeras till individutskott. För att minska
kostnaderna har extra sammanträden lagts i anslutning till andra
Inledning
mötestillfällen.
4
Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
Med
anledning
att såväl kommunfullmäktige,
kommunstyrelse
6
Så används
Hjoavkommuns
skattepengar
8
Politisk
organisationhar delvis nya ledamöter då det är en ny
och
byggnadsnämnd
10 mandatperiod
Förvaltningsorgansiation
har två heldagsutbildningar genomförts för såväl
nya som erfarna förtroendevalda. Den ena utbildningsdagen genomfördes tillsammans med politiker från Tibro och Karlsborg
Förvaltningsberättelse
förutom
utbyta erfarenheter
14 som
Några
viktigaatt
händelser
under året mellan tre kommuner hade
16 förmånen
Vi och vår
att omvärld
lyssna till ett uppskattat föredrag av Axel Danielsson.
18 Båda
Målredovisning
utbildningarna har skett på Lilla Park vilket är en bra lokal för
38 detta
Finansiell
analys
och som
uppskattades av deltagarna.
46
Driftsredovisning
48 Den
Investeringsredovisning
tidigare revisionens uppdrag avslutades i samband med att
50 årsredovisningen
Exploateringsredovisning
för verksamhetsåret 2018 godkändes under
52 våren.
Personalredovisning
Parallellt arbetade den nya revisionen med att granska inne58 varande
Folkhälsa
år. - välfärdsredovisning
62
Hållbar utveckling

Samtidigt har kommunfullmäktige nu verkat drygt ett år av
den nya mandatperioden. Tyvärr har fullmäktige tre tomma
stolar då ledamöter under våren valt att lämna sina uppdrag
och valbara ersättare saknades. Positivt dock är att antalet
motioner och frågor från allmänheten ökat under året vilket
ÅRSREDOVISNING
tyder på intresse och engagemang från såväl förtroendevalda
som medborgarna ute i samhället.

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
verksamheten
förvardet
året och avlämnas
avinnebar
Under våren
detgångna
val till Europarlamentet
vilket
kommunstyrelsen
till
kommunfullmäktige.
Den
vänder
att valnämnden sammankallades. Tillsammans med bland ansig också
till dig somoch
är invånare
eller företagare
i valet i
nat förvaltningen
övriga valarbetare
genomfördes
kommunen,
naturligtvis
till kreditgivare,
Hjo kommunoch
på ett
bra och säkert
sätt.Valdeltagandet i Hjo
kommun
om knappt
procent översteg snittet i riket och
leverantörer
och58samarbetspartner.

var även en ökning jämfört med föregående val år 2014 med
en dryg procentenhet.

Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen har gått och hur skattepengarna har
använts.
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Resultatet är till stor del hänförligt till politikerarvoden. 2018
beslutade Kommunfullmäktige om revidering av arvodesreglementet för Hjo kommuns förtroendevalda vilket innebar en
höjning av arvodena för kommunstyrelsens ordförande och
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande vilket politikområdet
delvis blev kompenserade för i budgeten 2019. De höjda arvodena kan hänföras till det höga utfallet under året. Avvikelsen mot
budget beror även på högre utfall för övriga politikerarvoden
till följd av ny mandatperiod med fler mötesdeltagare och extra
sammanträden samt två heldagsutbildningar för politiker som
genomfördes under året.Ytterligare en förklaring till avvikelsen
beror på digitalisering av möteshanteringen då utrustning i form
av surfplattor köptes in under året. Den besparing digitaliseringen
medfört återspeglas inte inom politikområdet Demokrati.Vidare
redovisar KF verksamhet ett plusresultat. Revisionen redovisar
ett plus till följd av ett lägre utfall än budgeterat gällande granskningar och överförmyndarverksamheten redovisar ett lägre utfall
än budgeterat för utbetalda arvoden.
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Jämförelse med årsprognos i delårsbokslutet
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Resultatet blev 0,2 mnkr sämre än prognosendoch
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i delårsbokslutet var att utfallet befarades bli högregngällande
sylanoch
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snaniF
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Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret ansvarar för ledning, styrning, uppföljning och kontroll av den samlade verksamheten i Hjo kommun.
Kommunledningen inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politiken och förvaltningen, samt säkerställer
att fattade beslut genomförs. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal och information. Utöver detta finns
även projekt för utveckling, internationella frågor, säkerhetsarbete samt näringsliv och handel.

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling
Kommunledningskontoret har under året kunnat erbjuda ett bra
stöd till såväl verksamheterna som politiken. En ny kommundirektör har rekryterats i och med att den nuvarande meddelat sin
pensionsavgång.

INNEHÅLL:
På personalenheten har en förstudie genomförts för att påbörja
arbetet med att införa heltid som norm inom kommunen. Föru-

tom detta och den sedvanliga handläggningen inom personalenInledning

heten
fortgår arbetet
även med framtagande
Kommunalråd
och oppositionsråd
har ordetav en kompetensförsörjningsplan,
förbättradskattepengar
rekryteringsprocess, lönekartläggning
Så används Hjo kommuns
och
annat.
Som ett led i att bli en hälsosammare arbetsplats har
Politisk
organisation
riktlinjer
för utövandet av friskvårdstimme och friskvårdsbidrag
Förvaltningsorgansiation
tagits fram samt ”Månadens friskvårdsaktivitet” introducerats där
medarbetarna kan prova på olika aktiviteter som de annars kanFörvaltningsberättelse
inte viktiga
testat. händelser under året
14 ske
Några
16
Vi och vår omvärld
på en ny kommunikationsstrategi med tillhörande rutiner
18 Förslag
Målredovisning
har
tagits
av kommunikationsenheten. Syftet är att på ett
38
Finansiellfram
analys
och enhetligt vis bland annat kunna informera om kom46 samlat
Driftsredovisning
verksamheter, vara transparanta under dialogfaser och
48 munens
Investeringsredovisning
lyhörda för medborgarnas, företagens och andra intressent50 vara
Exploateringsredovisning
åsikter och förslag.
52 ers
Personalredovisning
58
Folkhälsa - välfärdsredovisning
verksamhetssystem
behöver löpande avtalsförlängas eller
62 Olika
Hållbar
utveckling
upphandlas varför avdelningarna i kommunledningskontoret ser
över möjligheterna att samverka internt eller tillsammans med
Verksamhetsberättelser
kommuner. Det bedöms som strategiskt viktigt då såväl
66 andra
Demokrati
som upphandling av dessa blir alltmer kom68 verksamhetssystem
Kommunledningskontoret
plexa
och
svåra
för
en
mindre kommun att hantera på egen hand.
70
Samhällsbyggnad

4
6
8
10

Ekonomienheten har fokuserat på sina grunduppdrag; att serva
övriga verksamheter i ekonomiska frågor, att upprätthålla god
redovisningssed, förse politiken med underlag för beslut i form i
budgetar och uppföljningar av dessa samt att upprätta årsredovisning. Ekonomienheten har dessutom påbörjat arbetet med att
se över inköps- och upphandlingsprocessen och arbetat fram ett
förslag som antagits av politiken. Arbetet med översyn av policys,
ÅRSREDOVISNING
riktlinjer och rutiner är för övrigt något som pågår kontinuerligt.

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
verksamheten för det gångna året och avlämnas av
Viktiga händelser
framtid
kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige.
Den vänder
sig också till dig som är invånare eller företagare i
Budgeten för 2020 innebär bland annat ett arbete för att minska
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
sjuktalet bland de kommunanställda. Ett samarbete mellan personleverantörer och samarbetspartner.
al- och ekonomienheten har därför inletts för att identifiera kostnader samt finna vägar framåt för att nå en ännu mer hälsosam

Härarbetsplats.
kan du läsa
omtidigare
vilka mål
som
upp, hur
målSedan
pågår
en satts
gemensam
lönekartläggning
uppföljningen
harkommer
gått ochatthur
skattepengarna
har
och detta arbete
fortgå
parallellt.
använts.
Den tillträdande kommundirektören kommer att få ett uppdrag
av kommunfullmäktige att se över Hjo kommuns vision. I samarbete med medborgare i hela kommunens olika delar, det vill säga
såväl geografiskt, demografiskt som socialt kommer arbetet att
bedrivas och en bärande tanke i översynen kommer att vara att
implementera Agenda 2030 i visionen.

72

Taxefinansierad verksamhet
IT-enheten
har avlopp
fungerat
- Vatten och
VAsom ett bra stöd i processen med att
digitalisera
verksamheterna
både avseende infrastruktur i form av
- Renhållning
accesspunkter
till
trådlösa
nätverk,
ny konferensutrustning samt
76
Kultur, turism och fritid
behövs för att både rationalisera arbetet men även
78 annat
Vård som
och omsorg
attraktivt och intressant. En framgångsfaktor för att
82 göra
Barndet
ochmer
utbildning
ochsocialtjänst
behålla kompetent personal är att kunna erbjuda
86 rekrytera
Arbete och
lösningar etc. som motsvarar den som medarbetarna
88 tekniska
Kommunalförbund
på. bolag - organisationsskiss
89 utbildades
Hjo kommuns
90
Kommunala bolag och koncerninterna engagemang
Inom Näringslivsenheten har man tillsammans med det lokala
näringslivet
fortsatt att ha bland annat uppskattade frukostmöten
Finansiella
räkenskaper
företrädare för olikaoch
intressenter
kan samlas för att utbyta
94 där
Redovisningsprinciper
tilläggsupplysningar
erfarenheter
och
dryfta
spörsmål.
I
januari
98
Resultaträkning och kassaflödesanalys 2020 gick Hjos näringslivsgala
av stapeln i Kulturkvarteret. Många priser och utmärkels99
Balansräkning
delades ut samtidigt som Anders Eriksson gladde deltagarna.
100 er
Nothänvisning

Övrigt
108
109
110

Finansiella nyckeltal
Ordlista och definitioner
Revisionsberättelse
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Jämförelse med årets budget
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott om 0,2 mnkr
2019.
Kommunledningen redovisar en negativ avvikelse om 0,1 mnkr
vilket till stor del beror på organisations- och personalförändringar inom verksamheten underG
2019,
något
N Ivilket
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högre personalkostnader samt kostnader för nyrekryteringar.
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.stnävna
Staben redovisar ett överskott om ca 0,3 mnkr 2019. Informations- och kommunikationsenheten har en positiv avvikelse mot
budget om drygt 0,4 mnkr vilket beror på lägre kostnader kring
telefoni, webb och kommunikation till följd av återhållsamhet
och effektiviseringar inom verksamheten. Inom kanslienheten
blev utfallet ca 0,3 mnkr bättre än budgeterat och är hänförligt
till tillfälligt lägre personalkostnader.Vidare blev utfallet drygt
0,2 mnkr högre än budgeterat för dataskyddsombud och informationssäkerhetsprogram kopplade till GDPR. På grund av en
utökad tjänst inom gemensamt arkiv, tillsammans med Tibro och
Karlsborgs kommun, så redovisar arkivverksamheten en mindre
negativ avvikelse 2019. Personalenheten redovisar ett plus om ca
0,3 mnkr vilket dels beror på nya rutiner och riktlinjer för facklig
tid som har medfört lägre kostnader och dels nya riktlinjer och
satsningar kring friskvårds- och personalvårdsinsatser. Inför som-

marens vikarietillsättning så krävdes det utökade personalinsatser på bemanningsenheten vilket medförde ökade kostnader om
ca 0,1 mnkr.
IT-enheten redovisar ett mindre underskott 2019 vilket beror på
något högre kostnader för IT-drift till följd av fler användare, men
däremot blev utfallet något lägre för användarlicenser än budL L2019
ÅH
geterat. Kommunledningskontoret har sedan början :av
enE N N I
kommungemensam fordonssamordnare anställd på halvtid vilket
medfört kostnader under året som inte var budgeterat för. gnindelnI
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Jämförelse med årsprognos i delårsbokslutet
dlrävmo råv hco iV
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Samhällsbyggnad
Teknisk Service omfattar fastighetsförvaltning, måltidsenhet och Gata/Hamn/Park. Fastighet & Lokalvård omfattar förvaltning, administration, drift, tillsyn, vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens samtliga fastigheter, egna som hyrda. Måltidsenheten lagar mat till äldreomsorgen, barnomsorgen och grundskolan, samt ansvarar för leverans av mat till matserveringen på Rödingen. Gata/Hamn/Park omfattar
drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar, hamn, VA-nät, parker och grönytor. I uppdraget ingår även skötsel och förvaltning
av kommunens skog samt naturreservatet Hjoåns dalgång. Plan och Bygg ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning enligt Plan- och Bygglagen samt för tillsyn av strandskydd. Området omfattar också kart- och mätverksamhet och fysisk planering.

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling
När befolkningen ökar är det viktigt att kommunen är med och
skapar förutsättningar för ny-, till- och ombyggnad av bostäder.
Detaljplanen för Knäpplan västra som medger 22 nya villatomter
vann laga kraft vid årsskiftet 2018/19 och under augusti månad
inleddes arbetet med att bygga gator, vägar och VA-anläggning. 16
INNEHÅLL:
av de 22 tomterna släpptes för bokning vid årsskiftet 2019/20
och beräknas vara klara att bebyggas under sensommaren 2020.
Inledning
Resterande sex tomter kommer att släppas under hösten 2020.
4
Kommunalråd
oppositionsråd
harlediga
ordettomter i Hjo tätort
Utöver
dessa nyaoch
tomter
finns ett fåtal
6
Så
används
Hjo
kommuns
skattepengar
samt också ett fåtal i Korsberga, Blikstorp och Gate. I samarbete
8
Politisk
organisation
med
en extern
planarkitekt har en inventering av mark lämplig
10 Förvaltningsorgansiation
för bostadsbyggnation i Hjo tätort genomförts. Samhällsbyggnadsavdelningen har även undersökt om det finns mark utanför
Förvaltningsberättelse
tätorten som kan användas för bostadsbyggnation. Båda inven14 teringarna
Några viktiga
händelser
under åretför kommunstyrelsen under
kommer
att presenteras
16 tidig
Vi vår
och2020.
vår omvärld
Under året har Plan & Bygg arbetat med tre planer
18 för
Målredovisning
bostadsändamål, varav två rört utbyggnad av enfamiljshus och
38
Finansiell analys
en nybyggnad av flerbostadshus i kvarteret Duvan som möjliggör
46
Driftsredovisning
fem mindre lägenheter. Arbetet med en ny detaljplan för Sjöryd48
Investeringsredovisning
sområdet som ska möjliggöra etappvis nybyggnad av cirka 140
50
Exploateringsredovisning
lägenheter är i slutfasen och beräknas antas under första kvartalet
52
Personalredovisning
Under- välfärdsredovisning
året har inga nya detaljplaner för industritomter
58 2020.
Folkhälsa
men det finns cirka 30 000 kvm planlagd mark ledig
62 påbörjats
Hållbar utveckling
för industriändamål. I nuläget pågår även detaljplaneändring för
ett kvarter på industriområdet, kvarteret Spettet, för att anpassa
Verksamhetsberättelser
planbestämmelserna till nuvarande verksamhet - handelsverksam66 het.
Demokrati
På industriområdet har projektering gjorts av de outbyggda
68 gatorna
Kommunledningskontoret
i området. Kommunen är därmed förberedd att skapa fler
70 industritomter
Samhällsbyggnad
i detta område. I flertalet av de detaljplaner som vi
72
Taxefinansierad verksamhet
arbetat med under det gångna året har det funnits kulturvärden
- Vatten och avlopp VA
som varit viktiga att ta hänsyn till.
- Renhållning
76
Kultur, turism och fritid
Kommunen har också köpt in ett nytt GIS-/kartsystem, Geosecma.
78
Vård och omsorg
Ett program som flera av våra grannkommuner har och som kom82
Barn och utbildning
mer att ge oss goda förutsättningar och möjligheter att använda
86
Arbete och socialtjänst
som underlag till drift och planering för alla våra verksam88 kartan
Kommunalförbund
heter.
89
Hjo kommuns bolag - organisationsskiss
90
Kommunala bolag och koncerninterna engagemang
Den ökande befolkningen gör att behovet av lokaler för våra
kärnverksamheter ökar. Under hela året har ett antal tjänsteFinansiella
personerräkenskaper
på Samhällsbyggnad och Barn- och utbildning arbetet
94 med
Redovisningsprinciper
och tilläggsupplysningar
planering och utformning
den nya skolan på Lundbyområdet.
98 Kommunstyrelsen
Resultaträkning och
kassaflödesanalys
godkände förslaget till utformning under hösten.
99
Balansräkning
Byggstart kommer att ske under våren 2020 och skolan ska stå
100 Nothänvisning
färdig till vårterminen 2022. Behovet av barnomsorg har ökat och
under våren sattes paviljonger upp på förskolan Fågelbo i Gate för
Övrigt
att möta detta. I augusti var tillbyggnaden av Orrelyckans förskola
108 klar.
Finansiella
nyckeltal
Förvaltningen
har också påbörjat arbetet med om- och till109 byggnad
Ordlista
definitioner
av och
Korsberga
skola för att möta behovet av fler platser i
110 Revisionsberättelse
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förskolan samt för att kunna avveckla de paviljonger där förskolan
i Korsberga bedriver sin verksamhet i idag. Utbyggnaden av Sigghusbergs äldreboende är inne i den avslutande fasen och kommer
att vara klar våren 2020.
Klippta gräsytor är som en öken för våra insekter men genom
att skapa blomrika miljöer kan vi hjälpa pollinerarna. I år har vi
ÅRSREDOVISNING
omvandlat tidigare klippta gräsytor till s.k. blomrika miljöer, som
slås med häst och hässjas på sensommaren. Detta bidrar också
Årsredovisningen
kommunstyrelsens
redovisning
av
till att vi uppnår är
våra
åtaganden inom de regionala
miljömålen.
verksamheten
för
det
gångna
året
och
avlämnas
av
För att inte Hjoborna som har trädgårdar intill dessa ytor ska
kommunstyrelsen
till ”missköts”
kommunfullmäktige.
tycka att områdena
har vi gått utDen
medvänder
information om
sigsyftet
också
digtips
som
företagare
i
ochtill
med
på är
hurinvånare
man själveller
kan hjälpa
pollinerarna
i sin
kommunen,
och
naturligtvis
till kreditgivare,
trädgård.
Boende
i närheten
och allmänhet
har därefter visat sin
uppskattning
för initiativet.
leverantörer
och samarbetspartner.
en läsa
grönom
stadvilka
och våra
viktiga.
Skötselfrågan
HärHjo
kanärdu
mål träd
somärsatts
upp,
hur mål- är omfattande
och
inte
minst
när
det
gäller
vår
nyligen
uppföljningen har gått och hur skattepengarnabyggnadsminneshar
förklarade stadspark.Vianvänts.
har under hösten fått en kontaktperson
på Länsstyrelsen som ska fungera som bollplank kring den framtida skötseln av parken. Under året har arbetet med en trädvårdsplan för parken påbörjats och en ansökan om bidrag har
lämnats in till Länsstyrelsen.

Hjo kommun har under våren deltagit i SKR:s enkätundersökning
kring hur medborgarna uppfattar den kommunala servicen när det
gäller gator, vägar, GC-vägar m.m. som kallas Kritik på teknik. 500
medborgare valdes slumpmässigt ut för att svara på enkäten och
vi hade den högsta andelen svarande av samtliga deltagande kommuner. Resultatet var mycket positivt och Hjo kommun placerade
sig på sjunde plats bland de 102 deltagande kommunerna.
Vi har sökt och beviljats statlig medfinansiering för att bygga GCväg utmed Kvarngatan, från Skövdevägen till Hammarnskolan,
och arbetet slutfördes under november. Inom ramen för samma
ansökan har vi också beviljats bidrag för att tillgänglighetsanpassa
sammanlagt sex hållplatslägen för kollektivtrafiken utmed Nygatan,
Kvarngatan och vid Guldkroksskolan. Samtliga hållplatser är nu
ombyggda och tillgänglighetsanpassade. För att öka trafiksäkerheten i korsningen Idrottsgatan-Skolgatan vid infarten till Guldkroksområdet har korsningen höjts för att öka säkerheten för
fotgängare och cyklister. Under hösten 2019 slutfördes den sista
biten av den nya GC-vägen utmed Skolgatan när anslutningen mot
Torggatan vid Jakobsparken kom på plats.

Produktio
Foto: Hjo
Tryck och
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Under hösten 2018 gjorde samhällsbyggnad i samarbetet med
vård- och omsorg en ansökan till Klimatklivet om bidrag för att
sätta upp laddstolpar för 20 stycken bilar vid hemtjänstens lokaler
på Vallgården.Vi beviljades bidrag om 250 tkr, vilket finansierade
halva installationskostnaden. Lagom till sommaren 2019 fanns
laddstolparna på plats. Hemvården, resurs- och biståndsenheten
samt hälso-och sjukvårdsenhetenG
harN
bytt
ut S
flertalet
IN
I VOavDsinaEbilar
RSRÅ
från bensindrivna till eldrivna bilar. I samverkan med Hjo Energi
har vi ansökt och beviljats bidrag från Klimatklivet till ett antal
va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ
offentliga laddplatser. Laddstolparna kommer att ställas upp under
va sanmälva hco terå angnåg ted röf netehmaskrev
2020.

rednäv neD .egitkämllufnummok llit neslerytsnummok
eragateröf ren
ellinventering
e eranåvniavrävåra
mosbroar.
gid lIlitsamband
åskco gis
Under 2018 igenomfördes
,eraviett
gtidstort
erk lbehov
lit sivtav
gilratt
utarenovera
n hco ,nen
engångummoch
ok
med denna framkom
cykelbro över Tidan .irBlikstorp.
entrapsteUnder
bramahösten
s hco renoverades
rerötnarevebron
l
och fick ett nytt högre räcke för att öka säkerheten för cyklister.
För att öka-låtillgängligheten
m ruh ,ppu sför
ttasgångare
mos låoch
m acyklister
kliv mo byggdes
asäl ud unnak räH
der våren enrany
bro
över
Sjörydsbäcken
mellan
Campingen
h anragnepettaks ruh hco ttåg rah negninoch
jlöfppu
Stadsparken via Greve Posses allé. Den
.stngamla
ävna var i dåligt skick och
så kort att en lång trapp ingick i överfarten.
För att kommunens måltider till barn och äldre ska bli mer
hållbara och klimatvänliga inleddes under våren ett arbete med
måltidsenhetens personal där man kom överens om att se över
menyerna, minska matsvinnet, försöka nyttja ej försäljningsbara
grönsaker från en lokal butik, införa källsortering, m.m. Detta har
sedan genomsyrat arbetet under hela året. Under hösten genomfördes en särskild matsvinnsvecka i samarbete med skol personal
och elever.
Som kommunens största arbetsgivare fokuserar Hjo kommun
också på att vara ett gott föredöme i omställningsarbetet. Under
2019 har vi fokuserat på att möjliggöra för källsortering inom
kommunens olika verksamheter genom att sluta avtal med Infinitum för hämtning av glas, metall, pappkartonger, batterier, plast
och tidningar på tio olika arbetsplatser. Särskilt skolor och förskolor är angelägna om att vara ett gott föredöme för att skapa
ett hållbart samhälle. Även på offentliga platser har vi kommit
igång med att skapa bättre förutsättningar för källsortering. Ett
första steg var att inför Guldkroksbadets öppnande iordningställa
fem miljöstationer på området.
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Ekonomi
Jämförelse med årets budget
Samhällsbyggnadsverksamheten, som består av Teknisk Service
och Plan o Bygg, redovisar för året ett positivt resultat om 1,1
mnkr. Överskottet har uppkommit inom Plan o Bygg och beror
INNEHÅLL:
främst på att avsatt budget för detaljplanering inte utnyttjats i den
omfattningen som planerats. Det stora arbetet med en fördjupad
Inledning
översiktsplan för Hjo tätort kommer istället att påbörjats under
4
Kommunalråd
och oppositionsråd
har ordet
2020.
Bygglovshandläggningen
har också
genererat ett överskott,
6
Så används
Hjoavkommuns
skattepengar
främst
till följd
högre intäkter
för bygglov än budgeterat.
8
Politisk organisation
10 Förvaltningsorgansiation

Förvaltningsberättelse
14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

Några viktiga händelser under året
Vi och vår omvärld
Målredovisning
Finansiell analys
mnkr
Utfall
Driftsredovisning
2018
Investeringsredovisning
Exploateringsredovisning
Teknisk service
Personalredovisning
Gem teknisk service
0,4
Folkhälsa - välfärdsredovisning
-0,3
HållbarFastigheter
utveckling
Måltidsenheten

Gata/Park/Hamn
Verksamhetsberättelser
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Inom den tekniska enheten, som gemensamt redovisar ett nollresultat, visar gatu/parkenheten ett överskott om 0,6 mnkr. Medel
för vinterväghållningen har inte behövt användas fullt ut då väderÅRSREDOVISNING
leken de sista månaderna på året varit mild och skonsam mot
budgeten. Inom Måltidsverksamheten redovisar man istället ett
Årsredovisningen
är kommunstyrelsens
redovisning
av
underskott om 0,7
mnkr. Faktorer som ökad
personalkostnad
och
ökande livsmedelspriser
är bidragande
orsaker
till underskottet.
verksamheten
för det gångna
året och
avlämnas
av
Övriga delar – Fastigheter,
Mark o Exploatering
Gemensam
kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige.
Denoch
vänder
ett resultateller
i stort
sett enligti budget.
sigAdministration
också till digredovisar
som är invånare
företagare

kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
leverantörer och samarbetspartner.

Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen har gått och hur skattepengarna har
använts.
Budget
2019

Justering
intern
ränta

Justerad
budget 2019

Utfall 2019

Avvikelse

Prognos vid
delårsbokslut
0,0

0,6

0,0

0,6

0,3

0,3

0,1
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Kommunledningskontoret
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0,9
1,5
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1,8
1,7
Vård och
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Summa
3,8
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Arbete och socialtjänst
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Verksamhetsmått & nyckeltal

Utfall 2016

Kostverksamheten:

GNINSIVODERSRÅ

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre som uppger att maten
på äldreboendet smakar mycket eller ganska bra, Hjo (Socialstyva gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ
relsens brukarunders.)

va sanmälva hco terå angnåg ted röf netehmaskrev
-Alla kommuner
rednäv neD .egitkämllufnummok llit neslerytsnummok
-Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
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Hemtjänstportioner
.stnävna

Utfall 2018

74

77
78
204 536
-

150 345

151 417

-

87 350

92 831

42 344

41 972

17 640

17 244

2 810

2 835

Förbrukning/belysningspunkt, Kwh

271

259

Kostnad parker, kr/inv. (SCB)

595

577

-Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

84
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Gata/Park/Hamn:

Antal belysningspunkter gatubelysning (förbrukning/belysningspunkt)

Utfall 2019

gnindelnI

Fritidsportioner (frukost, lovlunch, mellanmål)

-låmVård
ruhoch
,ppomsorg
u sttas
Dagsportioner

Utfall 2017

159 332
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356

352

354

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

1 624

1 773

1 296

*

-Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

1 425

1 419

1 460

*

Fastighetsverksamheten:
Fastighetsyta m2, eget bestånd

52 733

Fastighetsyta m2, Hyrt bestånd

16 460

Plan och Bygg
Antal lagakraftvunna detaljplaner
Bygglov, beslut

Utfall 2016

2
120

Anmälningsärenden, beslut

45

Strandskyddsdispens, beslut

7

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut
Totalt antal beslut delegation (inkl. start/slutbesked)
* Redovisas i årsbokslutet
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TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

VA-verksamhet
VA-verksamheten ansvarar för dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten samt distribution av dricksvatten i ledningsnätet inom Hjo, Korsberga, Blikstorp och Fågelås. Verksamheten är i sin helhet taxefinansierad vilket innebär att de hushåll
och företag som är anslutna till vatten- och avloppsnätet finansierar verksamheten genom avgifter för vatten och avlopp.
Vid utgången år 2019 har verksamheten ca 2 400 abonnenter.

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling
Vatten och Avloppsplanen-planen (VA-planen) för Hjo kommun antogs av fullmäktige under våren 2019. Det strategiska
VA-planeringsarbetet är ett bidrag till kommunens arbete
för att Sverige ska nå de nationella miljömålen samt uppsatta
miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Hösten
INNEHÅLL:
2019 antog kommunfullmäktige en spillvattenbestämmelse med
gränsvärden för halter av oönskade ämnen i avloppsvatten.
Under kommande år kommer kommunen att arbeta vidare med
Inledning
de
åtgärder somoch
identifierats
i planen.
4
Kommunalråd
oppositionsråd
har ordet

Med start under 2019 deltar Hjo kommuns VA-verksamhet i ett
projekt där utsläpp av organiska mikroföroreningar (såsom läkemedel, industrikemikalier, PFAS etc) till Vättern kartläggs. Vid
fyra tillfällen tas prover på inkommande och utgående avloppsvatten på Hjo avloppsreningsverk under en tolvmånadersperiod
och resultatet beräknas vara klara sommaren 2020. Rapporten
kommer i september 2020. Provtagningen görs i Sveriges tre
största sjöar och är ett samarbete mellan vattenvårdsförbunden,
ÅRSREDOVISNING
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Havs- och vattenmyndigheten samt EU-projektet
LIFE IP Rich Waters.
Årsredovisningen
är kommunstyrelsens
redovisning av

verksamheten för det gångna året och avlämnas av

Under året har ett antal underhållsarbeten gjorts på vatten- och
Så används Hjo kommuns skattepengar
kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige. Den vänder
avloppsledningsnätet. I Blikstorp har en ny förbindelseledning
Provtagningar
på det renade vattnet i avloppsreningsverket visar
Politisk organisation
sig också till dig som är invånare eller företagare i
med rundmatning lagts ner via den nya bron över Tidan. I Korsatt
halterna av ogynnsamma ämnen är fortsatta låga. RenoveFörvaltningsorgansiation
kommunen,
ochhar
naturligtvis
kreditgivare,
berga
vid Hamrum
det gamla till
nätet
sanerats och 250 meter
ringen av avloppsreningsverket som genomfördes 2014-2016
leverantörer
och
samarbetspartner.
ny
ledning
har
lagt
ner.
I
tätorten
har
ett
större saneringsarbete
har
gett
goda
resultat
på
reningen
av
avloppsvatten.
År
2018
Förvaltningsberättelse
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Gärdhemsvägen
och
på
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Västra
14
Kväve Några viktiga händelser under
25,6året 25,2
19,6
11,4
7,5kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur målbytts ut. I övrigt har ett antal spillvattenledningar såväl i som
Götaland
ochomvärld
Halland med avseende
på utsläpp
av fosfor
och 11,3 Härcer
16
Vi
och
vår
Fosfor
0,15
0,11
0,1
0,1
0,07
0,08
uppföljningen
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gått ochBytet
hur av
skattepengarna
harabonnenter
utanför
tätorten
vattenmätare hos
biologiskt
syreförbrukande
ämnen.
I tabellen
nedan
redovisas
Biologist
syreförbrukande
ämnen
17,2
24,2
12,7
4,4
3,4
3,1
18
Målredovisning
använts.
som
har
kommunalt
vatten
påbörjades
under
2019
och kommer
utvecklingen
av
utsläppsnivåerna
under
perioden
2013
till
2019.
38
Finansiell analys
att fortsätta under hela 2020 och 2021.
46
Driftsredovisning
48
Investeringsredovisning
Uppmätt mängd, mg/l i renat vatten
Styrsystemet på vattenverket och Sörbacka pumpstation har
50 30Exploateringsredovisning
uppdaterats under året och på reningsverket har en ny slam52
Personalredovisning
pressanläggning installerats.
58 25Folkhälsa - välfärdsredovisning
62 20Hållbar utveckling
Driften har varit stabil under året och reningen av avlopps15
vattnet når upp till ställda miljökrav med god marginal. Antalet
10
Verksamhetsberättelser
läckor på ledningsnätet uppgår till sex stycken.
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Kommunledningskontoret
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Samhällsbyggnad
Taxefinansierad
Kväve verksamhet
Fosfor
Biologist syreförbrukande ämnen
- Vatten och avlopp VA
- Renhållning
Kultur, turism och fritid
Vård och omsorg
VERKSAMHETSMÅTT
& NYCKELTAL
Barn och utbildning
Arbete och socialtjänst
Kommunalförbund
VA-taxa
Hjo kommuns bolag - organisationsskiss
33,03
Kommunala bolag och koncerninterna engagemang
35,00
0

30,00

29,01

28,70

26,15

23,50
Finansiella
räkenskaper
25,00

24,40

24,40

25,00

2019

Verksamhetsmått vatten och avlopp
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TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nothänvisning

Ekonomisk utvärdering
2019 års resultat för verksamheten är negativt om - 38 tnkr. Resultatet redovisas som fordran på Va-kollektivet i balansräkningen. Vid ingången av år 2019 uppgick denna fordran till 0,2 mnkr
och utgående värde vid årets slut är ungefär lika stor. Intäkterna
avseende brukningsavgifter har ökat jämfört med föregående
år som en följd av taxehöjning och tilläggsdebitering för ökad
belastning från industrin. Intäkterna för anslutningsavgifter har
ökat med ca 0,3 mnkr. Totalt har intäkterna för år 2019 varit 0,8
mnkr högre än år 2018. Kostnaderna, exklusive avskrivningar
och räntekostnader har varit 0,5 mnkr lägre än 2018, då vi hade
engångskostnader för de nya skyltarna ”Vattenvårdsområde
Vättern”.
I delårsbokslutet låg en årsprognos på ett minusresultat om
-0,5 mnkr för verksamheten. Helårsresultatet blev dock bättre,
mycket beroende på den milda höst/vintern som medfört att
det inte uppstått så många läckor på ledningsnätet som är vanligt under den kalla årstiden.
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Renhållning - taxefinansierad verksamhet
Hjo kommun är sedan 1 januari 2000 medlem i Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS; som är ett kommunalförbund med ansvar
för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande.
I likhet med VA-verksamheten är AÖS helt finansierat via taxor. Övriga medlemmar i AÖS är Tibro, Skövde, Karlsborg, Töreboda,
Falköping samt Skara kommuner. Från 1 januari 2016 är också Mariestad och Gullspång medlemmar. För att öka tillgängligheten till
återvinningsstationen i Hjo infördes grönt kort under våren 2015.

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling
Hjo kommun är sedan 1 januari 2000 medlem i Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS; som är ett kommunalförbund
med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt
information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets
INNEHÅLL:
omhändertagande. I likhet med VA-verksamheten är AÖS helt
finansierat via taxor.

Inledning
4
6
8
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Kommunalråd och oppositionsråd
ordet
Kommunalförbundet
AÖS upprättarhar
årsredovisning
för verkSå
används
Hjo
kommuns
skattepengar
samheten men Hjo kommun får årligen ett bidrag från AÖS
organisation
påPolitisk
30 kr per
invånare för att finansiera återställandet av gamla
Förvaltningsorgansiation
deponier. Detta bidrag fonderas och särredovisas under avsättningar på balansräkningen. Utöver bidraget för återställande av

Förvaltningsberättelse
deponier betalar AÖS ett årligt arrende för återvinningscentra14
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händelser
under året
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motsvaras
av kostnader
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Vi och vår omvärld
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Finansiell
analys
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och med
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Driftsredovisning
återställande av deponin inom området Sanna. ProvtagningsInvesteringsredovisning
kostnader har under 2019 belastat konto för avsättningar för
Exploateringsredovisning
iordningställande av gamla deponier. Ett åtgärdsprogram för
Personalredovisning
återställningen kommer att arbetas fram efter att provtagningsFolkhälsa - välfärdsredovisning
programmet
är slutfört.
Hållbar utveckling

Verksamhetsberättelser
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Demokrati utvärdering
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Resultatet för helåret 2019 är negativt om -376 tkr. Totalt har
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Taxefinansierad verksamhet
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Kultur, turism och fritid
Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, kulturarrangemang, kulturturism, kulturskola samt övrig kulturverksamhet i kommunen, fritidsgård, fritidsanläggningar, föreningssamverkan och föreningsbidrag, simskola, utomhusbad, uthyrning
av lokaler m.m.

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling
I slutet av april startade Kulturkvarteret upp med nya öppettider,
ny gemensam disk/reception och ett nytt arbetssätt gentemot
besökarna. Detta innebar att mycket fokus under våren handlade
om upplärning kring nya arbetsuppgifter för den personal som
efter förändringen skulle arbeta i disken. Förändringen syftade till
INNEHÅLL:
att på ett bättre sätt möta besökarnas behov och därför var också
utbildning inom service och värdskap en viktig och naturlig del.
Under hösten har sedan de nya rutinerna utvärderats löpande och
Inledning
en
fortsatt vidareutveckling
sker medhar
målet
att anpassa verksam4
Kommunalråd
och oppositionsråd
ordet
heten
efter behoven
och använda
resurserna på bästa sätt.
6
Så används
Hjo kommuns
skattepengar
8
Politisk organisation
de nya rutinerna för bemanning etc. i Kulturkvarteret
10 Genom
Förvaltningsorgansiation
kunde viss del av Turistbyråns verksamhet flyttas ut på stan mer
eller mindre regelbundet under framförallt sommaren. På detta
Förvaltningsberättelse
kunde
besökarna
i Hjounder
få information
och hjälp med besöks14 sätt
Några
viktiga
händelser
året
på vår
de platser
de befann sig utan att själva behöva söka detta
16 frågor
Vi och
omvärld
i Kulturkvarteret. Utvärdering av denna del av verksamheten
18 inne
Målredovisning
att detanalys
fallit väl ut och planering pågår därför för att vidareu38 visar
Finansiell
46 tveckla
Driftsredovisning
detta inför kommande sommar.
48
Investeringsredovisning
sommaren visades två mycket välbesökta och uppskatta50 Under
Exploateringsredovisning
52 dePersonalredovisning
utställningar i Kulturkvarteret utöver de fasta utställningarna.
58 Bland
Folkhälsa
välfärdsredovisning
annat-visades
en utställning med ”Lyxiga parfymflaskor då
62 och
Hållbar
utveckling
nu” där
Christina Lindvall-Nordin som samlat parfymflaskor
sedan 1959 ställde ut sin mycket omfattande och fina samling i
Estridsalen. I bottenvåningen av Samrealskolan visades ”Josef
Verksamhetsberättelser
akvareller”. En utställning som tidigare bara visats i London,
66 Franks
Demokrati
och Stockholm men som Hjo fick chans att ta del av.
68 Helsingfors
Kommunledningskontoret
70
Samhällsbyggnad
hösten tecknades
avtal kring ett nytt, webbaserat program
72 Under
Taxefinansierad
verksamhet
för- Vatten
bokningar,
föreningsregister m.m. Detta proochföreningsbidrag,
avlopp VA
gram
är modernt och framtaget efter de krav som SKR ställt på
- Renhållning
bokningsprogram
för kommuner ska vara utformat. Uppbygg76 hur
Kultur,
turism och fritid
av programmets
78 nad
Vård
och omsorg innehåll för Hjos del pågår och lansering för
bruk
planeras till våren 2020.
82 externt
Barn och
utbildning
86
Arbete och socialtjänst
ramen för Fritidsgården Stationens verksamhet har ett sa88 Inom
Kommunalförbund
tillsammans
övriga Skaraborgskommuner påbörjats
89 marbete
Hjo kommuns
bolagmed
- organisationsskiss
90 under
Kommunala
bolag
och av
koncerninterna
engagemang
året. Detta
i form
ett treårigt projekt,
KEKS, som syftar
till att lyfta arbetet med ungdomars delaktighet. Projektet är till
största del
finansierat av Skaraborgs kommunalförbund. På grund
Finansiella
räkenskaper
relativt stor personalomsättning
under året har projektet inte
94 avRedovisningsprinciper
och tilläggsupplysningar
tagit fart som
för Hjos del men verksamheten
98 riktigt
Resultaträkning
ochplanerat
kassaflödesanalys
fram mot 2020 med tillförsikt.
99 blickar
Balansräkning
100 Nothänvisning
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Under 2019 har turismverksamheten vidareutvecklat 		
besöksnäringswebben www.visithjo.se. Fokus låg på att tillgängliggöra information för grupper/föreningar/företag – samlad information på ett ställe. I arbetet ingick att inventera det utbud som finns
samt marknadsföra detta utbud digitalt på www.visithjo.se; mötesoch samlingslokaler, gruppaktiviteter, matställen, catering, boende
och parkeringsmöjligheter för bussar.

ÅRSREDOVISNING
Viktiga händelser framtid

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
Flera stora utredningar
är pågående
införav
den fortsatta
verksamheten
för det gångna
året och
ochviktiga
avlämnas
utvecklingen av berörda
verksamheter i synnerhet
och för Hjo
kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige.
Den vänder
i allmänhet.
kommer
att slutföras
sigkommun
också till
dig somUtredningarna
är invånare eller
företagare
i och
presenteras
för
politiken
under
2020
och
kan
komma
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, att innebära
förändringar i positiv riktning. Det är viktigt att politiken ges möleverantörer och samarbetspartner.

jlighet att fatta beslut på bra underlag och därför är arbetet kring
dessa utredningar prioriterade i arbetet för berörda verksamheter.

Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen
har gått
och huravseende
skattepengarna
har
Avtal med långivare
av föremål
Estrid Ericsonutställningen sträcker sig till ochanvänts.
med årsskiftet 2020/2021 och i enlighet

med ambitionerna för Kulturkvarteret är det viktigt att arbeta med
planering av vad som händer från och med januari 2021. Detta är
också en del av utredningen kring satsningen på Kulturkvarteret.
Ny Fritidsutvecklare tillträdde i slutet av oktober och han kommer
tillsammans med föreningslivet se över föreningsbidragen så att de
är anpassade för nuvarande och kommande behov för att därefter
lämna förslag på att revidera nuvarande bidragsbestämmelser.
Kultur, turism och fritids ledningsgrupp har under hösten påbörjat
ett arbete med fokus på utveckling av våra verksamheter utifrån
geografiska platser. Detta arbete syftar till att hitta strategier för
utveckling och hur vi kan använda våra gemensamma resurser på
ett bra sätt. Arbetet är bara påbörjad, men kommer att fortsätta
under 2020.
En viktig del i utvecklingsarbetet är att ta avstamp från den gemensamma riktning som politiken pekat ut. För att tydliggöra detta
och för att på ett bättre sätt kunna arbeta med att marknadsföra
Hjo som boendeort, besöksmål och arbetsgivare är ett arbete
påbörjat kring en varumärkesplattform för Hjo. Genom en sådan
plattform kan alla som på ett eller annat sätt marknadsför Hjo
ha gemensamma nämnare i hur denna marknadsföring ska ske
och vad som är unikt och bra med just Hjo. Arbetet sker förvaltningsövergripande och leds av Kommunikationschef.
Under 2020 utarbetar verksamheten en ny besöksnäringsplan som
ersätter tidigare strategi (2015-2020). Den nya planen sträcker sig
perioden 2021-2025.
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Ekonomi
mnkr

Utfall
2018

Budget
2019

Justering
intern
ränta

Justerad
budget 2019

Utfall 2019

Avvikelse

Prognos vid
delårsbokslut

Gemensamt

2,7

2,7

0,0

2,7

2,5

0,2

0,2

Kultur

6,3

6,4

0,0

6,4

6,6

-0,2

-0,1

Turism

2,4

2,5

0,0

2,5

2,5

0,0

0,0

Fritid

14,3

14,3

-0,6

13,7

13,6

0,1

0,1

Summa

25,7

25,9

-0,6

25,3

25,2

0,1

0,2

GNINSIVODERSRÅ

Jämförelse med årets budget
va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ
Kultur, turism och fritid redovisar ett överskott om drygt 0,1
va sanmälva hco terå angnåg ted röf netehmaskrev
mnkr 2019.
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rådet redovisar ett överskott om ca 0,2 mnkr 2019. Avvikelsen
.rentrapstdå
ebrtjänsten
amas hsom
co refritidsutvecklare
rötnarevel
beror på personalförändringar
har varit vakant under delar av året.

-låm ruh ,ppu sttas mos låm akliv mo asäl ud nak räH

Fritidsverksamheten
rah anraredovisar
gnepettaett
ks rplusresultat
uh hco ttåom
g radrygt
h neg0,1
ninmnkr
jlöfppu
2019. Resultatet beror på ett flertal .faktorer.
Utfallet
på
Guldstnävna
kroksbadet och simskolan blev bättre än budgeterat. Förklaringen
beror på ökade intäkter än budgeterat på Guldkroksbadet samt
högre intäkter på simskolan då det varit ett stort antal deltagare
2019. Drift av träningsplaner och skatepark medför överskott
p.g.a. lägre kostnader för skötsel än budgeterat och samtidigt
har verksamheten svårt att nå upp till budgeterad intäktsnivå för
uthyrning av träningsplaner. Det senare gäller även för Park där
verksamheten inte når upp till budgeterad intäktsnivå. Utbetalning
av föreningsbidrag har 2019 medfört något lägre utfall än budgeterat. Fritidsgården redovisar ett mindre underskott p.g.a. personalförändringar.
Kulturverksamheten redovisar ett minusresultat om ca 0,2 mnkr
2019. Samarbetet Bibliotek Mellansjö och det nya bibliotekssystemet har medfört något högre kostnader under året. Det är
främst kostnader hänförliga till nedladdning av e-böcker som
medfört en högre kostnad. Dessutom har biblioteket behövt
byta ut de flesta av sina datorer under året.Ytterligare orsak till
avvikelsen beror på att utställningsverksamheten har haft högre
kostnader under året som delvis förklaras av att vissa utställningar har varit dyrare än normalt.
Turistverksamheten redovisar ett resultat enligt budget 2019.

Jämförelse med årsprognos i delårsbokslutet
Resultatet för politikområdet blev ca 0,1 mnkr lägre än prognosen i delårsbokslutet. Avvikelsen beror på högre kostnader
än prognostiserat inom kulturverksamheten och främst högre
kostnader för biblioteksverksamheten enligt ovan förklaring till
avvikelsen.
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hco kcyrT
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Vård och omsorg
Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionsnedsattas behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget
och särskilt boende. Äldreomsorgen omfattar hemvård i ordinärt boende, korttidsvård, dagverksamhet, särskilt boende, kommunal hälsooch sjukvård. Verksamheten till funktionsnedsatta handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen: personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med särskild service.

Viktiga Händelser
Under 2019 har Vård och Omsorg i samverkan tagit fram ett
dokument som samlar och beskriver ”Baskrav och ansvarsbeskrivning för personal inom Vård och Omsorg i Hjo kommun”. Detta dokument skall syfta till att vara en vägledning i
medarbetarnas arbete som omvårdnadspersonal och ska styra
INNEHÅLL:
medarbetarens förhållningssätt och bemötande av de individer
hen möter i sitt arbete. Dokumentet är ett viktigt steg i arbetet
med att säkerställa att alla medarbetare i verksamheten har ett
Inledning
gemensamt
förhållningssätt
och värdegrund.
4
Kommunalråd
och oppositionsråd
har ordet
6
Så används Hjo kommuns skattepengar
Vård
ochorganisation
omsorg har under en längre tid haft avvikelsehanterin8
Politisk
i fokus. Under 2019 har förvaltningen arbetat med en enkät
10 gen
Förvaltningsorgansiation
till alla medarbetare för att kartlägga styrkor och svagheter på
området samt introducerat ett nytt avvikelsehanteringssystem.
Förvaltningsberättelse
nu godaunder
möjligheter
14 Detta
Någrasystem
viktigager
händelser
året att arbeta ännu mer inteoch
16 grerat
Vi och
vårproaktivt
omvärldmed avvikelsehantering. Ännu återstår att
former för återkoppling och kommunikation kring lärdomar
18 skapa
Målredovisning
från
avvikelserna,
38
Finansiell analys även över enhetsgränserna.
46
Driftsredovisning
Sigghusbergs planerade utbyggnad startade enligt
48 Äldreboendet
Investeringsredovisning
plan
under
året
och beräknas vara färdig under våren 2020. Ny50
Exploateringsredovisning
av både boendeavdelning, korttid samt en utbyggnad
52 tillskottet
Personalredovisning
dagverksamheten
är ett välkommet tillskott till utbudet av
58 avFolkhälsa
- välfärdsredovisning
tjänster inom Vård och Omsorg i Hjo Kommun. Un62 platser
Hållbaroch
utveckling
der året har efterfrågan på just platser med inriktning demens
varit ökande, medan efterfrågan på särskilt boende med somatisk
Verksamhetsberättelser
varit låg. Som en konsekvens av detta kommer en bo66 inriktning
Demokrati
på Sjöryd, med 10 platser att stänga under 2020.
68 endeavdelning
Kommunledningskontoret
I
samband
med
detta kommer dagverksamheten som idag håller
70
Samhällsbyggnad
till
på
Vallgården
flytta till nya lokaler på Sjöryd. Detta medför
72
Taxefinansieradatt
verksamhet
både
ett bättre
lokalutnyttjande
och en möjlighet till samverkan
- Vatten
och avlopp
VA
kring
både aktiviteter och personal på Sjöryd.
- Renhållning
76
Kultur, turism och fritid
allaoch
enheterna
78 För
Vård
omsorg har det varit nödvändigt att ta fram förslag på
arbeta
med förändringar av verksamheterna. Detta då det
82 och
Barn
och utbildning
i kommunen krävt både återhållsamhet och nya
86 ekonomiska
Arbete ochläget
socialtjänst
Under året har flera möten med både brukare och me88 tankesätt.
Kommunalförbund
hållitsbolag
i olika- former
för att gemensamt finna hållbara
89 darbetare
Hjo kommuns
organisationsskiss
Detta
har och
skettkoncerninterna
genom både enkäter
och intervjuer för
90 lösningar.
Kommunala
bolag
engagemang
perspektivinsamling och kartläggning av behoven.

Finansiella räkenskaper
94
98
99
100

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Resultaträkning och kassaflödesanalys
Balansräkning
Nothänvisning

Under 2020 kommer flera verksamheter att få finna nya former
för sin verksamhet med målsättningen att brukarna skall få samma
goda kvalitet.
Året 2019 kröntes med den glädjande nyheten att Hälso- och
Sjukvårdsenheten, HoS, utnämndes till Årets arbetsplats 2019.
HoS-enheten har några kämpiga år bakom sig. De har seglat på
ÅRSREDOVISNING
ett stormigt hav, och bitvis fått styra utan kapten. De har under
året fått en ny enhetschef på plats och HoS-enheten har under
året välkomnat flera
nya och stabila medarbetare
som har
Årsredovisningen
är kommunstyrelsens
redovisning
av kommit in i gruppen
ett bra
sätt. året
Det finns
energi och
verksamheten
förpådet
gångna
och ny
avlämnas
av kraft
att se över arbetssätt
och rutiner. Det goda Den
mötetvänder
är viktigt för
kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige.
HoS-enheten,
och
de
får
många
chanser
till
att
skapa
sig också till dig som är invånare eller företagare goda
i möten
under
en
arbetsdag.
De
träffar
patienter
och
anhöriga,
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, som ofta
befinner sig i svåra situationer och behöver vårt stöd. Patienterleverantörer och samarbetspartner.
na uttrycker ofta att de har ett stort förtroende för sin arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska. De blir en viktig del i
Härderas
kan vardag.
du läsa om vilka mål som satts upp, hur mål-

uppföljningen har gått och hur skattepengarna har
använts.
Framtid:

Arbetet med att införa Hållbart Arbetsliv - Heltid som Norm
kommer att prägla hela 2020 och innebära en genomlysning av
samtliga verksamheter.
Alla frågor som rör bemanning kommer att vara aktuella, schemaläggning och resursanvändning. men även kopplat till kompetensförsörjning. All verksamhet inom välfärdssektorn möter
stora utmaningar att hitta, attrahera och behålla kompetent
personal. Ett första steg i arbetet med Hållbart Arbetsliv - Heltid
som Norm är att utarbeta en handlingsplan och en strategi för
projektet.Vidare kommer kompetensutveckling av alla chefer att
genomföras.
Teknik, digitalisering och verksamhetssystem går hand i hand. I
takt med att nya tekniska lösningar kommer på marknaden ökar
behovet av samordning, lära av andra och hitta rätt teknik till
rätt processer. Här har Hjo kommun som liten kommun både en
möjlighet i att skräddarsy och hitta egna lösningar men också ett
behov av omvärldsbevaka och lära av pågående projekt runt om
i Sverige. För att kunna hitta bästa möjliga alternativ för ett nytt
verksamhetssystem har Hjo kommun gått med i en gemensam
upphandling tillsammans med V6-kommuerna.
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Hemvården är den verksamhet som först möter det väntade
ökade inflödet av brukare. Under året har antalet utförda besök
ökat från 500 besök per dag i början av året till ca 600 besök per
dag vid utgången av 2019. Detta ställer stora krav på att optimera
arbetssätt och strukturer, flexibilitet och framförallt att skapa en
hållbar och tilltalande arbetsmiljö för medarbetarna. För att ge
förutsättningar att klara dessa utmaningar utökas Hemvården
GN
I N2020.
SIVODERSRÅ
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.rentrapstebramas hco rerötnarevel
genom uppsökande verksamheter. Syftet är att minska ofrivillig
ensamhet och hjälpa seniorer hitta hälsofrämjande aktiviteter och
-låm ruh ,ppu sttas mos låm akliv mo asäl ud nak räH
ett socialt sammanhang för målgruppen 75+.

rah anragnepettaks ruh hco ttåg rah negninjlöfppu

vna 2020 göra allt vi
Inom hela Vård och omsorg kommer.stvinäunder
kan för att få så motiverade och välmående medarbetare som
möjligt. Under året kommer vi fokusera på att sänka sjuktalen
bland våra medarbetare. Som ett led i detta kommer alla medarbetare under våren bjudas in till en föreläsning av Åsa Kadowaki,
psykiater och legitimerad KBT-terapeut. Vård och omsorg är
tjänsteutövning av det viktigaste slaget – där en engagerade och
kunniga medarbete är nyckeln till god kvalitet.
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Ekonomi

mnkr

Utfall
2018

Budget
2019

Justering
intern
ränta

Justerad
budget 2019

Avvikelse

Prognos vid
delårsbokslut

Gemensamt

18,9

22,1

0,0

22,1

21,6

0,5

-0,4

Äldreomsorg

110,0

113,9

-0,1

113,8

114,5

-0,7

-1,0

38,3

38,8

0,0

38,8

36,6

2,2

1,4

167,2

174,8

-0,1

174,7

172,7

2,0

0,0

Funktionsnedsättning
Summa

INNEHÅLL:

Inledning
Jämförelse med årets budget
4
6
8
10

Utfall 2019

Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
Så används
Hjoredovisar
kommunsVård
skattepengar
Per
31/12 2019
och omsorg ett resultat som är
Politisk
organisation
2 mnkr bättre än budget. Resultatet per verksamhetsområde är
Förvaltningsorgansiation
+0,5 mnkr för Gemensamt vård och omsorg, -0,7 mnkr för Äldreomsorg och överskott 2,2 mnkr för Funktionsnedsättning.

Förvaltningsberättelse
14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

Några viktiga
händelser
under
året
Överskottet
beror
på många
olika
faktorer men bland de största
Vi nämnas
och våratt
omvärld
kan
nettokostnaderna för Kortebo, personlig assistans,
Målredovisning
biståndshandläggare,
Gjutaren, Dagcenter Klammern, stödboende
Finansiell
analys boendena Rosell och Sjöryd blivit lägre men
samt
de särskilda
Driftsredovisning
för
boendestöd, elevhem LSS, hemvården, särskilt boende SiggInvesteringsredovisning
husberg och köp av externa boendeplatser har nettokostnaden
Exploateringsredovisning
istället blivit högre än budgeterat.
Personalredovisning
Folkhälsa - välfärdsredovisning
Vård och omsorgs verksamhet är mycket personalintensiv, av
Hållbar utveckling
redovisade kostnader i bokslutet är 83% personalkostnader.
Personalkostnaderna totalt blev 0,3 mnkr lägre än budget men
Verksamhetsberättelser
olika verksamheters resultat varierar. Lite större differenserna
66 av
Demokrati
personalkostnader mot budget finns på särskilda boendena
68 Rosell
Kommunledningskontoret
och Sjöryd, Dagcenter på Klammern, biståndshandläggare
70 och
Samhällsbyggnad
Hälso- och sjukvårdsenheten där kostnaderna blivit lägre. För
72 hemvård,
Taxefinansierad
verksamhet
särskilt boende
Sigghusberg och boendestöd har lönerVatten blivit
och avlopp
VAbudgeterat.
na- istället
högre än
- Renhållning
76 Avvikelser
Kultur, turism
och fritid
mot budget
när det gäller intäkter är bl a statsbidrag
78 som
Vård
ochbudgeterats,
omsorg högre intäkter för hemvård, försäljning av
inte
82 korttidsplats
Barn och utbildning
inom kommunen som inte budgeterats och högre
86 intäkt
Arbete
socialtjänst
föroch
personlig
assistans.
88
Kommunalförbund
89
Hjo kommuns bolag - organisationsskiss
90
Kommunala bolag och koncerninterna engagemang

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
verksamheten för det gångna året och avlämnas av
kommunstyrelsen
Denhögre
vänder
Större avvikelsertill
av kommunfullmäktige.
övriga kostnader som blev
än budgetsigerat
också
till dig för
som
äravinvånare
eller företagare
i främär kostnad
köp
externa boendeplatser,
övriga
kommunen,
naturligtvis
kreditgivare, Kostnader
mande
tjänster och
och kostnader
förtill
sjukvårdsmaterial.
leverantörer
som istället
blev lägreoch
är blsamarbetspartner.
a ersättning för personlig assistans till
Försäkringskassan, administrativa tjänster, bostadsanpassning och
personal.
Härkursavgifter
kan du läsa
om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen har gått och hur skattepengarna har
Jämförelse med årsprognos
använts. i delårsbokslutet
Vid delårsbokslutet förväntades Vård och omsorg redovisa ett ±0
resultat vid årets slut och resultatet i december blev ett överskott
med 2 mnkr. Avvikelse mot helårsprognosen i augusti är 1,2 %.
Skillnaden mellan prognosen och utfallet beror på många förändringar men några större differenser kan nämnas. Kostnaderna för i
första hand löner på Sigghusberg, Sjöryd, biståndshandläggare och
administration resurs och bistånd har blivit lägre än prognostiserats vid delårsbokslutet. För hemvården, hälso- och sjukvårdsenheten och Villa Rosell har lönekostnaderna istället blivit högre än
prognostiserat.
Andra avvikelser är kostnader för verksamhetssystem äldreomsorg och bostadsanpassning som blev lägre än prognosen.
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Verksamhetsmått & nyckeltal

Statistik

Utfall 2017

Utfall 2018

243

263

280

Hemtjänst antal utförda timmar/månad, genomsnitt

3 091

3 117

3 506

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

3 424

3 690

3 911

Antal möjliga dygn på korttiden vid ordinarie beläggning på korttidsavdelning

3 650

3 650
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Kontinuitet i hemtjänst (antal vårdare under 14 dagar, mått 10)
,eravigtiderk llit sivtgilrutan hco ,nenummok
.rentrapstebramas hco rerötnarevel
Nyckeltal

8

35 tedro
7
22

291 714

Kostnad per brukare hemtjänst, kr (alla kommuner, ovägt medelvärde, kr)

252 138

-låm ruh ,ppu sttas mos låm akliv mo asäl ud nak räH
rah anragnepettaks ruh hco ttåg rah negninjlöfppu
Kostnad per brukare särskilt boende äldreomsorg, kr (Hjo)
.stnävna

787 845

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

851 232

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+, kr (Hjo)

227 884

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+, kr (likn. kommuner äldreomsorg)

236 969

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%) (statistiskt förväntad kostnad)

-3,6

3 650

: L L Å H E30NN I
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Utfall 2017
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Utfall 2016

Kostnad per brukare hemtjänst, kr (Hjo)

Utfall 2019

terå

re304
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agitkiv argåN
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gninsivod841
erl285
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794 886
sylana llei944
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249 532
gninsivoderlanosreP
-3,0
gninsivodersdräfläv - aslähk-1,4
loF
gnilkcevtu rabllåH
263 880

*På grund av ändrad redovisning av antal brukare med hemtjänst är nyckeltalet ”Kostnad per brukare med hemtjänst” inte tillförlitligt och inte heller jämförbart med
tidigare år. Detta nyckeltal redovisas därför inte för 2018.
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Barn och utbildning
Barn och utbildning är indelat i följande verksamhetsområden: Barnomsorg omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet.
Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration.
Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive SFI – svenska för invandrare

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling
Vi bygger ny skola!
Under 2019 har utformningen av Estrid Ericsonskolan växt fram i
samarbete med Link arkitektur, personal från samhällsbyggnad och
en projektgrupp bestående av pedagoger från Hjo kommuns
skolor. Projektgruppen har gjort studiebesök på nybyggda skolor
INNEHÅLL:
för att samla kunskap och inspiration. Projektgruppen har också
tagit del av forskning kring hur lärmiljöer kan utformas för att
Inledning
främja trygghet och studiero. Elever har varit delaktiga och 		
4
Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
formulerat önskemål om lärmiljöernas färgsättning, ljud och ljus,
6
Så används Hjo kommuns skattepengar
samt vilka möbler och material de vill ha. De har också tillfrågats
8
Politisk organisation
om hur de tycker att en bra utemiljö som främjar lek och rörelse
10 Förvaltningsorgansiation
bör se ut, samt vilka redskap de skulle vilja ha på skolgården.
Ledorden för projektet har varit ”hållbarhet, litteratur och
Förvaltningsberättelse
rörelse” vilka varit viktiga i arkitekternas arbete med koncept och
14
Några viktiga händelser under året
gestaltning. Projektgruppen ville också knyta an till Hjo kommuns
16
Vi och vår omvärld
vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” som för den nya
18
Målredovisning
skolan omformulerades till ”Tillsammans skapar vi framtiden”.
38
Finansiell analys
46
Driftsredovisning
Korsberga skola
48 Ombyggnation
Investeringsredovisning
50
Exploateringsredovisning
förskola i Korsberga har de senaste åren bedrivit
52 Björkdungens
Personalredovisning
sin
verksamhet
i paviljonger i anslutning till skolan i väntan på
58
Folkhälsa - välfärdsredovisning
eventuell
nybyggnation. I samband med den utredning Barn
62 enHållbar
utveckling
och utbildning presenterade gällande skolorgansitation lyftes
förslaget att flytta in Björkdungens verksamhet i delar av skolans
Verksamhetsberättelser
lokaler. Utifrån denna fick förvaltningen i uppdrag att skyndsamt
66 Demokrati
påbörja projektet om- och tillbyggnad av Korsberga skola. Efter
68
Kommunledningskontoret
flera avstämningar där verksamheten och föräldraföreningen
70
Samhällsbyggnad
fått komma med förslag på ändringar och efter att ritningen har
72
Taxefinansierad verksamhet
samverkats fackligt har beslut tagits om att gå vidare med aktuell
- Vatten och avlopp VA
ritning
för om- och tillbyggnad av Korsberga skola, uppdaterad
- Renhållning
under
projektets
gång.
76
Kultur, turism och
fritid

78
82
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88
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90

Vård och omsorg
Flytt
GymnasieBarnav
och
utbildning vux verksamhet till Vallgården
Arbete och socialtjänst
Barn
och utbildning har under ett flertal år bedrivit GymnasieKommunalförbund
och
hyrda av Folkhögskolan i Hjo. I
Hjovuxenutbildning
kommuns bolagi lokaler
- organisationsskiss
anslutning
till Folkhögskolan
har Hjo kommun
även haft verksamKommunala
bolag och koncerninterna
engagemang
het i inhyrda paviljonger. På Vallgården finns nu lediga lokaler, som
är lämpliga
för denna verksamhet och som ägs av Hjo Kommun
Finansiella
räkenskaper
lösning blir mer kostnadseffektivt
och verksamheten får
94 Denna
Redovisningsprinciper
och tilläggsupplysningar
lättare
till
samverkansmöjligheter
med
Guldkroksskolan
både vad
98
Resultaträkning och kassaflödesanalys
gäller
lärarkompetens
samt
nyttjande
av
Guldkroksskolans
lokaler.
99
Balansräkning
kommer ske i etapper och första flytten genomförs inför
100 Flytten
Nothänvisning
skolstarten hösten 2020, för att hösten 2021 vara helt klar. Hela
verksamheten kommer utvecklas till ett Lärcentrum i samverkan
Övrigt
med andra kommuner.
108 Finansiella nyckeltal
109 Ordlista och definitioner
110 Revisionsberättelse
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”SOLA”
Vårt språk-och litteraturprojekt fortsätter att utvecklas inom
förskolan, förskoleklass, årskurs 1-3 och fritidshemmen.Vi ser
mycket positiva effekter av arbetet redan nu. Förmågan att kunna
uttrycka sina tankar, känslor, önskningar och visioner i ord är helt
ÅRSREDOVISNING
avgörande för framgångar både i skola och arbetsliv. Forskningsstudier visar att litteratur och högläsning är ett mycket kraftfullt
Årsredovisningen
är kommunstyrelsens
redovisning
av
verktyg för att utveckla
barns språk. Utlåningen
av barnböcker
på
verksamheten
för
det
gångna
året
och
avlämnas
av
biblioteket har ökat, vilket vi ändå får säga är banbrytande jämfört
kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige.
Dentappar
vänder
med resten av Sverige,
där de flesta biblioteken
i utlåning av
sigbarnböcker.
också till dig som är invånare eller företagare i

kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,

Systematiskt
kvalitetsarbete
leverantörer
och samarbetspartner.

uppdrag
av de
förtroendevalda
revisorerna
HärPwC
kanhar
du på
läsa
om vilka
mål
som satts upp,
hur mål-i Hjo
Kommun
genomfört
en
granskning
av
styrning
och
utveckling av
uppföljningen har gått och hur skattepengarna har
utbildningen.Granskningens
syfte
har
varit
att
bedöma
om komanvänts.

munstyrelsen, genom barn- och ungdomsutskottet säkerställer en
ändamålsenlig grundskoleutbildning. Utifrån granskningens resultat
rekommenderar PwC kommunstyrelsen att:
Säkerställa att det finns en gemensam struktur och ett dokumenterat stöd för utformningen av de rapporter som tas fram på
enhetsnivå, vilka utgör grunden för huvudmannens analys,
Tydliggöra systematiken gällande löpande rapportering till kommunstyrelsen,
Säkerställa att kvalitetsrapporter rapporteras till kommunstyrelsen
i enlighet med upprättad systematik så att huvudmannen får en
aktuell nulägesbild av situationen på enheterna, samt att analyser
som görs i kvalitetsarbetet kan ligga till grund för beslut om adekvata åtgärder, Säkerställa systematisk uppföljning och utvärdering
av resursfördelningsmodellens olika delar samt modellen i sin
helhet för att se till att den har avsedd effekt. Utvecklingsledaren har utifrån Skolverkets material tagit fram ett uppdaterar
årshjul samt en gemensam mall att utgå från i det systematiska
kvalitetsarbetet. Såväl rektorsgruppen som förstelärargruppen är
involverade i dokumentationen av varje enhetens arbete. Detta för
att skapa delaktighet och likvärdighet i Hjo kommuns systematiska
kvalitetsarbete. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att
synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det
leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och
utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som
leder till framgång.
Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete.
Där framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och
elever. Elevernas vårdnadshavare, barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn ansvarar
för arbetet.
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Foto: Hjo
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Förvaltningens mål är att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ska underlätta för politiken att få en samlad bild av situationen på enheterna och att detta ska underlätta få en förståelse
för framtida fördelning av resurser, samt att varje enhet ska ha
tydlig bild av kommunens övergripande vision och mål. Den röda
tråden ska löpa genom hela styrkedjan.
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barn per avdelning i snitt på respektive förskola. Under hösten
Minskade barngrupper

2019 löses detta genom att trycket på verksamheten är lägre
-låm ruh ,ppinte
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avdelning. Under
.stDetta
nävnabehövdes dock inte
ing i anslutning till Hammans förskola.
genomföras då det visat sig att ökningen framför allt varit i våra
ytterområden, så både Björkdungens förskola i Korsberga samt
Fågelbo i Gate har fått förstärkning av personal för att hantera
ökningen i barnantal. Detta är en utveckling av landbyggden som vi
är väldigt nöjda med då vi valt att satsa på skolorna i våra ytterområden.
Fullföljda studier
Hjo kommun har bildat en projektgrupp kring elever med problematisk frånvaro, som har jobbat vidare och börjat utveckla bra
metoder och strategier. Gruppen har jobbat under ledning av vår
folkhälsostrateg och består av representanter från skolan, socialtjänsten och vård och omsorg, även den samlade/centrala elevhälsan jobbar kontinuerligt med frågan om problematisk skolfrånvaro.
Fullständig skolgång är en nyckelfaktor för att våra barn och unga
ska lyckas i framtiden. Skolan har huvudansvar för att skapa goda
studieresultat, men skolmisslyckande är en komplex problematik
där många av samhällets aktörer kan bidra för att skapa bättre
förutsättningar för barn och unga att fullfölja sina studier inom
grundskola och gymnasieskola. Den psykiska ohälsan hos våra
barn och unga ökar och över 3000 elever i Västra Götaland går ur
grundskolan utan gymnasiebehörighet. Att eleverna fullföljer sina
studier är vårt gemensamma ansvar,

Förändring lagar och regler
Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk
lag från den 1 januari 2020. Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.Varje huvudman måste
anpassa sitt arbete och val av metoder utifrån sina förutsättningar och behov, så länge de krav som följer av skollagstiftningen
:LLÅHENNI
och barnkonventionen uppfylls. Skolverket kommer noga följa
utvecklingen av rättspraxis på området. Parallellt med detta pågår
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Ekonomi
mnkr

Utfall
2018

Budget
2019

Justering
intern
ränta

Justerad
budget 2019

Prognos vid
delårsbokslut

6,2

11,6

0,0

11,6

11,9

-0,3

0,2

Barnomsorg

59,0

61,7

-0,1

61,6

59,9

1,7

0,6

Grundskola inkl. förskoleklass

115,0

114,6

0,0

114,6

119,2

-4,6

-1,1

Gymnasie- och vuxenut-

44,3

47,5

0,0

47,5

47,0

0,5

0,3

224,5

235,5

-0,1

235,5

238,0

-2,7

0,0

Summa

Inledning

Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
Så används Hjo
kommuns
skattepengar
Jämförelse
med
periodens
resultat
Politisk organisation
Förvaltningsorgansiation
Barn
och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden; Barn
och utbildning gemensamt, Barnomsorg, Grundskola inklusive
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ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
verksamheten för det gångna året och avlämnas av
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder
sig också till dig som är invånare eller företagare i
Grundskolan
inklusive
förskoleklass,
och förberekommunen,
och naturligtvis
tillsärskola
kreditgivare,
delseklass
visar på ettoch
underskott
om 4,7 mnkr. Underskottet
leverantörer
samarbetspartner.

beror till största del på överdrag av personalkostnader -6,6.
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täcks
ersättningar
frånhur
skolverket,
HärDelar
kan du
läsa om vilka
målavsom
satts upp,
mål- socialstyrelsen
och
migrationsverket
i
form
av
statsbidrag
uppföljningen har gått och hur skattepengarna har för riktade
satsningar/bidrag samt ersättningar från Arbetsförmedlingen för
använts.
ersättning för arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Kostnader för
interkommunala elever har ökat under året till följd av fler elever
som väljer skolgång i annan kommun samt att fler elever beviljats
tilläggsbelopp. Antalet elever i behov av särskilt stöd ökar konstant varpå resurser används för att kortsiktigt lösa situationen.
Arbete med en långsiktig hållbar situation pågår. Utöver detta
har förstärkningar gjorts inom särskolan pga. fler elever i verksamheten. Generellt ser vi även att kostnader för licenser, digitala
läromedel, lärplattformar, IT och accesspunkter blir dyrare.
Resultatet för Gymnasie- och vuxenutbildningen är ett överskott
om 0,6 mnkr. Där gymnasiet står för 0,7 mnkr och förklaras delvis av elevernas val av program samt hur många elever vi har på
kommunens egna IM utbildning.Vuxenutbildningen uppvisar ett
underskott om 0,2 mnkr, vilket förklaras av minskade intäkter från
skolverket som utbetalats inom ramen för samverkansområdet.
Jämförelse med årsprognos i delårsbokslutet
Avvikelsen jämfört med delårsbokslutet i augusti är en försämring.Vid delårsbokslutet lämnade Barn och utbildning en prognos
med en budget i balans, med förbehåll att verksamheten då hade
ett underskott. Åtgärder fanns framtagna som skulle mildra och
förhoppningen var då att verksamheten skulle hämta hem underskottet under höstterminen. Tyvärr blev det inte så, utan underskottet ökade och vid oktoberuppföljningen justerades prognosen
till -2,3 mnkr. Trycket på elever i behov av särskilt stöd ökar kontinuerligt och under hösten har verksamheten haft flertalet elever
som krävt stora insatser. Utöver detta har verksamheten under
året fått tillkommande kostnader för paviljonghyran i samband
med renovering av B-huset på Guldkroksskolan.
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riket

Utfall 2018

Nettokostnad förskola, kr/inskrivet barn

130 234 kr

128 923 kr

131 886 kr

+12,7 %

+0,6 %

+10,9 %

Nettokostnadsavvikelse i % fritidshem inkl. öppen
fritidsverksamhet

41 762 kr
+33 %

Kostnad för elev i förskoleklass

77 400 kr

Kostnad för elev i grundskolan

116 808 kr

Nettokostnadsavvikelse i % grundskola inkl.
förskoleklass
Kostnad för elev i gymnasieskola, jmf riket

+15 %
121 889 kr

Kostnad för helårsstuderande komvux, riket

79 755 kr

Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv

247 kr

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen (%)
-Förskola
-Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9,
kommunala skolor, andel (%)
-Fritidshem
* Uppgifter för 2019 finns ännu ej publicerade.
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Arbete och socialtjänst
Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integration- och flyktingmottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen. Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för samordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. AME
utför bl. a. arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen. Vidare ansvaras för tjänster som utförs i samverkan med andra kommuner t. ex. alkoholhandläggning och tillsyn, familjerådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och social jour.

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling
En ny organisation för Arbete och socialtjänst (AoS) fastslogs i
februari där bl.a. Integration och Arbetsmarknadsenheten (AME)
gick samman. I samband med detta genomfördes en större översyn av arbetsmiljöarbetet inom Arbete och socialtjänst och detta
avrapporterades slutligen till Arbetsmiljöverket.

INNEHÅLL:
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kan inte skickas in digitalt förrän den är komplett och därmed
kortas också handläggningstiderna. I augusti kom 48% av ansökningarna in digitalt, vilket är ett stort framsteg. Arbetet med
e-hälsa och digitalisering av olika delar i verksamheten för att höja
kvaliteten och öka effektiviseringar kommer att fortsätta under
kommande år.
ÅRSREDOVISNING
Vi har under året haft ett större inflöde av personer som saknar

Årsredovisningen
ärinneburet
kommunstyrelsens
redovisning av
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i stor
kommunstyrelsen
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2019.
uppföljningen har gått och hur skattepengarna har Våld
i nära relationer är enanvänts.
förekommande del i flera av dessa ären-

den.Vad som har orsakat ökningen är ännu inte klarlagt. Det
skulle kunna bero på en ökad anmälningsbenägenhet för barn
som man är orolig för, men det kan också vara så att det faktikst är fler barn som far illa. Bristande omsorg, oro för barnet
och våld i familjen är vanliga orsaker till anmälningarna. Antal
förhandsbedömningar har ökat med 17% från 476 till 559 stycken.
Den statliga arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens
omställning har i stor utsträckning påverkat Arbete och socialtjänst och då framförallt försörjningsstöd och AME. En ökning av
försörjningsstödet kan till viss del härledas till Arbetsförmedlingens svårigheter att under etableringstiden lyckas integrera och
få nyanlända vidare ut i arbete. Arbetsförmedlingens omställning
med neddragning av kontor och personella resurser har fått till
följd att Arbetsförmedlingen i lägre utsträckning beviljar insatser
inom arbetsmarknadspolitiska program och där tillhörande aktivitetsersättning. En annan orsak till kostnadsökningarna är att
Försäkringskassan beviljar färre individer sjuk- eller aktivitetsstöd.
Individer som är långvarigt sjuka och saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) tvingas då söka försörjningsstöd. Fortsatt
dialog och samverkan med Arbetsförmedling och fler samordnade
insatser för individen är viktigt för att komma till rätta med problemen.
Under hösten 2020 kommer utbildningsinsatserna kring behörighetsregleringen sätta igång. Detta innebär att flertalet socialsekreterare kommer behöva läsa på högskola under längre tid
för att år 2022 vara behöriga att fatta beslut i ärenden som rör
barn och unga.
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Resultatet för arbetsmarknadsenheten är ett överskott om 0,7
mnkr. Överskottet förklaras till största del på medel avsatta för
ferietjänster inte nyttjats i budgeterad omfattning då ungdomar
idag i större utsträckning löser ”sommarjobb” på egen hand.
Naturvårdslaget uppvisar ett överskott då de fått ökade intäkter
till följd av utförda tjänster. Arbetsmarknadsenheten uppvisar ett
överskott på personalkostnadssidan då implementeringa av det
nya arbetssättet börjat först i mars.
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Ett ekologiskt hållbart Hjo
Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges
miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. De svenska miljömålen hänger ihop med de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030),
eftersom det är vårt lands bidrag för att genomföra den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.

INNEHÅLL:

Bråttom med åtgärder för klimatet och ekosystemen!
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Förvaltningsberättelse
natur mår bra. Hjo kommun är med i den omställningen!
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”Klimat 2030-Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling
som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra
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66 arbetar
Demokrati
nu med åtgärder som stämmer överens med Klimat 2030.
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stora utmaningen i att ställa om till
Hållbara Transporter. Det innebär bl a att vi behöver gå och cykla
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lösningar och vi behöver
ställa om vår fordonsflotta till en fossilfri
sådan.
Inom kommunen så har vi en mötes- och resepolicy för våra
resor för att minska vår klimatpåverkan. I första hand eftersträvar
vi resfria möten, både för att spara tid och klimatet. Inom Hjo
stad cyklar eller går vi i första hand. Elcyklar finns tillgängliga för
personalen i Kontaktcenter. Korta och långa resor sker i första
hand med kollektivtrafik. När vi behöver åka bil har vi ett antal
tjänstefordon att välja mellan, elfordon ska alltid användas när det
går. När vi ska byta bilar i verksamheten är målet att ställa om till
fossilfria alternativ. Hjo kommun har ansökt om medel från Klimatklivet vilket möjliggjorde en övergång till ca 20 st elbilar inom
bl a Hemvården under 2019.
Det finns en enorm cykelpotential i Hjo. 30% av Hjoborna kan
cykla till arbetet på ca 10 min. Det framgår av cykelpotentialstudien som Västra Götalandsregionen tagit fram. Under 2020 kommer vi utarbeta en cykelstrategi för att öka andelen som väljer
cykeln vid korta resor.
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Klimat och energi
Klimat och energi är ett utvalt område i kommunens hållbarhetsstrategi. Målet är att kommunen och dess invånare ska använda förnybar energi för uppvärmning, el och transporter.

Genom att äta mindre men miljömässigt bättre, närproducerat
kött från betande djur som hjälper till att hålla marker öppna,
så gör vi en viktig insats för planeten. Vi strävar också efter att
måltiderna ska vara närproducerade och säsongsanpassade.

Vi försöker minimera matsvinnet i alla led och säkra att all mat
Målet är att Hjo kommun ska bli fossiloberoende. Olja, kol, diesel
tas om hand på bästa sätt. Under våren 2020 deltar vi i projektet
och bensin ska ersättas med förnybar energi såsom biogas, solenResurssmart äldreboende.
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rah negPlanen
ninjlöfppu
har gett stöd till en utbyggnad av vindkraft
.stnävnsom
a lett till att det idag
finns 27 vindkraftverk inom kommunens gränser som tillsammans
producerar cirka 110 GWh i form av el. Det är mer än den totala
användningen av el i hela kommunen!
Stora framsteg har också gjorts inom kommunkoncernen när det
gäller energieffektivisering. Ett 5-årigt program för systematisk energieffektivisering i kommunens fastigheter och belysning har lett
till stora energibesparingar. Målen för energieffektiviseringsprogrammet uppnåddes med råge inom de 5 år som det pågick Hjo.
Under 2019 har arbetet med en ny energiplan påbörjats och under 2020 kommer den att antas av kommunfullmäktige.

Hållbara måltider
Genom att ändra våra matvanor kan vi minska utsläppen av
växthusgaser och bidra till biologisk mångfald. Det krävs att vi gör
medvetna val för att vi ska nå upp till hållbarhetsmålen.
En hel fjärdedel av hushållens påverkan på klimatet kommer från
maten. Maten bidrar också till övergödning, överfiskning och användning av kemiska bekämpningsmedel.
Man mat kan även påverka miljön positivt, till exempel landskapet
och den biologiska mångfalden. Det är därför av stor betydelse
för miljön vilken mat vi väljer att äta.
Hjo är med i Väst-Sveriges satsning Klimat 2030 där Hållbara
måltider är ett utvalt fokusområde.Vi arbetar för att våra livsmedel ska belasta miljön och klimatet så lite som möjligt. Ett sätt
att göra detta är att minska köttkonsumtionen och öka andelen
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Folkhälsa

Hjo kommuns lokala folkhälsoarbete sker i nära samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) och Skaraborgs kommunalförbund via samverkansavtal och överenskommelser. Samverkan sker även med övriga kommuner i Skaraborg, myndigheter, ideella
organisationer med flera. Det sker genom att samordna, arbeta med och stärka regionala, delregionala och kommunala processer.
Folkhälsoarbetet bedrivs långsiktigt och strategiskt med det nationella folkhälsopolitiska målet som ledstjärna: att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation (Prop.
2017/18:249).

ÅRSREDOVISNING
Övervikt och fetma

INNEHÅLL:

Folkhälsoläget i Hjo

Det finns många olika indikatorer för att mäta och bedöma en
Inledning

befolknings
hälsa.
Här
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Politisk organisation
psykisk hälsa, minskad övervikt och fetma hos barn
10 studier,
Förvaltningsorgansiation
(Friska barn i Skaraborg) och äldre mäns hälsa efter pensionering (After Work).
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män har en uppåtgående trend och har ökat med nästan två
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Totalt
36%

Fetma, BMI >30

20%

18%

19%

Övervikt och fetma

63%

47%

55%

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor

Jämfört med regionen och riket är det en något högre andel
bland både kvinnor och män (16–84 år) som har övervikt eller
fetma (+6 procentenheter för män och +3 procentenheter för
kvinnor).

Elevhälsovården mäter och väger barnen samt räknar ut deras
Body Mass Index (BMI). Fram till 2018 mätte man elever i årskurs
5 och 7, från och med 2019 mäter man elever i årskurs 2, 4 och 7.

Självskattad hälsa

ÖvrigtBra eller mycket bra självskattad hälsa

Här kan
du läsa om vilka mål som satts
upp, Kvinnor
hur målÖvervikt och fetma i åldrarna 16Män
84 år (Medelvärde
för gått
2015, 2016
2018) skattepengarna har
uppföljningen
har
ochochhur
använts.
Övervikt, BMI >25
43%
29%

Övervikt och fetma hos elever i årskurs 2, 4 och 7

Finansiella
räkenskaper
Den subjektiva
känslan av ens egen hälsa har undersökts med
94
98
99
100

Övervikt och fetma
orsakar en stor del av
sjukdomsbördan
Årsredovisningen
är kommunstyrelsens
redovisning
av i
Sverige
och
åtföljs
av
exempelvis
hjärt-kärlsjukdomar,
typ
verksamheten för det gångna året och avlämnas av 2-diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten, vissa cancerformer samt för
kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige. Den vänder
tidig död. Fetma utvecklas genom en kombination av levnadsvanor,
sig också till dig som är invånare eller företagare i
miljöfaktorer och arv. Centralt är vad vi äter och hur fysiskt aktikommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
va vi är, som mängden av energitäta livsmedel och sötade drycker
leverantörer
och samarbetspartner.
i förhållande
till den energi
vi förbrukar.

2016

2017

2018

74%
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73 %

Övervikt och fetma

2014

2016

2018

2019

Elever i årskurs 2 med övervikt eller
fetma, BMI >25 resp. >30

-

-

-

26%

Elever i årskurs 4 med övervikt eller
fetma, BMI >25 resp. >30

-

-

-

19%

Elever i årskurs 7 med övervikt eller
fetma, BMI >25 resp. >30

35%

22%

24%

16%

Källa: Elevhälsovården, Hjo
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Ohälsotal
Hjo har något fler ohälsotal i åldrarna 20–39 år (jämfört med
både Skaraborg och riket) och 40–59 år (jämfört med riket men
ej Skaraborg), och aningen färre ohälsotal i åldrarna 60–64 år
(jämfört med både Skaraborg och riket). En grupp som sticker ut
är unga kvinnor, och det handlar främst om sjukskrivningar relaterat till psykiska problem.

GN
Ohälsotal,
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Riket

Källa: Försäkringskassan, 2019

Ovan diagram visar antal utbetalda dagar med sjukpenning,
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och
sjukersättning från socialförsäkringen.

Tandhälsa
Tandhälsa bland barn och ungdomar kan användas som ett mått
för att undersöka resultatet av hälsofrämjande och förebyggande
insatser som gjorts under uppväxtåren. Folktandvården följer
6-åringars och 19-åringars tandhälsa med statistikuppgifter.
6-åringar i Hjo visar på ett bra resultat när man ser på kariesfria
barn, andelen i Hjo är högre än för hela Folktandvården
: L LVästra
ÅHENNI
Götaland. Tyvärr är det motsatt för 19-åringarna, där ligger Hjo
sämre till jämfört med regionen även om en förbättring skett
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Folktandvården har under 2019 fortsatt sitt samarbete med
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2015
2016
2017
2018
2019

3
3,1
3,1
3,3
2,6

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, (%)

Psykisk hälsa
I Hjo är det 11 % av 16–84-åringarna som uppger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande, vilket innebär att om man ser till alla
kommuner i landet tillhör Hjo de 25 % med lägst andel.
Nedsatt psykiskt välbefinnande,
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ekonomisk
utsatthet
BarnBarn
0-17 år iifamiljer
med ekonomiskt
bistånd, (%)
Barn och unga som lever med små socioekonomiska resurser har
2015
5,7
sämre
för en gynnsam hälsoutveckling. Att vara
2016 förutsättningar
4,6
ekonomiskt
utsatt
innebär en låg inkomst eller socialbidrag. I Hjo
2017
4
2018 andelen
5,1 barn i ekonomiskt utsatta hushåll (barnfattigdomsligger
2019
index)
under både regionnivån och riksnivån.

GNINSIVODERSRÅ

Barn 0-17 år i familjer med ekonomiskt bistånd, (%)
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Källa: Socialstyrelsen och Register över totalbefolkning

Folkhälsoinsatser i Hjo kommun 2019
Under 2019 har folkhälsoarbetet inriktats på ett antal prioriterade områden för att förbättra hälsan i Hjo kommun. Dessa
fokusområden är barns språkutveckling/språk- och litteraturarbete (SOLA), skolnärvaro,Volontärtorget och äldres välbefinnande.
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•

Barns språkutveckling/språk- och litteraturarbete (SOLA):
För små barn utgör läsning en betydelsefull byggsten i språkutvecklingen. Högläsning tränar uppmärksamhet, koncentration och ger ett grundläggande ordförråd. Att ha ett fullgott
ordförråd och en väl utvecklad läsförståelse är fundamentalt
för allt lärande. Under 2018 fortsatte SOLA-certifieringen
av skolåren 2–3. En sammanställning gjordes av texter från
5-åringar och åk 2-elever vilket blev en bok som givits ut.

•

Skolnärvaro: Fullföljda studier är en viktig skyddsfaktor för
framtida hälsa. Tyvärr finns det de elever som av olika anledningar inte kommer till skolan, eller kommer i väldigt låg
utsträckning, s.k. ”hemmasittare”. Skolnärvaroteamet har haft
regelbundna möten varannan vecka för att samverka kring
dessa barn. En elevcoach är anställd på 100 % som jobbar
med hemmasittare.

•

Volontärtorget: Att arbeta ideellt är positivt för hälsan och
kan erbjuda ett meningsfullt sammanhang. Under 2019 har
marknadsföringsinsatser för Volontärtorget skett för att
rekrytera uppdragsgivare och volontärer. Det har även initierats utvecklingsarbete av hemsidan.

Äldres välbefinnande: En kör för seniorer finns etablerad på
seniorträffpunkten Rödingen som övar tillsammans och har
uppträdanden på kommunens äldreboenden. Körsång har
både fysiska och psykiska positiva effekter och sprider glädje
både bland de som deltar och de som är åhörare.

Reflektioner om framtiden
Över tid har hälsan förbättrats i vårt land och ur ett globalt pers:LLÅHENNI
pektiv har Sverige en god folkhälsa. Detta innebär dock inte att vi
kan luta oss tillbaka - vi står inför nya folkhälsoutmaningar och det
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la folkhälsomålet om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas
inom en generation.
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Redovisning av kommunfullmäktiges prioriterade mål 2019
Målredovisningen på de kommande sidorna beskriver hur vi arbetat under året i riktning mot fullmäktiges prioriterade mål, utvecklingsområdena och vår vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”.

På sid 22-23 sammanfattas kommunens arbete för att uppnå
målen i årets budget. Här följer en mer fullständig redovisning av
kommunens arbete för att nå kommunfullmäktiges prioriterade
mål under 2019 samt vilka mätbara och upplevda resultat som vi
kan se av våra insatser.
Ambitionen är att det till varje mål ska finnas en indikator, som
ska
ge en fingervisning och en signal om vårt arbete leder till de
INNEHÅLL:
resultat vi önskar. I målredovisningen lägger vi lika stor vikt vid
årets genomförda insatser som vid de uppmätta resultaten. SjälInledning
va arbetet med att nå målen är i fokus, inte bara att få ett visst
4
Kommunalråd
och oppositionsråd
ordet
värde
på indikatorn.
Indikatorerna ärhar
dock
viktiga för oss för att
6
Så om
används
Hjo kommuns
skattepengar
se
genomfört
arbete ger
önskat resultat utifrån ett utfall som
8
Politisk
organisation
går
att jämföra
med tidigare år. Vår ambition är naturligtvis att
10 samtliga
Förvaltningsorgansiation
indikatorer ska förbättras vid varje mätning. Många av
indikatorerna kopplade till målen kommer från Statistiska CenFörvaltningsberättelse
tralbyråns medborgarundersökning. Under 2019 gjordes ingen
14 medborgarundersökningen
Några viktiga händelser under
i Hjoåret
kommun, utan vi arbetade istäl16 letVividare
och vår
omvärld
utifrån resultatet 2018. Målbedömningen är en samlad
18 bedömning
Målredovisning
utifrån senast tillgängliga resultat på indikatorn och de
38 åtgärder
Finansiellsom
analys
vidtagits under året för att arbeta i riktning mot vi46 sionen
Driftsredovisning
och det prioriterade målet. Nästa medborgarundersökning
48
Investeringsredovisning
görs 2020.
50
Exploateringsredovisning
52 Det
Personalredovisning
första målet; att Hjo ska vara en attraktiv boendekommun
58
Folkhälsa - välfärdsredovisning
med positiv befolkningsutveckling, är ett övergripande mål och
62
Hållbar utveckling
många av de övriga målen bidrar till att detta uppnås. En positiv
befolkningsutveckling är det yttersta kvittot på att Hjo kommun
Verksamhetsberättelser
är på rätt väg – att vi jobbar enligt den vision som Hjoborna ar66 betat
Demokrati
fram och att samhället är med på den resan.
68
Kommunledningskontoret
70
Samhällsbyggnad
72
Taxefinansierad verksamhet
- Vatten och avlopp VA
- Renhållning
76
Kultur, turism och fritid
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Vård och omsorg
82
Barn och utbildning
86
Arbete och socialtjänst
88
Kommunalförbund
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Hjo kommuns bolag - organisationsskiss
90
Kommunala bolag och koncerninterna engagemang

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
verksamheten för det gångna året och avlämnas av
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder
sig också till dig som är invånare eller företagare i
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
leverantörer och samarbetspartner.
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen har gått och hur skattepengarna har
använts.
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Utvecklingsområde 1:
Boende
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.

1. Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt.
Vid årsskiftet 2019/20 uppgick invånarantalet i Hjo till 9 210, en
ökning med 34 personer sedan föregående årsskifte (9 176). Många småkommuner som befinner sig långt ifrån storstadsnoderna
kämpar med att behålla sin befolkning
detD
positivt
G Noch
I Ndärför
S I VärO
ERSRÅ
att Hjo lyckas inte bara behålla, utan också öka antalet invånare.
När befolkningen ökar är det viktigt att kommunen är med och
va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ
skapar förutsättningar för ny-, till- och ombyggnad av bostäder.
va sanmälva hco terå angnåg ted röf netehmaskrev
Detaljplanen för Knäpplan västra som medger 22 nya villatomter
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2020. Utöver dessa .nya
tätort samt också ett fåtal i Korsberga, Blikstorp och Gate. I samarbete med
-låmenruextern
h ,ppuplanarkitekt
sttas mos har
låmen
akinventering
liv mo asälavudmark
nak räH
lämplig för bostadsbyggnation
rah anragnepettaikHjo
s rutätort
h hcogenomförts.
ttåg rah neSamhällgninjlöfppu
sbyggnadsavdelningen har undersökt.stom
nävdet
na finns mark utanför
tätorten som kan användas för bostadsbyggnation. Båda inventeringarna kommer att presenteras för kommunstyrelsen under
tidig vår 2020. Under året har Plan & Bygg arbetat med tre planer
för bostadsändamål, varav två rört utbyggnad av enfamiljshus och
en nybyggnad av flerbostadshus i kvarteret Duvan som möjliggör
fem mindre lägenheter. Arbetet med en ny detaljplan för Sjörydsområdet som ska möjliggöra etappvis nybyggnad av cirka 140
lägenheter är i slutfasen.

Befolkningsutveckling
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I flertalet av de detaljplaner som vi arbetat med under det gånga
året har det funnits kulturvärden som varit viktiga att ta hänsyn
till. Under hela året har ett antal tjänstepersoner på Samhällsbyggnad och Barn- och utbildning arbetet med planering
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HENNI
utformning den nya skolan på Lundbyområdet. Kommunstyrelsen
godkände förslaget till utformning under hösten. Byggstart komgnindelnI
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avslutande fasen och kommer att vara klar våren 2020.
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2. I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna
Hjo kommun har under våren deltagit i SKLs enkätundersökning
mera. Det har resulterat i fler bussturer mellan Hjo och Skövde
kring hur medborgarna uppfattar den kommunala servicen när
under det gångna året.Vi har marknadsfört Flextrafik och Närdet gäller gator, vägar, GC-vägar mm som kallas Kritik på teknik.
trafik lite extra på hemsida och i sociala medier för att stimulera
500 medborgare valdes slumpmässigt ut för att svara på enkäten
INNEHÅLL:
ÅRSREDOVISNING
efterfrågan.
och vi hade den högsta andelen svarande av samtliga deltagande
kommuner. Hjo kommun placerade sig på sjunde plats bland de
Sammantaget serärvikommunstyrelsens
att kollektivtrafiken är
ett område av
som kan
Årsredovisningen
redovisning
Inledning
102 deltagande kommunerna.
utvecklas vidare
Hjo
ska vara
en och
attraktiv
boendeort.
verksamheten
föromdet
gångna
året
avlämnas
av Sam4
Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
tidigt får gator, vägar
och gång- och cykelvägar
högt
betyg av
6
Så används Hjo kommuns skattepengar
kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige.
Den
vänder
Vi har sökt och beviljats statlig medfinansiering för att bygga GCHjoborna.
Målet
bedöms
vara
delvis
uppnått.
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Politisk organisation
sig också till dig som är invånare eller företagare i
väg utmed Kvarngatan, från Skövdevägen till Hammarnskolan,
10 Förvaltningsorgansiation
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
och arbetet slutfördes under november. Inom ramen för samma
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leverantörer och samarbetspartner.
ansökan har vi också beviljats bidrag för att tillgänglighetsanpassa
Förvaltningsberättelse
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sammanlagt sex hållplatslägen för kollektivtrafiken utmed Nygatan, Betygsindex för Hjo
Betygsindex för småkommuner
52
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14 Kvarngatan
Några viktiga
under året Samtliga hållplatser är nu
ochhändelser
vid Guldkroksskolan.
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur55mål16
Vi och vår omvärld
ombyggda och tillgänglighetsanpassade. För att öka trafiksäkeruppföljningen har gått och hur skattepengarna har
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Målredovisning
heten i korsningen Idrottsgatan-Skolgatan vid infarten till Guldanvänts.
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Finansiell analys
kroksområdet har korsningen höjts för att öka säkerheten för
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fotgängare och cyklister. Under hösten 2019 slutfördes den sista
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Personalredovisning
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Folkhälsa - välfärdsredovisning
Under
2019
renoverades gång- och cykelbron över Tidan i
Hållbar
utveckling
Blikstorp samt utrustades med ett nytt högre räcke för att öka
säkerheten för cyklister. För att öka tillgängligheten för cyklister
Verksamhetsberättelser
och gångare byggdes under våren en ny bro över Sjörydsbäcken
66 mellan
Demokrati
Campingen och Stadsparken via Greve Posses allé.
68
Kommunledningskontoret
70 Under
Samhällsbyggnad
2019 presenterades cykelpotentialstudien från Västra
72 Götalandsregionen
Taxefinansierad verksamhet
som visar att 32% av Hjoborna kan cykla till
- Vatten
och en
avlopp
arbetet
under
kvart.VA
Motsvarande siffra för skolungdomarna
Renhållning
är- över
80%.Vi vet att vi har goda förutsättningar att vara en
76 cykelvänlig
Kultur, turism
och fritid
stad. Merparten av de boende i Hjo bor inom en radie
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Vård och omsorg
av 2 kilometer från Stora torget. Gång- och cykelvägnätet mel82
Barn och utbildning
lan de största bostadsområdena och skola/arbete är väl utbyggt
86
Arbete och socialtjänst
och håller hög standard. För att motivera fler att välja cykeln har
88
Kommunalförbund
genomfört
en cykelmånadskampanj ”Låt bilen stå”.
89 Hjo
Hjokommun
kommuns
bolag - organisationsskiss
Ca
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alla verksamheter
deltog och
90
Kommunala bolag och koncerninterna
engagemang
förhoppningen är att detta ska leda till att fler kommer in i goda
vanor och blir motiverade att cykla till jobbet och till affären.
Finansiella
räkenskaper
Under trafikantveckan fanns vi på ”stan” och tog reda på vad som
94 hindrar
Redovisningsprinciper
och tilläggsupplysningar
Hjoborna idag från att välja cykeln före bilen. Resultatet
98
Resultaträkning och kassaflödesanalys
kommer utgöra en del i ett underlag för att prioritera lämpliga
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Balansräkning
åtgärder i den cykelstrategi som påbörjas under 2020. Under året
100 Nothänvisning
har kommunen deltagit i regelbundna träffar med Västtrafik för att
samverka linjedragningar, utbud av kollektivtrafik, hållplatser med
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3. Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar
2019 års brukarundersökning på Hjo kommuns äldreboenden
visar att hela 89% av de boende är ganska eller mycket nöjda med
sitt äldreboende. Detta kan jämföras med 81% för hela riket. En
stor del av de boende, 94% känner
sittO
boende
Gsig
Ntrygga
I N SpåI V
D Eoch
RSRÅ
90% tycker att personalen tar hänsyn till de äldres åsikter och
önskemål.va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ

va sanmälva hco terå angnåg ted röf netehmaskrev

I Hemvården är 88% av brukarna sammantaget nöjda eller mycket
rednäv neD .egitkämllufnummok llit neslerytsnummok
nöjda med sin hemtjänst.Vidare upplever hela 98% av de svarande
i eragatefrån
röfpersonalen.
relle eranåvni rä mos gid llit åskco gis
ett gott bemötande

,eravigtiderk llit sivtgilrutan hco ,nenummok
.rentrapstebrför
amnöjda
as hcbrukare
o rerötnbeslutade
arevel
För att skapa rätt förutsättningar

Vård och Omsorg att under 2019 särskilt fokusera sitt arbete på
-låm ruh ,ppu sttas mos låm akliv mo asäl ud nak räH
följande områden:

rah anragnepettaks ruh hco ttåg rah negninjlöfppu

Medarbetarnas attityder till avvikelser
2019 med
.stnundersöktes
ävna
hjälp av en enkät om patientsäkerhetskultur. Med hjälp av enkäten
kunde man hitta var bristerna ligger som behöver åtgärdas för
att öka kvaliteten i avvikelsehantering. Under året har enheterna
arbetat både med syftet med avvikelsehantering och förberett
samt genomfört en övergång till ett nytt rapporterings- och
utredningssystem. En övergång till systemet DF Respons väntas ge
positivt resultat avseende de tre områdena i behov av utveckling:
1. Benägenhet att rapportera: genom ett mer användarvänligt
system för inrapportering.
2. Återkoppling och lärande: med bättre förutsättningar att systematiskt samla in information om och lära av det inträffade.
3. Bemanning: personalen upplever flera situationer kopplade
till bemanningssituationen där avvikelserapporteringen påverkas
negativt.
Detta beskrivs som situationer med underbemanning och situationer kopplade till att det är en hög andel ovan och ny personal
på arbetsplatsen. Arbetet med Heltid som Norm – Hållbart arbetsliv är en viktig nyckel för förbättringar på detta område.
Vård och omsorg har antagit SKRs rekommendation och utarbetat en handlingsplan för ”Sätt ljus på natten”. Gemensamma
APT har hållits för all nattpersonal i Säbo och det finns önskemål
från personalen om att fortsätta prata kultur, arbetssätt och utveckling både gemensamt och enhetsvis.
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Levnadsbeskrivningen har kompletterats med frågor som sätter
ljus på enskildas vanor och behov nattetid. Alla särskilda boenden använder nu en checklista för att upptäcka behoven nattetid
och beskriva dem i tydliga genomförandeplaner. Internkontrollen
:LLÅHENNI
visar dock att åtgärderna inte varit helt tillräckliga för att uppnå
personcentrerade genomförandeplaner nattetid på alla boenden.
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Arbetet med Heltid som norm fortgår som ett kommungemensamt projekt. Det är identifierat som en viktig pusselbit för att
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planering av verksamheten. Planerarna har kontinuiteten
gnilkcevtui rfokus
abllåHi
26
all planering. Dock försvåras optimering av flera faktorer så som
hög oplanerad frånvaro och hög belastning. Personalkontinuiteten
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har inte avsevärt förbättrats under året.
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4. Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategin för Sverige. .
Bredbandsstrategi för Sverige anger att 95 % av alla hushåll och
företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast
2020. Enligt den senaste rapporten från Post och Telestyrelsen,
INNEHÅLL:
som grundar sig på läget i oktober 2018, så har 87% av befolkningen i Hjo tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (eller har
det i sin absoluta närhet). Sedan dess har dock ytterligare 305 st
Inledning
kunder
anslutits.och
Postoch Telestyrelsen
publicerar sin rapport
4
Kommunalråd
oppositionsråd
har ordet
för
2019
i
slutet
på
mars
2020.
6
Så används Hjo kommuns skattepengar

8
10

Politisk organisation
Bedömningen
är att Hjo kommun har goda förutsättningar att nå
Förvaltningsorgansiation
målen i bredbandsstrategin för Sverige innan 2020 års slut. Grävarbete fortgår enligt planering även under 2020.
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Post- och telestyrelsen

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
verksamheten för det gångna året och avlämnas av
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder
sig också till dig som är invånare eller företagare i
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
leverantörer och samarbetspartner.

Några viktiga händelser under året
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur målVi och vår omvärld
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5.Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen och fullfölja sina gymnasiestudier.
Andelen elever behöriga till gymnasieprogram har ökat något till
83,2% 2019 (riket =82,5%) Skillnaden mellan flickor och pojkar
är större jämfört med föregående år. Andelen flickor behöriga till
gymnasieprogram var 90% år 2019.
pojkar
varO
79%.
GAndel
NIN
SIV
DSkillERSRÅ
naden i meritpoäng mellan flickor och pojkar ökar också och det
skiljer hela
va26.6
gninpoäng.
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ytsdifferens
nummomellan
k rä neresultaten
gninsivodersrÅ
vid de nationella proven och slutbetygen i årskurs 9.Verksamva sanmälva hco terå angnåg ted röf netehmaskrev
heten ser fortsatt en utmaning i att kunna rekrytera behörig
rednäv neD .egitkämllufnummok llit neslerytsnummok
personal.
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Skolnärvaroteamet
med
representanter
från
socialtjänsten
och
rah anragnepettaks ruh hco ttåg rah negninjlöfppu
gninsivoderlåM
81
barn och utbildning träffas regelbundet
.stnför
ävnatt
a jobba med elever
Andel elever som är behöriga att söka gymnasieutbildning
sylana lleisnaniF
83
med problematisk skolfrånvaro. Arbetet leds av kommunens
92,0%
gninsivoderstfirD
64
90,2%
89,5%
folkhälsostrateg. En elevcoach är anställd sedan hösten 2019
90,0%
gninsivodersgniretsevnI
84
i syfte att arbeta med elever med problematisk skolfrånvaro.
88,0%
gninsivodersgniretaolpxE
05
Spel- och kulturprojektet Studio Ludum som drivs i samarbete
86,0%
gninsivo83,2%
derla83,5%
nosreP
25
83,7%
84,0%
med Högskolan i Skövde har pågått i ett år och har i nuläget sex
gninsivodersdräfläv - aslähkloF
85
81,7%
82,0%
inskrivna ungdomar.
gnilkcevtu rabllåH
26
80,0%

För de elever som har behov av någon form av särskilt stöd finns
i dagsläget 4,9 tjänster fördelat på 7 personer i form av NPF-pedagoger/inkluderingspedagoger. Syftet är att skapa struktur och
tillgänglighet i undervisningen för dessa elever.
Under läsåret ägnas samtliga gemensamma kompetensutvecklingsdagar för personalen till fokusområdena; värdegrundsarbete,
trygghet och studiero, betyg och bedömning samt kollegialt
lärande där lärande samtal är en del av det kollegiala lärandet.
Målet bedöms vara delvis uppnått mot bakgrund av att det återstår arbete för att få fler elever att nå målen och fullfölja sina
studier, samtidigt som Hjo kommuns elever ligger över riksgenomsnittet.
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2017
91%

Andel barn som har fått plats enligt platsgarantin
6. Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo kommun.

Under 2019 har verksamheten klarat av att tillgodose behovet av
plats på förskola inom rätt tid utan att barnantalet per avdelning
överstigit max 18 barn, i enlighet med det beslut som fattats om
att minska barnantalet per avdelning. För att kunna begränsa barINNEHÅLL:
nantalet per avdelning har ett antal vårdnadshavare fått placering
på annan förskola än sitt förstahandsval. Den blåa avdelningen på
Inledning
Orrelyckan som permanentades under 2019 och där verksam4
Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
heten flyttade in i augusti har fungerat väl. Förvaltningen gjorde
6
Så används Hjo kommuns skattepengar
bedömningen under hösten 2019 att den extra avdelningen som
8
Politisk organisation
planerad att öppnas på Kvartersgården under våren 2020 inte
10 var
Förvaltningsorgansiation
längre behövs. Bedömningen är därför att målet är uppnått, och
även under våren 2020 bedömer verksamheten att den kommer
Förvaltningsberättelse
klara 18 barn per avdelning, med undantag för någon avdelning
14
Några viktiga händelser under året
där det kan bli aktuellt med ett barn till.Våren tenderar att vara
16
Vi och vår omvärld
lite mer ansträngd inom barnomsorgen och förvaltningen kan se
18
Målredovisning
vi kommer
stå inför samma dilemma även kommande vårar.
38 att
Finansiell
analys
En
djupare
analys
46
Driftsredovisningav detta kommer genomföras under våren 2020
utifrån
SCBs befolkningsprognos.
48
Investeringsredovisning
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7. I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga.
Inför utvecklingssamtal i förskolan så får vårdnadshavare i uppgift
att tillsammans med barnet gå igenom ett frågeformulär där barnet bl.a. ska ta ställning till om hen känner sig trygg på förskolan
och om det finns vuxna att prataG
med.
NUnder
I N Sutvecklingssamtalet
IVODERSRÅ
går pedagog tillsammans med barnet igenom samma formulär
och utifrån det så förs samtal kring barnets och vårdnadshavava gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ
rens upplevelse av barnets situation på förskolan. Under läsåret
va sanmälva hco terå angnåg ted röf netehmaskrev
2018/2019 var det ytterst få barn/vårdnadshavare som angav att
r
e
dnäv neD .egitkämllufnummok llit neslerytsnummok
de upplevde situationen på förskolan som otrygg.

När eleverna börjar åk 7 går de en kamratbana med elevhälsan i
syfte att stärka gruppen inför högstadiet. Kuratorerna samverkar
med elevråd, trygghetsteam, kompisstödjare och fritidspedagoger
för att kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
: L LElevhälsan
ÅHENNI
och pedagoger arbetar också för att öka elevernas delaktighet
bl.a. genom rastaktiviteter, elevråd och kompisstödjare. Kuratorer
gnindelnI
och skolsköterska samverkar också med fritidsgården, Lilla Brå
tedro rah dårsnoitisoppo hco dårlanummoK
4
och socialtjänsten för att skapa en samsyn kring eleverna.
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karundersökning för.ratt
parbeten och parövningar. Detta med syfte att skapa trygghet för
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tag för 2019. Skolinspektionen genomför vartannat år en enkät
eleverna och på så sätt skapa arbetsro i klassrummen.
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sultatet från den enkäten i sitt arbete
eleverna på Hammarnskolan haft något högre resultat i svenska,
.stnmed
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a ta fram Plan mot
sylana lleisnaniF
83
diskriminering och kränkande behandling. Fortsättningsvis komengelska och matte jämfört med övriga skolor i kommunen. UngninsivoderstfirD
64
mer verksamheten vartannat år genomföra en enkät motsvarande
der 2020 kommer verksamheten enas kring ett fåtal regler eller
gninsivodersgniretsevnI
84
skolinspektionens undersökning för att få mätbarhet över tid och
somi förskola/skola/fritidshem
ska gälla på samtligagnskolor
Andel elever förhållningssätt
som känner sig trygga
insivodi eHjo
rsgnkommun.
iretaolpxE
05
över flera stadier.
Implementering
av dessa sker
2016
2017
2018inför höstterminen
2019
gnins2020.
ivoderlanosreP
25
Förskola

Under 2019 var antalet inrapporterade fall av misstänkt kränk- Åk 5
ande behandling 105. För 2018 var motsvarande siffra 118. En Åk 8
upplevelse i trygghetsteamet som arbetar på högstadiet är att
antalet incidenter minskade något men att det som väl hände var
av lite allvarligare karaktär både när det gäller det verbala och det
fysiska. Positivt är att de incidenterna som skedde under hösten
inte skedde under upprepade tillfällen i lika stor utsträckning som
höstterminen 2018. En minskning med 10% vilket visar på att
incidenter som kan ses som mobbning minskat med 10%. Under
höstterminen minskade också antalet incidenter under lektionstid samt vid övergångar mellan lektioner vilket bör ha en positiv
inverkan på studieron i klassrummet.
Under hösten har en trygghetsvandring genomförts med elever,
representanter från samhällsbyggnad, elevhälsan samt folkhälsostrateg.Vid trygghetsvandringen lyfte eleverna flera faktorer
när det gäller skolgården, skötsel, trafikvägar till och från skolan
och Guldkrokshallen som bidrar till otrygghet samt sänkt trivsel.
Sammantaget upplever de trygghet i skolans lokaler och att vuxna
finns tillgängliga men de för fram att de tycker att vuxna inte alltid
agerar. Utifrån resultatet arbetar verksamheten under våren 2020
vidare med en webbutbildning för samtlig personal kring förhållningssätt med rasism som utgångspunkt. Förvaltningen kommer
under 2020 genomföra åtgärder för att öka trivseln på skolgården
genom bl.a. bättre belysning.

itkudorP
ojH :otoF
hco kcyrT

99%
88%
gninsivodersdräfläv - aslähkloF
95%inte framkommit några
94% signaler om ökad otrygghet unDet har
gnilkcevtu rabllåH
95% men att uppnå trygghet
94%
der 2019,
och studiero är ett ständigt
pågående arbete. Målet bedöms vara delvis uppnått.

85
26

reslettärebstehmaskreV

100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%

itarkomeD
terotnoksgnindelnummoK
Andel elever som känner sig trygga
danggiybsllähmaS
förskola/skola/fritidshem
tehmaskrev dareisnanifexaT
AV ppolva hco nettaV gninllåhneR ditirf hco msirut ,rutluK
grosmo hco dråV
gnindlibtu hco nraB
tsnäjtlaicos hco etebrA
dnubröflanummoK
ssikssnoitasinagro - galob snummok ojH
2016
gnamegagne an2017
retninrecnok h2018
co galob alanum2019
moK
Förskola

Åk 5

66
86
07
27

67
87
28
68
88
98
09

Åk 8

reLokal
pakbrukarundersökning
snekär alleisnaniF

ragninsylppusggällit hco repicnirpsgninsivodeR
sylanasedölfassak hco gninkärtatluseR
gninkärsnalaB
gninsivnähtoN

49
89
99
001

tgirvÖ

latlekcyn alleisnaniF
renoitinifed hco atsildrO
eslettärebsnoisiveR
HJO KOMMUN

ÅRSBOKSLUT 2019

801
901
011

100

8. Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020.
I det strategiska folkhälsoarbetet har vi under 2019 haft fokus på:
Barns språkutveckling/språk- och litteraturförskolor:
Alla kommunala förskolor samt Skattkammaren och Näktergalen
INNEHÅLL:
är certifierade i tre steg. För att säkerställa att arbetet fortgår
ute på våra enheter har man utsett SOLA-ambassadörer vars
Inledning
huvuduppgift är att stötta cheferna att hålla arbetet vid liv och
4
Kommunalråd
och oppositionsråd
haroch
ordet
introducera
nyanställda.
För fritidshem
skola är målsättningen
6
Så
används
Hjo
kommuns
skattepengar
att vara certifierad i 2 steg vilket ska uppnås under läsåret 19/20.
8
Politisk organisation
Arbetet
är nu så pass etablerat att det inte behöver bedrivas som
10 Förvaltningsorgansiation
ett strategiskt folkhälsoarbete längre utan kan fortsätta bedrivas i
ordinarie verksamhet.

Förvaltningsberättelse
14
16
18
38
46
48
50
52
58
62

Några viktiga
händelsersom
under
åretmed barnen) finns nu på alla
Läshjältar:
(volontärer
läser
Vi
och
vår
omvärld
våra skolor för elever i F-klass till åk 3 och med Volontärtorgets
Målredovisning
hjälp
försöker man få tag på fler som kan komma ut även till förFinansielloch
analys
skolorna
åk 4-6.
Driftsredovisning
Investeringsredovisning
Film
för framgångsrik matchning på arbetsmarknaden:
Exploateringsredovisning
Under
2019 har vi sökt medel för att utveckla och sprida
Personalredovisning
Hjometoden,
där fem av fem ungdomar fick en anställning efter
Folkhälsa - välfärdsredovisning
produktion av film. Tyvärr gavs inga medel och projektet är nu
Hållbar utveckling
avslutat
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med
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Taxefinansierad
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Punkten
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eleverna
tidigt.
Kultur, turism och fritid
Vård och omsorgUnder året har marknadsföringsinsatser för att
Volontärtorget:
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utbildning
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och socialtjänst
bete
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Parallellt arbetar verksamheterna ständigt med att möta nya behov och utveckla verksamheten så att vi främjar invånarnas hälsa
och välmående på olika sätt. Här är några exempel:

ÅRSREDOVISNING

Inom Funktionsnedsättning har ett nytt Hälsoprojekt startat på
Sturebo. En hälsocoach/tränare och kommunens egen Fritids/FriÅrsredovisningen
kommunstyrelsens
av
villigsamordnare,ärhar
inlett ett projekt därredovisning
de träffar personal
och
verksamheten
för
det
gångna
året
och
avlämnas
av
brukare för regelbunden träning i par. Programmet innehåller även
kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige.
vänder
föreläsningar, aktiviteter
och stegmätare till Den
deltagarna.
Målet är
sigattockså
dig som äri invånare
delta itill
SpecialVarvet
Göteborg eller
2020.företagare i

kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,

De pulshöjande
aktivitet
Fågelås skola startade har nu spridit
leverantörer
ochsom
samarbetspartner.
sig till Guldkroksskolan 1-9.

Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur målPrerehabprojektet
”Promise
Hjo”skattepengarna
ska stärka individen
uppföljningen
har gått
och hur
har till att uppnå en bättre hälsa samt
att stärka individernas möjlighet till en på
använts.

sikt egen varaktig försörjning. Målgruppen är individer med psykisk ohälsa och/eller som har eller har haft en missbruks/beroendeproblematik, individer med en komplex social problematik samt
långtidssjukskrivna individer som inte har haft ett arbete på den
reguljära arbetsmarknaden under lång tid. Promise Hjo har varit
igång sedan årets början och verksamheten har under denna period i snitt haft 14 inskrivna deltagare per månad. Totalt under året
har projektet haft 33 inskriva deltagare och de flesta har nått upp
till målet om 10 timmars aktivitet i veckan. Av dem som avslutats
har merparten gått vidare till fortsatt planering hos arbetsmarknadshandläggare på AME, en deltagare har gått direkt ut i arbete,
ytterligare en person har gått tillbaka till arbete efter en kort tids
arbetsträning, två har gått vidare till projektet Studio Ludum och
resterande har fortsatt planering hos Försäkringskassan. Resultatet från den utvärderingsenkät som delas ut till deltagare i samband med avslut har visat på övervägande positiva resultat, där de
allra flesta anger att de blivit stärkta under sin tid på Promise Hjo.
Under 2019 har Socialtjänsten förstärkt arbetet kring våld i nära
relationer, hedersrelaterat våld, könsstympning och våldsbejakande
extremism. Personer som varit utsatta för relationsvåld uppvisar
en signifikant sämre självskattad hälsa, framför allt psykiskt.
Inom ramen för AME:s verksamhet ingår det som en del i det nya
arbetssättet att kartlägga och screena psykiskt mående, fysiskt
mående och våld i nära relation.
Vår samlade bedömning är att målet är uppnått då Hjo kommun
arbetar mycket aktivt för att uppnå en god folkhälsa utifrån ovanstående riktade insatser.

Produktio
Foto: Hjo
Tryck och r
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Utvecklingsområde 2:
Tillsammans
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.

9. I Hjo kommun ska vi ha ett förhållningssätt som bygger på mod och nytänkande. Digitalisering är
en av grundförutsättningarna för att kunna bygga en smart kommun där vi arbetar tillsammans för
att göra skillnad för invånare, företagare och besökare.
IT-enheten har under 2019 arbetat vidare med och slutfört de
Inom Vård och Omsorg 2019 har frågan om nytt VerksamhetssysG(ett
Nprojekt
I N S IförVfjärrmanagerO D E R S R Å tem dominerat planerna inom digitaliseringsområdet.: LAlternativ
LÅHENNI
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ing av Ipads) och Office 365.
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va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ integreras.Vidare har verksamheten startat ett arbete för attgnindelnI
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Under 2019 har också en e-tjänst gällande dödsboanmälan star-låminnebär
ruh ,patt
pumedborgare
sttas mos liåHjo
m akdigitalt
liv mokan
asälämna
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tats upp. Det
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epettakdödsboanmälan.
s ruh hco ttåg Den
rah digitala
negninjlöfppu
in en kontaktförfrågan
.stnätill
vnwebbkonferenser
a
tekniken har under året även utnyttjats
och
skypemöten, dessa väljs i första hand framför fysiska konferenser/
möten.
Samhällsbyggnad har under året köpt in ett nytt digitalt
GIS-baserat kartsystem som kommer att underlätta såväl det
interna samhällsplaneringsarbetet som den externa servicen.
Införandet av den nya lärplattformen V-klass har i det stora hela
fungerat bra.V-klass har bl.a. gjort det enklare för vårdnadshavare
att lägga in sitt/sina barns/elevers scheman. Det har också blivit
enklare för personalen att nå ut med snabba meddelanden till
elever och vårdnadshavare. För att kunna använda lärplattformen
mer effektivt så krävs dock ytterligare utbildning för personalen.
Under hösten 2019 köptes två robotar in till barn och utbildning.
Dessa robotar kan följa med elever hem och på så sätt kan elever
som av olika anledning inte har möjlighet att delta i klassrummet
ändå ta del av undervisningen och också vara en del av det sociala.
Kultur, turism och fritid tecknade under hösten avtal med en ny
leverantör för att ersätta det tidigare bokningsprogrammet för
lokaler m.m. I detta nya, webbaserade program kan utöver lokaler
etc. även bidrag och föreningsregister hanteras. Programmet är
tänkt att så småningom användas av hela förvaltningen för de flesta typer av bokningar såväl internt som externt och är ett stort
lyft vad gäller användarvänlighet och funktionalitet för våra medborgare som kommer att nyttja tjänsten. Uppstarten och införandet har visat sig vara ganska tidskrävande vilket gör att tjänsten
planeras att börja användas externt under första halvan av 2020.
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10. I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat.
Under 2019 har Näringslivsenheten erbjudit två inspirationsföreläsningsserier för Hjo Näringsliv tillsammans med Hjo kommuns chefer i syfte att stärka företagsklimatet. Janne Holmbom
INNEHÅLL:
var först ut den 13 maj och Svante Randlert trollband oss med
”Drömarbetsgivaren” den 26 augusti. Båda föreläsningarna var
inom temat Kompetensförsörjning.
Inledning

4
6
8
10

Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
Inom
temat Hjo
Entreprenörskap
har vi lagt rejält med energi på våra
Så används
kommuns skattepengar
kontakter
med UngDrive, UF och Hjo Nyföretagarcentrum som vi
Politisk organisation
nu
integrerar i Hjo Näringslivs lokaler.
Förvaltningsorgansiation

Vi är också mycket måna om att fortsatt bidra till att stärka mötet
Förvaltningsberättelse

mellan skola och näringsliv och vi har lämnat och kommer att
Några viktiga händelser under året
bidra med näringslivs- och entreprenörsinslag till skolans SYV-plan.
Vi och vår omvärld
Vi arbetar också löpande med projekt tillsammans med AME.
Målredovisning
Finansiell analys
Vi lägger stort fokus på att ta alla tillfällen i akt att marknadsföra
Driftsredovisning
och lyfta Hjo kommun TILLSAMMANS med vårt näringsliv. SKR
Investeringsredovisning
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Hjo kommuns och Näringslivets filmprojekt som ett mycket
Exploateringsredovisning
gott
exempel
på gemensam genomförd marknadskommunikation
Personalredovisning
i Folkhälsa
syfte att stärka
platsvarumärket. Näringslivschefen fick stolt
- välfärdsredovisning
presentera
filmprojektet och visa upp 5 av 20 filmer för 200
Hållbar utveckling
näringslivschefer. Företagsfrukostarna hos Elektrobyrån, Hjo Bygg
& Anläggning och Grevbäcks Gris blev mycket uppskattade.Vi
Verksamhetsberättelser
är mycket nöjda med näringslivets engagemang och deltagande i
66 nämnda
Demokrati
evenemang.
68
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Samhällsbyggnad
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- Vatten och avlopp VA
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tillgänglig industrimark samt analys av framtida utvecklingsområden för att kunna vara ett attraktivt alternativ för potentiella
etablerare. Stärkt Företagsklimat har genomfört två fullsatta utÅRSREDOVISNING
bildningar och samverkan kring bland annat mässaktiviteter har
förstärkts avsevärt på Skaraborgsnivå.
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11. I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen.
I kommunikationsstrategin, som antogs sommaren 2019 tillsammans med Karlsborg och Tibro kommun, framgår det tydligt
vilket ansvar var och en har för att kommunicera, hur vi ska
kommunicera och vad vår kommunikation
G N I NskaSpräglas
I VOav.DKomERSRÅ
munikationsarbetet ska bidra till att kommunens mål uppnås och
att visionen förverkligas och hålls levande. Under hösten 2019
va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ
har arbetet med att ta fram tydliga rutiner för telefoni och e-post
va sanmälva hco terå angnåg ted röf netehmaskrev
påbörjats, också det i samverkan med Karlsborg och Tibro. Målet
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professionellt bemötande.Vi fortsätter vidareutveckla Kontaktcenentraatt
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arevel både
ter i Stadshuset med.rmålet
internt och externt.

-låm ruh ,ppu sttas mos låm akliv mo asäl ud nak räH

Under 2019rhar
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h hckommunens
o ttåg rah nvision,
egninjlöfppu
värdegrund och ledarmodell som fokus
på
.stnävnsina
a gemensamma
träffar. Arbetsgivarforum har vidareutbildat sig inom salutogent
ledarskap och vidareutvecklat den ledarmodell som kommunen
har. På intranätet finns nu mycket mer information att hämta om
ledarmodellens innehåll vilket är en värdefull del i introduktionen
av nya ledare.
Arbete och socialtjänst arbetar ständigt med sin interna dialog om
värdegrunden och visionen. På alla arbetsplatsträffar och andra
möteskonstellationer lyfts goda exempel där kontakten mellan en
medarbetare och klient/kund genererat ett gott möte trots många
gånger bekymmersamma förhållanden.
Vård och omsorg arbetar med att ta fram ”Baskrav och ansvarsbeskrivning för personal inom Vård och Omsorg i Hjo kommun”.
Ett material som sammanfattar vilka krav som ställs på en anställd
inom Hjo Kommun,Vård och omsorg i form av både arbetsuppgifter, lagkrav samt förhållningssätt (Vision och Värdegrund).
Barn och utbildning har under läsåret 19/20 värdegrund som ett
särskilt arbetsområde vilket bl.a. har genomsyrat samtliga kompetensutvecklingsdagar under höstterminen. Arbetet fortsätter
under 2020.

Förenkla helt enkelt är en viktig satsning för att näringslivet ska
uppleva att det är enkelt att kontakta Hjo kommun. Detta projekt
har fortsatt under 2019.
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Kultur, turism och fritid har förändrat sina öppettider i Kulturkvarteret i syfte att på ett bättre sätt möta våra medborgares begnindelnI
hov vad gäller tillgänglighet. Stort fokus har legat på högre kvalitet
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mycket gott resultat på bemötandet. Mot bakgrund av de insatser
som pågått under 2019 anser vi att målet är uppnått.
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12. I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen.
Den senaste medborgarundersökningen gav kvitto på att Hjoborna är mycket nöjda med sina möjligheter att påverka. Kontaktmöjligheterna, informationen, förtroendet för politikerna och
möjligheten att vara med och påverka får alla betyg långt över geINNEHÅLL:
nomsnittet. Förvaltningen har en ambition att under enkla former
föra en löpande dialog med Hjoborna i aktuella frågor som dyker
Inledning
upp.
4
Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
6
Så används Hjo kommuns skattepengar
Det finns en stående möjlighet att möta kommunens politiker på
8
Politisk organisation
det demokraticafé som är öppet inför varje kommunfullmäktige10 Förvaltningsorgansiation
sammanträde. Nedan är några exempel på mer riktade medborgardialoger som skett under 2019:

Förvaltningsberättelse
14
16
18
38
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48
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62

viktiga händelser
under året
• Några
I samband
med utredningen
”Framtida skolorganisation”
Vi och
vår
omvärld
uppmuntrade verksamheten allmänheten att komma in med
Målredovisning
åsikter vilket flera invånare i kommunen valde att göra. Man
Finansiell
analys en öppen dialog med medborgarna vid extrainförde också
Driftsredovisning
satta möten ute på skolorna för att informera och också låta
Investeringsredovisning
alla komma med åsikter.
Exploateringsredovisning
Personalredovisning
•
Under arbetet med utformningen av den nya skolan på
Folkhälsa - välfärdsredovisning
Lundbyområdet var frågan om den tillhörande idrottshallens
Hållbar utveckling
storlek en fråga som engagerade många. Inför beslutet om
storlek på idrottshallen gjordes en utredning av tillgången
Verksamhetsberättelser
på hallar i nuläget och kring hur det framtida behovet ser ut.
66 Demokrati
Föreningslivet kom med många viktiga synpunkter och inspel
68
Kommunledningskontoret
vid de tillfällen där det kommunala idrottsrådet diskuterade
70
Samhällsbyggnad
frågan tillsammans med tjänstemän och politiker. Utrednin72
Taxefinansierad
gens slutsats verksamhet
blev att det inte fanns behov av ytterligare en
- Vatten
och
fullstor
hallavlopp
i Hjo VA
kommun och beslutet blev att bygga en
- Renhållning
mindre idrottshall med måtten 18* 24 meter.
76
Kultur, turism och fritid
78 • Vård
och omsorg
Synpunkter
från Hjoborna ledde till åtgärder för att komma
82
Barntillrätta
och utbildning
med störande trafik och hög ljudnivå nattetid i cen86
Arbete och socialtjänst
trala Hjo. Vi har vid ett flertal tillfällen bjudit in medborgare
88
Kommunalförbund
till dialog och information kring hur vi ska komma till rätta
89
Hjo kommuns bolag - organisationsskiss
med detta. Polisen har varit en självklar part vid dessa till90
Kommunala bolag och koncerninterna engagemang
fällen.Våren 2019 utmynnade dessa dialoger i att Tekniska
utskottet som är Hjo kommuns trafiknämnd fattade beslut
Finansiella
omräkenskaper
att införa restriktioner för motortrafik i de centrala
94
Redovisningsprinciper
och tilläggsupplysningar
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På föräldramöten efter sommaren har verksamhetsföreträdare funnits med för att informera om signaler som
kommit om ökad drogproblematik och förstörelse på och
intill skolgårdar, samt förtydliga hur kommunens olika verkÅRSREDOVISNING
samheter kan utgöra ett stöd i vårt gemensamma arbete
med att motverka droganvändning och brottslighet. Ett stort
Årsredovisningen
är kommunstyrelsens redovisning av
föräldramöte hölls under hösten i skolcafeterian och vi fick
verksamheten för det gångna året och avlämnas av
ett mycket fint gensvar från över 100 föräldrar. Senare under
kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige. Den vänder
hösten hölls också ett möte för allmänheten på temat tryggsig också
till
dig
är invånare
eller medborgarlöfte
företagare i mellan
het som gavsom
underlag
till ett förnyat
kommunen,
ochoch
naturligtvis
Hjo kommun
Polisen. till kreditgivare,

leverantörer och samarbetspartner.

Sedan länge finns flera olika råd som kommunen samverkar med:
Kulturråd,
idrottsråd,
folkhälsoråd
brottsföreHärPensionärsråd,
kan du läsa om
vilka mål
som satts
upp, huroch
målbyggande rådet.
Det
tidigare
rådetskattepengarna
för Funktionshinderfrågor
har
uppföljningen
har
gått
och hur
har
under 2019 provat en använts.
alternativ arbetsform för att öka delaktigheten som vi kallar Dialog Funktionsvariation. En egen sida
har skapats på Hjo.se för Dialog Funktionsvariation. Här finns
möjlighet att kontakta kommunen i frågor som rör funktionsvariationer. Dialogträffarna är öppna för alla och ingen anmälan krävs.
Deltagit under 2019 har både föreningar från tidigare Funktionshinderråd, andra externa intressenter och brukare.
Inom ramen för Fritidsgården Stationens verksamhet har ett samarbete tillsammans med övriga Skaraborgskommuner påbörjats
under året. Detta i form av ett treårigt projekt, KEKS, som syftar
till att lyfta arbetet med ungdomars delaktighet. Projektet är till
största del finansierat av Skaraborgs kommunalförbund.
Vid den senaste medborgarundersökningen hade Hjo kommun ett
mycket gott resultat på påverkansmöjligheter. Mot bakgrund av de
insatser som pågått under 2019 anser vi att målet är uppnått.
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13. Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet
Integrationsforum kommer inte att bibehållas i sin tidigare form
då det varit relativt svårt att nå ut till Hjoborna den vägen. Integrationssamordnare och enhetschef ser över om ett integrationsråd kan startas upp som besätts
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Projektet Hjotiborg mot Rasism har pågått under 2019 och
förlängdes med drygt ett halvår till och med 2020-01-31. Totalt
har 628 av 2109 tillsvidareanställda deltagit på föreläsningar och
inspirationsträffar i de tre kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg.
Via en webenkät vet vi nu att majoriteten av alla deltagare önskar
mer föreläsningar inom området och många ser ett behov av
att mer regelbundet lyfta denna fråga. Under hösten gjordes en
fördjupad studie kring hur vardagsrasismen ter sig i kommunernas
högstadieskolor. Under projektets gång har det framkommit att
elever i hög grad upplever att vardagsrasism förekommer på deras
skolor. I Hjo svarar 76% av eleverna på högstadiet att de upplever
viss rasism på sin skola. Projektledaren har också uppmärksammat
att pedagoger och skolpersonal upplever många vardagssituationer som svårbedömda. En redovisning av den enkät och de
djupintervjuer som genomförts under projektets gång med både
elever och personal på högstadiet presenterades för elevhälsan
och rektorsgruppen i början på 2020. Även om projektet HjoTiBorg mot Rasism avslutats så har kommunerna beslutat att under
mars 2020 åter uppmärksamma kampanjen och lyfta arbetet mot
rasism och främlingsfientlighet.

Integrationsenheten fortsätter sitt samarbete med Svenska kyrkan
i Hjo för att verka mot främlingsfientlighet och främja inkludering
i samhället i stort och i Hjo. I nätverksträffarna deltar också
Studiefrämjandet, Hjo folkhögskola och föreningen Tillsammans.
:LLÅHENNI
Det planeras för nya aktiviteter bland annat i samband med
kvinnodagen och en cirkel i datakunskap har genomförts med
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Utvecklingsområde 3:
Levande Hjo
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.

14. I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet
Hjoborna uttryckte i medborgarundersökningen 2018 att de är
mycket nöjda med fritidsutbudet i Hjo. Under 2019 har Fritidsenheten fortsatt sin samverkan med idrottsrådet. I år har rådet
involverats i frågan om den nya skolan med tillhörande idrottshall
INNEHÅLL:
och hur den kan bli ett bra komplement till nuvarande utbud av
idrottshallar.

Inledning

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
Fritidsutbudet

verksamheten för det gångna året och avlämnas av
Kommunalråd
oppositionsråd
har ordet är ännu inte framNågot
förslag tilloch
omarbetade
föreningsbidrag
Så
används
Hjo
kommuns
skattepengar
kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige. Den vänder
taget, men arbetet är påbörjat och kommer att färdigställas när
Politisk organisation
2016 i 2018
sig också till dig som är invånare 2014
eller företagare
organisationen återigen är komplett på plats. Målet är att bidragsFörvaltningsorgansiation
för Hjo och naturligtvis till kreditgivare,
56
59
64
kommunen,
reglerna ska vara anpassade efter föreningarnas behov men också Betygsindex
Betygsindex
för
småkommuner
55
55
57
leverantörer och samarbetspartner.
för att kommunens stöttning ska riktas tydligare för att stötta de
Förvaltningsberättelse
föreningar som arbetar strategiskt med framtidens utmaningar lite
14 extra.
NågraEnviktiga
under
fördelhändelser
är också att
det året
nya bokningsprogrammet som
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur mål16
Vi och vår omvärld
kommunen kommer att lansera i början av 2020 innehåller en
uppföljningen har gått och hur skattepengarna har
18
Målredovisning
modul för föreningsbidrag.
använts.
38
Finansiell analys
Nöjda med fritidsutbudet, %
46
Driftsredovisning
Intresset för naturturism och vandring ökar överallt, så också i
66
48
Investeringsredovisning
64
Hjo. Därför är vandringsleder en viktig fråga och ett mål för 2019
64
50
Exploateringsredovisning
var att förtydliga organisationen för skötsel och underhåll av Hjo
62
52
Personalredovisning
kommuns leder. Det komplexa är att leder av större karaktär går
59
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Folkhälsa - välfärdsredovisning
60
kommungränser
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Hållbar
utveckling vilket gör att det blir en regionsfråga där vi
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sitter på liten pusselbit. Regionen och kommunen har ännu ingen
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66 Under
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50
70 identifiera
Samhällsbyggnad
2014
2016
2018
behov för den fortsatta utvecklingen av området som
72 nav
Taxefinansierad
verksamhet
för fritidsaktiviteter
och idrott i Hjo. Utredningen kommer att
Betygsindex för Hjo
Betygsindex för småkommuner
- Vatten och avlopp VA
slutföras och presenteras under 2020.
- Renhållning
SCB´s medborgarundersökning
76 Under
Kultur,året
turism
och fritid
har det inte skett någon medborgarundersökning, men
78
Vård och omsorg
vid 2018 års uppföljning gav Hjoborna ett högt betyg till fritidsmö82
Barn och utbildning
jligheterna. Arbetet fortsätter och bedömningen är att Hjoborna
86
Arbete och socialtjänst
är fortsatt nöjda med möjligheter att utöva sina fritidsintressen.
88
Kommunalförbund
detta- anser
vi att målet är uppnått.
89 Mot
Hjobakgrund
kommunsavbolag
organisationsskiss
90
Kommunala bolag och koncerninterna engagemang
4
6
8
10

Finansiella räkenskaper
94
98
99
100

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Resultaträkning och kassaflödesanalys
Balansräkning
Nothänvisning

Övrigt
108
109
110

Finansiella nyckeltal
Ordlista och definitioner
Revisionsberättelse

ÅRSBOKSLUT 2019

HJO KOMMUN

Produktio
Foto: Hjo
Tryck och r

107

15. I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet
Hjoborna uttryckte i medborgarundersökningen 2018 att de är
Under året har vi också lagt grunden för ett långsiktigt arbete
mycket nöjda med kulturverksamheten i Hjo. Under 2019 har vi
kring hur vi skapar en röd tråd i alla arrangemang som äger rum
fortsatt att erbjuda intresseväckande och engagerande tillfälliga
i kommunen och synliggör det med hjälp av en tilltalande, grafisk
utställningar för en bred målgrupp
aktiGoch
Nkulturarrangemang,
I N S I VO D Emed
R S R Å profil. Tanken är att inte bara kommunens arrangemang
: L Loch
ÅH
ENNI
särskilt fokus på barn och unga.Vi har haft välbesökta utställningar
viteter i kulturkvarteret, utan alla typer av arrangemang oavsett
och fått positiv feedback från våra besökare. Under sommaren
va gninsivoder sneslerytsnummok rä negninsivodersrÅ arrangör ska kunna använda sig av denna grafiska profil. FramargnindelnI
visades Josef Franks akvareller, en utställning som tidigare visats
betade teman är Hållbarhet (Det hållbara Hjo), Design/foto/konst
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inkl biblioteksverksamhet
gninsivoderlåM
81
med sin interaktiva ”mikroskåpsrum”
Hjoborna är relativt nöjda med kulturutbudet. Mot bakgrund av
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83
guide kunde fördjupa sig i insekternas värld.
detta anser vi att målet är uppnått.
gninsivoderstfirD
64
I juni månad var Guldkrokselever från årskurs nio med och byggde upp en pop-up lekplats i Samskoleparken. Pop-up lekplatsen
existerande under tre veckor och 2 värdar (ferieungdomar) fanns
på plats under hela perioden. I februari startade Ung Kultur-podden upp. Podden var ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg kommuner och hela projektet finansierades av Skaraborgs
kommunalförbund.Ytterligare exempel på evenemang under året
där kommunen varit drivande är Valborg, Nationaldagsfirande och
Hjo Skördefest.
Hjo Kulturskola fortsätter att erbjuda ett brett utbud av instrumentkurser. Utöver dessa erbjuds även utbildningar inom dans,
teater, bild & form, musikteori, kör, grupp/ensemblespel m.m.
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Under 2019 gav kommunen ut ett samlat informationsblad med
alla kulturarrangemang vilket fick positiv respons.Vi noterar också
att vi har fler besökare i Kulturkvarteret i år jämfört med förra
året.Vi har ett mycket brett och rikt föreningsliv inom konst- och
kulturområdet och Konst- och kulturrådet fortsätter att utgöra
ett forum för att arbeta tillsammans med föreningarna för att
utveckla kulturutbudet.
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16. Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling
Hjo Näringsliv tillsammans med Hjo Handel har aktivt skapat
och genomfört aktiviteter löpande under året. Allt för att skapa
en positiv handelsutveckling.Vi har under våren genomfört regelbundna frukostmöten med Hjo handel där vi diskuterat näringsINNEHÅLL:
livs- och utvecklingsfrågor. Påskfirandet genomfördes traditionsenligt med god uppslutning. Torgfesten den 27 juli blev mycket
Inledning
välbesökt och uppskattad. För underhållningen stod Grebbans
4
Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
Musikunderhållning & Event, Josias och Drifters avrundade kvällen.
6
Så används Hjo kommuns skattepengar
8
Politisk organisation
Under Leva&Bo-mässan den 7 september anordnades en uppskat10 Förvaltningsorgansiation
tad stadsvandring av PG Ylander. Wennergrens visade upp nya
lägenheter under renovering på Hamngatan och Isaksson visade
Förvaltningsberättelse
upp två centrumlägenheter. Och konceptet Öppna Hem var lika
14 populärt
Några viktiga
händelser
under
året
som alltid.
Ett nytt
arrangemang
”Hjo Skördefest” ge16
Vi och vår omvärld
nomfördes den 26 september. Lokala mathantverkare sålde när18
Målredovisning
producerat, det serverades 1200 provsmakningar av tre eminenta
38
Finansiell analys
kockar och ”Den Danske Bonde-Röven” Frank Erichsen höll en
46
Driftsredovisning
mycket uppskattad föreläsning på PARK.
48
Investeringsredovisning
50
Exploateringsredovisning
Vi har påbörjat en marknadsplan för att synliggöra våra lokala
52
Personalredovisning
handlare och restauranger genom filmer och tryckt material. Film58
Folkhälsa - välfärdsredovisning
”Jul i Hjo” användes i marknadsföringssammanhang inför
62 projektet
Hållbar utveckling
Julmarknaderna.

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

Verksamhetsberättelser
Många insatser har gjorts för att skapa ett levande centrum, men
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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.

17. I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt
Medborgarundersökningen från 2018 visar att Hjoborna är generellt mycket nöjda med kommunens miljöarbete, men samtidigt
vet vi att det finns stor potential för att faktiskt leva mer miljövänligt. Under mål 2 som handlar
Gom
N”Kommunikationer
I N S I VO D Efinns
RSRÅ
mer att läsa om hur vi arbetar med cykelpotentialen.
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Klippta gräsytor är som en öken för våra insekter men genom att
skapa blomrika miljöer kan vi hjälpa pollinerarna. I år har vi omvandlat tidigare klippta gräsytor till s.k. blomrika miljöer, som slås
med häst och hässjas på sensommaren. Detta bidrar: L
också
L Åtill
Hatt
ENNI
vi uppnår våra åtaganden inom regionala miljömålen. För att inte
Hjoborna som har trädgårdar intill dessa ytor ska tycka att omgnindelnI
rådena ”missköts” har vi gått ut med information om syftet och
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antal föreningar för att sätta fokus på
tida skötseln av parken. Under året har arbetet med en trädvård.stenerginävna och klimatfrågan.
sylana lleisnaniF
83
Det arrangerades ett klimatcafé på Kulturkvarteret, en mörkersplan för parken påbörjats och en ansökan om bidrag har lämnats
gninsivoderstfirD
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vandring genom vår nedsläckta stad och en föreställning i kyrkan Miljöarbete
in till Länsstyrelsen.
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”Sånger om Jorden”. Arrangemanget har därefter utvärderats och
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det finns tankar om vissa förändringar inför 2020.
Under 2019 genomfördes undersökningen Kritik på Teknik. Hjobg2016
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också på att vara ett gott föredöme i omställningsarbetet. Under
2019 har vi fokuserat på att möjliggöra för källsortering inom
Mot bakgrund av ovanstående insatser och tidigare års resultat i
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ettäuppnått.
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har sedan genomsyrat arbetet under hela året. Under hösten
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kampanjen Vi Håller Rent som äger rum varje vår i hela Sverige.
Fler förskolor och skolor än någonsin tidigare var med och plockade skräp och så många som 528 barn var registrerade skräpplockare vilket är glädjande.
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18. Hjo kommun ska vara fossiloberoende år 2030.
Hjo kommun har skrivit på Klimat 2030-Västra Götaland ställer
fordonsparken, tack vare bättre samordning i den gemensamma
om. Målsättningen är att vara fossiloberoende till 2030. Emispoolen. Stort fokus har också lagts på informationsinsatser för att
sionsdatabasen har en viss eftersläpning och i nuläget finns endast
göra personal medveten om vår mötes- och resepolicy som säger
siffrorna
för
2017.
Totalt
släppdes
det
ut
21747
ton
koldioxid
i
att bil ska undvikas vid kortare resor och att kollektivtrafik ska
INNEHÅLL:
ÅRSREDOVISNING
Hjo 2017. Under 2019 har vi påbörjat arbetet med en energi- och
användas närhelst det går.
klimatstrategi vilket sätter fingret på hur vi ska kunna bli oberoÅrsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
Inledning
För att inspirera personalen till att cykla och gå mer har vi under
ende av fossil energi. Nulägesanalyser visar att el och fjärrvärme
verksamheten
för detengångna
året och
avlämnas
av
4
Kommunalråd och oppositionsråd har ordet
sommaren förberett
kombinerad
personaloch miljöaktivitet
står för 61 ton av koldioxidutsläppen, och där är vi idag stort sett
6
Så används Hjo kommuns skattepengar
kommunstyrelsen
till
kommunfullmäktige.
Den
vänder
som ska inspirera fler till att välja att ta sig till och från arbetet
fossiloberoende. När det gäller uppvärmning av både bostäder, lo8
Politisk organisation
sigutan
också
bil. till dig som är invånare eller företagare i
kaler och jordbrukslokaler så har det skett en tydlig nedåtgång av
10 Förvaltningsorgansiation
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
koldioxidutsläppen. 1990 släpptes drygt 12 000 ton koldioxid ut
leverantörer
och har
samarbetspartner.
Hjo kommun
som helhet
en lång väg att gå för att bli fossipå grund av uppvärmningen och idag är vi nere på 1 000 ton varav
Förvaltningsberättelse
loberoende. Hjo kommun har under 2019 tagit viktiga steg för att
nästan hälften är jordbrukslokaler. Detta är ett positivt resultat av
14
Några viktiga händelser under året
både
för
sin
egen upp,
organisation
och för att
Härbryta
kan fossiloberoendet
dui miljömålssystemet)
läsa om vilka
mål
som
satts
hur målutbyggnaden av fjärrvärmen i Hjo kommun. Industrin visar ingen RUS (Regional
utveckling
samt
nationella
emissionsdatabasen
16
Vi och vår omvärld
underlätta förhar
andra
attoch
ta steget.
Minskningen av fossila
utsläpp
märkbar nedgång i utsläpp av koldioxid över tid, utan ligger kvar
uppföljningen
gått
hur
skattepengarna
har
18
Målredovisning
Utsläpp av växthusgaser
inom kommunens
gränser, ton
(exklusive
industrin)
inom kommunens
gränser
gårCO2-ekv/inv
inte i den
takt som
krävs, målet
på drygt 2 000 ton per år.
använts.
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (inklusive industrin)
38
Finansiell analys
bedöms därför inte vara uppnått.
46
Driftsredovisning
Den största delen av våra koldioxidutsläpp kommer från våra
48
Investeringsredovisning
13 500 ton koldioxid per år är en hög siffra som
50 transporter.
Exploateringsredovisning
måste
sänkas
om vi ska hålla oss till vår koldioxidbudget. Utsläp29 000
52
Personalredovisning
pen
från
bussar
har minskat, medan lastbilar idag släpper ut mer
58
Folkhälsa - välfärdsredovisning
än 1990. Utsläpp från mopeder/motorcyklar minskar
27 000
62 koldioxid
Hållbar utveckling
inte heller. Arbetsmaskiner är en egen post som inte heller visat
25 000
någon minskning över tid, utan drygt 4 000 ton koldioxid släpps
23 490
Verksamhetsberättelser
ut från bara dem. Hållbara transporter är ett utvalt fokusområde i
23 000
66 hållbarhetsstrategin
Demokrati
och vi måste ta snabbare steg mot att minska
21 747
21 332
68
Kommunledningskontoret
våra koldioxidutsläpp. Hjoborna har idag en körsträcka som ligger
21 000
70
Samhällsbyggnad
19 654
en bra bit över riksgenomsnittet och andelen fordon som drivs av
72
Taxefinansierad verksamhet
19 000
fossilfria alternativ är låg.
- Vatten och avlopp VA
- Renhållning
17 000
Under hösten 2019 ansökte Hjo Energi om medel från Klimatkliv76
Kultur, turism och fritid
et för att utöka med 8 publika laddpunkter i centrala Hjo.
78
Vård och omsorg
15 000
2016
2017
2018
82
Barn och utbildning
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (exklusive industrin)
En förutsättning för att Hjo kommun ska kunna bli fossilobero86
Arbete och socialtjänst
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (inklusive industrin)
ende senast år 2030 är att vi kan tanka förnybara drivmedel i Hjo.
88
Kommunalförbund
Under
2019
har
en
strategi
för
hållbara
drivmedel
utarbetats
i
RUS, (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet)
89
Hjo kommuns bolag - organisationsskiss
detta
är ett första steg
för att säkerställa
samt Nationella emissionsdatabasen
90 Kommunalförbundet,
Kommunala bolag och
koncerninterna
engagemang
tillgången till hållbara drivmedel i regionen.

Finansiella
räkenskaper
Utifrån en
gjord energideklaration arbetar nu Hjo kommun med

94 att
Redovisningsprinciper
minska miljöpåverkanoch
fråntilläggsupplysningar
kommunens egna bilar. Planen är att
98 ersätta
Resultaträkning
och
kassaflödesanalys
så många bilar som möjligt med elbilar när nuvarande leas99 ingavtal
Balansräkning
löper ut.Våren 2019 byttes Hemvårdens bensinbilar ut till
100 Nothänvisning
rena elbilar, med hjälp av pengar från Klimatklivet. Detta minskar
kraftigt kommunens klimatpåverkan.Vi har också försökt att
Övrigt
minska transporternas klimatpåverkan genom att utse en fordons108 samordnare
Finansiella som
nyckeltal
har överblick över våra leasade och ägda fordon.
109 ViOrdlista
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definitioner
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110 Revisionsberättelse
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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.

19. Hjo ska få fler besökare
Turismverksamheten jobbar med utgångspunkt från turism- och
besöksnäringsstrategin som pekar ut sex prioriterade områden
fram till 2020: marknadsföring & förankring, attraktivitet, samverkan, utbildning, värdskap och utbud.
harO
detD
lagts
GUnder
N I N2019
SIV
ERSRÅ
speciell vikt vid de två sista.

Som ett led i marknadsföringen har turismverksamheten fortsatt
att vidareutveckla besöksnäringswebben www.visithjo.se. Under
sommaren 2019 besöktes en rad olika aktörer och deras verksamhet har skildrats på Visit Hjo i sociala medier – störst
: L L Åfokus
HENNI
på Instagram, men även till viss del Facebook. Syftet är att öka
kännedomen om Hjo som besöksmål och väcka intresse för att ta
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Bedömningen är att målet uppnåtts under 2019. Vättern. Avtal har
.rentraför
pstatt
ebrviam
as hco rerska
ötnkunna
arevehjälpa
l
värdskap i Kulturkvarteret
tillsammans
tecknats med Vätternkajak – där Hjo är en depå. Utbudet finns
sletTuristinformatärebsgnintlavröF
våra besökare på ett bättre sätt.
tillgängligt på Guldkroksbadet och hyrs ut viaeHjo
t
e
r
å
r
e
d
n
u
r
e
s
l
e
d
n
ä
h
agitkiv argåN
41
tion.
-låm ruh ,ppu sttas mos låm akliv mo asäl ud nak räH
dlrävmo råv hco iV
61
Utbud och utveckling
av
nya
produkter
Under
2019
har
turrah anragnepettaks ruh hco ttåg rah negninjlöfppu
g
n
i
n
s
i
v
o
d
e
r
l
å
M
81
ismverksamheten hyrt ut kajaker, dubbelkajak
.stnävna och SUPs – för att
sylana lleisnaniF
83
tillgängliggöra
gninsivoderstfirD
64
g
n
i
n
s
i
v
o
d
e
r
s
g
n
i
r
e
t
s
e
v
n
I
84
Med anledning av Visit Swedens övergripande 4-åriga uppdrag
gninsivodersgniretaolpxE
05
2016-2019 (att positionera Sverige inom design och arkitektur)
gninsivoderlanosreP
25
2016
2017
2018
fokuserar vi särskilt på temat ”konst, arkitektur och design” en tid
gninsivodersdräfläv - aslähkloF
85
framåt. Arbetet har
löpt
på enligt plan
under
2019.
Antal
gästnätterhotell,
vandrarhem,
stugbyar och camping
61102
63884
gnilkcevtu rabllåH
26

reslettärebstehmaskreV

100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

itarkomeD
terotnoksgnindelnummoK
danggybsllähmaS
tehmaskrev dareisnanifexaT
Antal gästnätter- hotell, vandrarhem, stugbyar och
AV ppolva hco nettaV gninllåhneR camping
ditirf hco msirut ,rutluK
grosmo hco dråV
gnindlibtu hco nraB
tsnäjtlaicos hco etebrA
dnubröflanummoK
ssikssnoitasinagro - galob snummok ojH
gnamegagne anretninrecnok hco galob alanummoK

66
86
07
27

67
87
28
68
88
98
09

repaksnekär alleisnaniF

2016

2017

2018

ragninsylppusggällit hco repicnirpsgninsivodeR
sylanasedölfassak hco gninkärtatluseR
gninkärsnalaB
2019
gninsivnähtoN

49
89
99
001

tgirvÖ

itkudorP
ojH :otoF
hco kcyrT

latlekcyn alleisnaniF
renoitinifed hco atsildrO
eslettärebsnoisiveR
HJO KOMMUN

ÅRSBOKSLUT 2019

801
901
011

112

Utvecklingsområde 6:
Vättern - Liv vid vatten
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.

20. Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar.
Vatten och Avloppsplanen-planen (VA-planen) för Hjo kommun
Under året har vi bevakat försvarsmaktens ansökan om tillstånd
antogs av fullmäktige under våren 2019. Det strategiska VA-planertill utökad verksamhet och fler flygrörelser på Karlsborgs flygingsarbetet är ett bidrag till kommunens arbete för att Sverige ska
plats. I februari överklagade Hjo kommun Länsstyrelsens beslut
nå
de
nationella
miljömålen
samt
uppsatta
miljökvalitetsnormer
eftersom den utökade verksamheten kan påverka Vättern.
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Ekonomi
En viktig förutsättning för god ekonomi är en god kostnadskontroll, vilket innebär att det ska råda balans mellan löpande intäkter och kostnader.
Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens samlade resultat, exklusive den avkastning på pensionmedel som återinvesterats,
ska utgöra 2% av de samlade skatteintäkterna och generella statsbidrag.

21. Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr
Årets resultat

Resultatmålet syftar bland annat till att värdesäkra det egna kapitalet och att skapa utrymme för investeringar. Generellt brukar
ett resultat om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning. Detta anses ge utrymme för att över en längre tid skattefinanINNEHÅLL:
siera större delen av normal investeringsvolym i en kommun. Hjo
kommuns mål om 8 mnkr är något lägre än 2 procent av komInledning
munens skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet för
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23. Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras.
Soliditeten inkl. pensionsåtagandena uppgick 2019-12-31 till 23
procent, vilket ska jämföras med föregående års värde som var 22
procent. Målet om att soliditeten årligen ska förbättras eller bibehållas har därmed uppnåtts.
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24. Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1 % per år från och med år
2015 och senast år 2025 uppgå till minst 25 %.

25. Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller
Soliditeten för AB Hjo Småindustrier uppgår per 2019-12-31 till
ca 88 % .
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Soliditetsmålet i koncernen Hjo Stadshus AB sattes 2012 och
soliditeten har sedan dess ökat och uppgår per 2019-12-31 till
drygt 34 %.
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26. Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo energi AB bör ligga under
Hjo Energi AB:s taxor för elnät och fjärrvärme ligger, i jämförelse
med övriga företag i regionen i den nedre kvartilen.
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ÅRSREDOVISNING
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Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av
verksamheten för det gångna året och avlämnas av
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder
sig också till dig som är invånare eller företagare i
kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
leverantörer och samarbetspartner.
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen har gått och hur skattepengarna har
använts.
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Ordlista & definitioner

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten. Kan vara immateriella (t.ex. goodwill), materiella
(t.ex. byggnader) eller finansiella (t.ex. aktier).

Antal årsarbetare

Antalet personer som innehar tillsvidareanställningar under december månad omräknat till heltidstjänster.

Avskrivning enligt plan

Fördelning av totalutgiften för en anläggningstillgång. Kostnaden fördelas över det antal år som tillgången beräknas
användas i verksamheten.

Avsättningar

Förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller
sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen per den 31/12 och hur den förändrats under året.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens årsredovisning för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk
del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vid granskning av förvaltningsberättelsen uppmärksammades att det saknas ett avsnitt
avseende utvärdering av kommunens ekonomiska ställning, vilket enligt LKBR ska göras.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. Kommunen har inget negativt resultat från tidigare år att återställa.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att utfallet delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Två av tre finansiella mål bedöms som uppfyllda.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är
förenlig med de av fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Av fullmäktiges beslutade mål bedöms 60% som uppfyllda, 30% som delvis uppfyllda och 10% som inte
uppfyllda. Åtgärder redovisas inte för de mål som inte uppfyllts.
En sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2019 lämnas i årsredovisningen.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Avvikelser mot lag och god
redovisningssed har påträffats avseende redovisning av schablonersättningar för personer med uppehållstillstånd. Årets överskott på 0,4 mnkr har tagits upp som intäkt i resultaträkningen 2019 och föregående års balanserade schablonersättningar på 4 mnkr kommer föras till resultatet under 2020. En översikt bör göras avseende vilka noter som ska
redovisas enligt lag och rekommendationer.
Noterade fel bedöms sammantaget inte vara materiella varför räkenskaperna i allt väsentligt bedöms vara rättvisande.
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Inledning
Bakgrund
Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) bland annat till uppgift att
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.
Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen (2017:725) bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av
revisionsberättelsen.
Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
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kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och
granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Vår granskning baseras på den årsredovisning som presenterades för oss 2020-03-27.
Den granskade årsredovisningen fastställs av kommunstyrelsen 2020-04-15 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2020-04-29.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft.
Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information1:
•

En översikt över utveckling av kommunens verksamhet.

•

En beskrivning av den kommunala koncernen.

•

Upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och ställning.

•

Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunen som inträffat
under räkenskapsåret eller efter dess slut.

•

Upplysning om kommunens förväntade utveckling.

•

Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron.

•

Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning och
uppföljning av kommunens verksamhet.

•

Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

•

Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.

•

Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar

Eftersom kommunen ingår i en kommunal koncern, ska upplysningarna ovan, utom vad
gäller sjukfrånvaron, även omfatta koncernen2. Rådet för kommunal redovisning har gett
ut rekommendation R15 Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i kraft 1 januari 2020, men tidigare tillämpning uppmuntras.
Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av den kommunala koncernens och kommunens verksamhet. Ett urval av nyckeltal presenteras för fem år i sammandrag. Väsentliga förändringar i utvecklingen kommenteras.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning. Som exempel beskrivs konjunkturutvecklingen och befolkningsutvecklingen i kommunen. Det framgår även en känslighetsanalys som beskriver hur kommunens ekonomi påverkas av ett antal faktorer, exempelvis vid pris- och ränteförändringar.
Årets resultat för kommunkoncernen uppgår till 12 mnkr (jmf. 20 mnkr 2018). Kommunkoncernens soliditeten uppgår till 48 procent (jmf. 48 procent 2018). Om ansvarsförbin-

1
2

LKBR (2018:597), kapitel 11
LKBR (2018:597), kapitel 11, § 12
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delsen för pensionsförpliktelser lyfts in i balansräkningen är soliditeten för kommunkoncernen 26 procent (jmf. 25 procent 2018). Det beskrivs att kommunens soliditet i stort har
kunnat bibehållas trots relativt höga investeringar de senaste åren.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för
kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. Som exempel beskrivs hur investeringarna påverkar kommunens resultat och borgensåtagande. Upplysningen omfattar inte den kommunala kommunkoncernen.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om förväntad utveckling. Information lämnas bland annat om Covid-19 och att det för kommunen är svårt att förutspå framtiden,
både på kort och lång sikt.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt
sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, kön och ålder.
Den totala sjukfrånvaron i Hjo kommun för 2019 var 6,29 procent vilket innebär en minskning sedan föregående år då sjukfrånvaron var 6,61 procent. Sjukfrånvaron i kommunen
ligger högt i förhållande till övriga kommuner i Skaraborg som har en genomsnittlig sjukfrånvaro på 5,7 procent för 2019. Det lämnas också andra personalrelaterade uppgifter
såsom kompetensförsörjning, heltid som norm och ledarskapsmodellen. Informationen
avser både kommunen och den kommunala kommunkoncernen.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten. Bland annat
information om kommunens mål- och visionsstyrning, mål- och budgetprocessen samt
intern kontroll.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.
Förvaltningsberättelsen innehåller inte ett eget avsnitt avseende en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. Viss information återfinnes i andra delar av förvaltningsberättelsen.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar, vilket för år 2019 redovisas till 8,5 mnkr. Kommunen har inga ackumulerade underskott sedan tidigare år att återställa och har inte antagit några riktlinjer för avsättning
till resultatutjämningsreserv.
Driftredovisning
Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas samlat i ett eget avsnitt, jämförelse mot
budget och föregående år görs. Verksamheternas ekonomiska utfall visar såväl över- som
underskott men har en total budgetavvikelse på -2,6 mnkr. Verksamheterna redovisar en
negativ avvikelse mot budget år 2019 på totalt -2,6 mnkr. Barn och utbildning redovisar
en negativ budgetavvikelse på -2,7 mnkr. Avvikelsen är främst hänförlig till högre personalkostnader. Arbete och socialtjänst redovisar en negativ budgetavvikelse på -3,6 mnkr.
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Avvikelsen är främst hänförlig till ökade kostnader för institutions- och familjehemsplaceringar.
Rådet för kommunal redovisning har gett ut rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i kraft 1 januari
2020.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. Jämförelse görs mot budget och upplysningar om utfallet för större investeringar lämnas.
Rådet för kommunal redovisning har gett ut rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i kraft 1 januari
2020.
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vid granskning av förvaltningsberättelsen uppmärksammades att det saknas ett avsnitt
avseende utvärdering av kommunens ekonomiska ställning, vilket enligt LKBR ska
framgå.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. Kommunen har inget negativt resultat från tidigare år att återställa.

God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2019-2021 fastställt finansiella och
verksamhetsmässiga mål för att uppnå god ekonomisk hushållning. I årsredovisningen
2019 görs en uppföljning och bedömning av de fastställda målen.
Finansiella mål
Av årsredovisningen framgår att kommunen delvis uppfyller de finansiella målen. Utfallet
av kommunens finansiella mål framgår av tabellen nedan.
Tabell 1: Utfall finansiella mål (kommunen)

Mål
Årets resultat ska uppgå till lägst 8
mnkr
Investeringarna ska till 70 % finansieras med egna medel under mandatperioden
Soliditeten ska bibehållas under
mandatperioden

Utfall 2019

Bedömning

8,5 mnkr

Uppfyllt

Utfall för 2019: självfinansieringsgrad är 93%, prognosen för
mandatperioden 2019-2022
uppgår till 57%
23 %
(jmf. 22% 2018)

Inte uppfyllt

Uppfyllt

7

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs även en avstämning mot kommunens verksamhetsmål/utvecklingsområden. Sammanfattningsvis görs bedömningen att 12 av 20 mål har uppnåtts (60
procent), sex mål delvis har uppnåtts (30 procent) och två mål ej har uppnåtts (10 procent).
Tabell 2: Utfall verksamhetsmål/utvecklingsområden

Utvecklingsområde

Uppfylls

Uppfylls delvis

Boende

4

4

8

Tillsammans

3

2

5

Levande Hjo

2

1

3

Hållbarhet och natur

1

1

2

Besökare

1

1

Vättern

1

1

Totalt

12

6

Uppfylls inte

2

Summa

20

I årsredovisningen görs den samlade bedömningen att kommunen har en god ekonomisk
hushållning 2019. Bedömningen grundar sig på att de finansiella målen uppfylls och att
utfallet av verksamhetsmålen visar att verksamheten utvecklas i riktning mot visionen.
Bedömning
Vi bedömer att utfallet delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Två av tre finansiella mål bedöms som uppfyllda.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är
förenlig med de av fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Av fullmäktiges beslutade mål bedöms 60% som uppfyllda, 30% som delvis uppfyllda och 10% som inte
uppfyllda. Åtgärder redovisas inte för de mål som inte uppfyllts.
En sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2019 lämnas i årsredovisningen.
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Rättvisande räkenskaper
Iakttagelser
Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar i huvudsak erforderliga noter.
Vid granskningen resultaträkningen har följande noterats:
•

Resultatet för Hjo kommun 2019 uppgår till 8,5 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på
0,5 mnkr.

•

Kommunens resultat är 5 mnkr lägre än 2018 års resultat. Verksamhetens nettokostnader
är 20,3 mnkr högre än föregående år.

•

Skatteintäkter har ökat med 17,2 mnkr i jämförelse med föregående år.

Balansräkning
Balansräkningen är inte fullt ut uppställd enligt LKBR och omfattar i huvudsak erforderliga
noter.
Från 1 januari år 2019 gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Med
anledning av detta tog RKR fram en ny rekommendation för intäkter, rekommendation
R2, som ersatte tidigare rekommendation, RKR 18. Kommunen har valt att fortsatt tilllämpa RKR 18 under år 2019. Enligt uppgift har kommunen 2 mnkr i skuldförd finansiering
per 2019-12-31 (gatukostnadsersättning).
Vid granskning av balansräkningen har vi noterat följande avvikelse:
•

Kommunen har fram till 2018-12-31 bokfört schablonersättning för personer med uppehållstillstånd enligt kontantmetoden. Eventuellt överskott fördes över till nästkommande år
och vid årsskiftet 2018/2019 uppgick överskottet till 4 mnkr. Under år 2019 har kommunen
beslutat om att frysa dessa medel och uppger att dessa ska återföras som intäkt under
2020. Årets överskott på 0,4 mnkr har tagits upp som intäkt i resultaträkningen 2019.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen.
Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående räkenskapsår.
Uppställningen följer god redovisningssed.
Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt väsentligt utförts.
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Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas inte som not i årsredovisningen
utan som ett avsnitt i de finansiella rapporterna.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Avvikelser mot lag och god
redovisningssed har påträffats avseende redovisning av schablonersättningar för personer med uppehållstillstånd. Årets överskott på 0,4 mnkr har tagits upp som intäkt i resultaträkningen 2019 och föregående års balanserade schablonersättningar på 4 mnkr kommer föras till resultatet under 2020.
En översikt bör göras avseende vilka noter som ska redovisas enligt lag och rekommendationer.
Noterade fel bedöms sammantaget inte vara materiella varför räkenskaperna i allt väsentligt bedöms vara rättvisande.
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Bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar årsredovisningen
upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Finansiella mål

Delvis uppfyllt

Verksamhetsmål

Delvis uppfyllt

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Uppfyllt
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2020-04-20

Uppdragsledare
Johan Osbeck

Projektledare
Rebecka Äremann

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av
Hjo kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av avtal. 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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Ordförandena har ordet
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) kan se tillbaka på ett gott år, såväl
verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Eftersom miljöfrågorna allt oftare är i fokus i
samhällsdebatten är det viktigare än någonsin att vi vårdar det goda samtalet, är
lyhörda för varandra i nämnd och direktion, ser de olika kommunernas perspektiv
och inte minst för en god och öppen dialog med de människor vars verksamheter vi
har att utöva tillsyn på. Vi måste vakta på och ha respekt för de olika roller vi har för
att gemensamt värna miljö och hälsa i hela vårt område.
En ny mandatperiod inleddes vilket har inneburit att nya personer tagit plats i både
direktionen och miljönämnden. Utbildningar har genomförts och vi förtroendevalda
har beretts möjlighet att praktisera i den verksamheten. Nyttigt och viktigt för att öka
insikten i det dagliga arbetet på MÖS.
Året har inneburit en del stora utmaningar. Samtidigt som MÖS har genomfört en
omfattande uppdatering av verksamhetssystemet har den ordinarie verksamheten
genomförts enligt plan. Med några få undantag har all planerad tillsyn genomförts
vilket visar på god effektivitet i organisationen och fokus på att fullfölja uppdraget
och dessutom hela tiden arbeta för ständiga förbättringar.
Besluten om digitalisering verkställdes under året. Det som nu återstår är att arbeta
vidare med införande av e-arkiv och e-tjänster, allt för att utvecklas och vara en
modern myndighet. På sikt kommer detta att underlätta effektivisering av
verksamheten, till gagn för både kunder och ekonomi. Länsstyrelsen har också
granskat verksamheten under året. MÖS fick ett gott resultat vilket också är ett bevis
på att vi bedriver ett väl fungerande och effektivt arbete.
Under året har också förbättringar av internkontrollen genomförts så att vi på ett
tydligare sätt kan redovisa hur vår tillsyn och kontroll har en koppling till de
nationella miljökvalitetsmålen och Agenda 2030. Det skapar ytterligare en dimension
i arbetet som tillsynsmyndighet.
Tiden går fort och MÖS har nu passerat tio år som organisation. Under de åren har
fler kommuner anslutit och mycket förändrats. Med anledning av detta gav
direktionen förbundschefen ett omfattande uppdrag att se över och utreda hur
verksamheten kan förbättras och utvecklas för att vi fortsättningsvis ska klara de
utmaningar som vi har framför oss. Tillgängliga, engagerade och effektiva är
förbundets värdegrund, därför ingår det också i uppdraget att ha en dialog med
verksamhetsutövare från olika branscher i arbetet med utredningen. Uppdraget är
omfattande och kommer att redovisas etappvis under 2020.
Slutligen vill vi tacka alla medarbetare i MÖS, förtroendevalda i direktionen och
nämnden för ett gott arbete och ett bra samarbete under 2019. Vi ser med tillförsikt
framåt och tror på ett spännande 2020!
Catrin Hulmarker, ordförande i direktionen
Philip Segel!, ordförande i miljönämnden
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1. Inledning
1.1 Förbundets verksamhet
Miljösamverkan östra Skaraborg är ett kommunalförbund med en direktion och en
miljönämnd som i sitt arbete ska bidra till hållbar utveckling som syftar till att
tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö.
Miljönämnden östra Skaraborg ansvarar för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken
och livsmedelslagstiftningen. Utöver detta har nämnden även tillsynsansvar enligt
tobakslagen, strålskyddslagen, lagen om animaliska biprodukter samt lagen om
sprängämnesprekursorer.
Medlemskommunerna är Falköping, Hjo,
Karlsborg, Skövde och Tibro.
Fördelningen av medlemsbidraget 2019
görs enligt gällande förbundsordning
utifrån befolkningsmängden den
31 december 2017. För 2019 var
befolkningsmängden inom
medlemskommunerna 115 209 varav
Falköping (33 077), Hjo (9 093),
Karlsborg (6 954), Skövde (54 975) och
Tibro (11 110).

MARIESTAD TöREBOD
•
•

LIDKÖPING GÖTENE
•
•

KAR
•

BORG

SKARA
•

FALKÖPING
•

TIDAHOL
•

Direktionens uppdrag regleras i en
förbundsordning och en arbetsordning.
Bild 1 Förbundets geografiska område
Miljönämndens reglemente beskriver
nämndens uppdrag. Verksamhetens omfattning framgår av nämndens tillsyns- och
kontrollplan. Kontinuerlig uppföljning av mål och planer sker genom internkontroll.

1.2 Politiker och tjänstemän
1.2.1 Tjänstemän

Miljösamverkan östra Skaraborg är den organisation som praktiskt utför tillsyn och
prövning inom livsmedels- och miljöbalksområdet. Förbundets tjänstemannaorganisation leds av förbundschef Pelle Holmström samt avdelningscheferna Jenny
Möller och Max Olsson. Per den 31 december 2019 hade Miljösamverkan totalt 43
anställda
1.2.2 Revisorer

Medlemskommunerna utser revisorer som granskar kommunalförbundets verksamhet.

• Ronny Wennerström (M), Tibro
• Lars Elindersson (M), Falköping
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1.2.3 Politisk ledning
Direktionen
tå• äåääwugleelr—
'
i
• Catrin Hulmarker (M), Hjo

Miljönämnden östra Skaraborg

• Philip Segell (M), Skövde
Vice ordförande

• Catarina Davidsson (C), Karlsborg

•

s

Ingrid Martens (C), Falköping

• Anders Lundgren (C), Karlsborg

, Ledamöter
• Dan Gabrielsson (S), Falköping
• Adam Johansson (M), Falköping
• Pierre Ryclå3 (S), Hjo
• Jonas Davidsson (S), Karlsborg
• Katarina Jonsson (M), Skövde
• Johan Ask (S), Skövde
• Rolf Eriksson (S), Tibro
• Per-Olof Andersson (M), Tibro

-

MIL

• Lena Sjödahl (M), Falköping

• Björn Bröne (L), Hjo
• Anders Karlsson (S), Hjo
• Jan-Olof Säll (S), Karlsborg
• Göran Bergman (S), Skövde

-=1.16L

• Gunnel Johansson (S), Tibro
• Thomas Danielsson (M), Tibro

• Maria Bruckshaw (KD), Falköping

• Karola Svensson (C), Falköping

• Anders Blom (MP), Falköping

• Ingrid A. Jarlsson (M), Falköping
• Britt-Marie Sjöberg (C), Hjo

• Kerstin Strandbergh (M), Hjo

• Bodil Hedin (S), Hjo

• Michael Wennerberg (S) och
Marie Lindberg (S) Hjo

• Anna Bruzell (S), Karlsborg
• Torbjörn Colling (M), Karlsborg

• Stig Larsson (L), Karlsborg

• Ulrica Johansson (C), Skövde

• Tommy Westerberg (C), Skövde

• Maria Hjärtqvist (S), Skövde

• Margareta Lindh (S), Skövde

• Ann Ohlsson (L), Tibro

• Thomas Carlsson (S), Tibro

• Mikael Faleke (M), Tibro

• Michael Krusell (M), Tibro

• Ronny Siderud (S), Karlsborg
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2. Förvaltningsberättelse
2.1 Översikt av verksamhetens utveckling
2.1.1 Tillsyn och kontroll
För 2019 har miljönämnden utfört totalt 2 887 kontroll- och tillsynsinsatser.
Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt
sätt.
2.1.1.1 Kontrollinsatser per kommun och område
Fördelningen av tillsynsinsatser, oberoende typ av tillsynsinsats, per kommun och
kontrollområde ser ut enligt följande:
Område
Animaliska biprodukter
Livsmedelskontroll
Miljöbalken - Hälsoskydd
Miljöbalken - Avlopp
Miljöbalken - Miljöskydd
Totalt

Falköping
69
372
89
72
183
785

Ho Karlsborg
42
9
108
101
20
12
12
153
96
51
278
326

Skövde
6
547
115
466
134
1 268

Tibro
19
135
20
15
41
230

Totalt
145
1 263
256
718
505
2 887

2.1.1.2 Tillsyn och kontroll jämfört med plan
Styrd tillsyn och kontroll

Ser vi till den styrda tillsynen, som finansieras med en årlig tillsynsavgift, har vi
utfört 2 177 tillsynsinsatser. Jämfört med planen som var 2 198 innebär det en
måluppfyllelse motsvarande 99 procent. De 21 insatserna som inte blivit utförda
förs över till 2020 som en tillsynsskuld och genomförs i början av 2020. En mer
detaljerad redovisning finns i bilaga 9.1.
Måluppfyllelse

2019
99,0 %

2018
98,9 %

2017
98,1 %

2016
99,0%

2015
95,6%

Behovsprioriterad tillsyn och kontroll

Planerade tillsynsinsatser på objekt som inte betalar fast årlig avgift uppgår till 698,
att jämföra med planen på 1192. Det motsvarar en måluppfyllelse på 59 procent. Den
relativt låga måluppfyllelsen förklaras av att planerade tillsynsprojekt på
miljöskyddsverksamheter inte har blivit gjorda enligt plan. Orsakerna är både att
miljöskyddsteamet var något underbemannat och att arbetet med att uppgradera vårt
verksamhetssystem har tagit mycket tid för handläggarna. En mer detaljerad
redovisning finns i bilaga 9.2.
2.1.2 Ekonomi
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
/krets resultat efter avskrivningar och
finansiella poster
Soliditetl, %
Avgiftsfinansieringsgrad2, %
Antal anställda
Folkmängd medlemskommunerna

2019
38 119
35 991 ,

2018
30 468
28 675

2 037
57,2 ,
63,2
43
116 6793

1 712
58,4
61,9
44
116 169

2017
29 778
_ 7P* ..
2 643
59,7
61,3
42
115 209

2016
28 261
26 326

2015
26 598
25 785

1 942
57,1
57,7
40
113 970

823
53,8
56,5
40
112 793
4

Beloppen ovan anges i tusentals kronor.
Statistiken ovan är en ögonblicksbild per den 31 december för respektive år om annat ej anges.
' Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Intäkter från avgifter från tillsyn och kontroll dividerat med totala kostnader exklusive VA-rådgivningen.
Statistik per den 30 september 2019.

2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
2.2.1 Viktiga förhållanden
I ett större perspektiv har inga större förändringar skett som påverkat resultat eller
ekonomisk ställning. Vår bedömning är att tillsynsbehovet i stort sett är i linje med
föregående år. Förändringen av antalet tillsynsobjekt och därmed tillsynsbehov är
liten. Likaså har tillsynsbehovet kopplat till den händelsestyrda tillsynen varit i linje
med föregående år.
Överskottet förklaras delvis av lägre kostnader än budgeterat som följd av
framför allt lägre personalkostnader som i sin tur förklaras av vakanser. Även
intäkterna som är högre än budget bidrar till överskottet, vilket i sin tur förklaras av
högre intäkter från tillsynsavgifter och framför allt från ärenden om enskilda avlopp.
En mer utförligt redovisning finns under driftredovisningen.
Vi har uppgraderat vårt verksamhetssystem. Ett för verksamheten omfattande projekt
som sett till ekonomin har inneburit kostnader på 1 mkr, att jämföra med projektets
budget på 665 tkr. Avvikelsen förklaras av högre kostnader för konsulter och
utbildningar än förväntat.
Ett projekt inom förorenade områden som beskrivs mer under avsnitt 2.3.2 har inte
inneburit någon resultatpåverkan netto, men brutto inneburit att intäkterna och
kostnaderna för 2019 ökat med 6,2 mkr.
2.2.2 Finansiella risker
Förbundet har inga finansiella placeringar och inga avsättningar eller
ansvarsförbindelser avseende pensioner.

2.3 Händelser av väsentlig betydelse
Ny mandatperiod
År 2019 inleddes en ny mandatperiod. För Miljösamverkan innebar det att
miljönämndens nya ordförande, ledamöter och ersättare tillträdde sina uppdrag.
Under året har kontoret, i samband med nämndens sammanträden, presenterat sina
olika team och deras ansvarsområden. Politikerna har också fått möjlighet till praktik
på miljökontoret för att få en bättre insyn i verksamheten.
Akut sanering av förorenat område
Miljönämnden fick statliga bidrag beviljade för omhändertagande av farliga
kemikalier inom fastigheten Suntetorp 6:2 i Skövde kommun. Bolaget som en gång
bedrev en impregneringsverksamhet var försatt i konkurs och behovet av sanering
var akut. Lagstiftningen är utformad så att miljönämnden i detta fall har fått gå in
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som huvudman parallellt med att genomföra tillsyn av objektet. I praktiken har
miljönämnden agerat som mellanhand vad gäller rapportering och ekonomiska
transaktioner mellan länsstyrelsen och bolagen som har genomfört saneringen samt
övervakat att arbetet har blivit utfört.
Uppgradering av verksamhetssystem

Verksamheten startar år 2020 med ett uppgraderat verksamhetssystem. Arbetet för att
komma dit har varit omfattande och pågått under hela 2019. Arbetet har i huvudsak
gått enligt plan. Det uppgraderade verksamhetssystemet skapar helt nya
förutsättningar för att kunna digitalisera verksamheten. Vi bedömer att detta kommer
att påverka såväl effektivitet som kvalitet samt vilka tjänster vi kommer att kunna
erbjuda våra kunder.
Plan för redovisning av vårt arbete i förhållande till miljömål
Nämnden har tagit beslut om att i sin internkontroll på ett tydligare sätt följa upp och

redovisa vilken tillsyn och kontroll som gjorts samt kopplingen till respektive
miljömål. Det ska på detta sätt bli tydligare att se kopplingen till miljömålen.
Samtidigt kan uppföljningen skapa en ökad förståelse för varför vi arbetar med vissa
områden samt varför nämnden gjort sina prioriteringar. Målen är på såväl global,
nationell, regional som lokal nivå. Redovisningen startar från och med 2020.

2.4 Styrning och uppföljning
2.4.1 Direktionens verksamhetsmål
Perspektiv finansiering
Mål
*Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av
medlemsbidragen

Mål
• Eget kapital överstigande 4 miljoner ska
återbetalas till medlemskommunerna

Måluppfyllelse
• Årets resultat uppgår till 2 037 tkr. Resultatmålet
är därmed uppnått.

Måluppfyllelse
'Överskottet efter 2018 års bokslut, som uppgick
till 1 712 tkr, återbetalades i slutet av mars 2019.
'Överstigande kapital efter 2019 års bokslut uppgår
till 2 037 tkr och kommer att återbetalas under
2020.

Perspektiv tillsyn och kontroll
åluppfyllelse
*Alltid bra resultat vid länsstyrelsens granskning av
verksamheten.

• 1 oktober granskade länsstyrelsen vår tillsyn enligt
tobakslagen vad gäller rökfri miljö. Inga avvikelser
eller förbättringsområden noterades och de
förmedlade att nämnden hade en mycket god
tillsyn inom området.
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Perspektiv kund
Mål
'Nöjda invånare och verksamhetsutövare

Måluppfyllelse
• Mäts delvis genom insiktmätningar som redovisas
under nämndens mål nedan.

2.4.2 Nämndens verksamhetsmål
Perspektiv finansiering
Mål
• Avgiftsfinansieringsgraden ska uppgå till minst
70 % för livsmedelskontrollen och 59 % för
miljöbalken för 2019

Måluppfyllelse
'Miljöbalken: 60,6%
• Livsmedelskontrollen: 70,9%

Perspektiv tillsyn och kontroll
Måluppfyllelse
'Planering och genomförande av miljötillsynen
prioriteras med utgångspunkt från en god kemisk
och ekologisk vattenstatus i vårt yt- och
grundvatten.

'Vi inventerar i vattenskyddsområden, vi lyfter
dagvattenfrågan och vi arbetar aktivt med alla
verksamheter med oljeavskiljare. Allt i syfte att
förbättra kemisk och ekologisk vattenstatus.

Måluppfyllelse
*Senast 2019 ska halten radon i inomhusluft i minst
90 % av alla flerbostadshus inte överskrida 200
Bq/m3.

• 88 procent av alla flerbostadshus har per den 31
december en radonhalt som understiger
riktvärdet.

Mål
*Alla verksamheter med klassning A, B och C ska ha
ett systematiskt arbete med fokus på energi
senast vid utgången av 2021.

Mål
*Över tid ska minst 5 procent av de enskilda
avloppen åtgärdas.

' Vi har fokuserat på detta de senaste två åren och
vår bedömning idag är att energifrågan finns med i
det systematiska arbetet i verksamheterna.
Kunskapsnivån varierar hos verksamheterna men
medvetenheten finns.

Måluppfyllelse
• 3,8 procent av det totala antalet har åtgärdats
under 2019. Antalet som åtgärdats genom en
gemensamhetslösning var ovanligt få under året.

åluppfyllelse
'Senast i juni 2019 ska ett förslag till hur tillsyn ska
ske av dagvattenanläggningar redovisas för
nämnden.

• Förslag redovisades för nämnden den 4 juni.

Perspektiv medarbetare

k~er- l" itak
'Vi ska kontinuerligt ha ett högre index för Hållbart
medarbetarengagemang (HME) än 75.
'Vi ska kontinuerligt ha ett högre Nöjdmedarbetarindex (NMI) än 67.

• En medarbetarundersökning genomfördes i slutet
på 2018. Åtgärder genomförs under 2019 för de
områden som vi ser att vi bör och vill förbättra. En
ny medarbetarundersökning genomförs därför
under 2020, då vi kan se om åtgärderna haft
effekt.
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Perspektiv kund
Mål
• Vi ska kontinuerligt ha ett bättre NKI än
genomsnittet för riket för respektive
myndighetsområde.

Måluppfyllelse
• Preliminära siffror visar att värdet för miljö- och
hälsoskydd ökat med 2 enheter (från 68 till 70)
jämfört med föregående år medan densamma för
livsmedelskontrollen har ökat med 3 enheter (från
76 till 79).
• Jämförbara värden (övriga kommuner) redovisas
av SKR den 22 april 2020 vilket gör att vi inte kan
mäta måluppfyllelsen för 2019 ännu. En separat
redovisning lämnas till nämnden på sammanträdet
den 3 juni.

2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
2.5.1 God ekonomisk hushållning
Förbundets finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
stämmer väl överens med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. De
finansiella målen är uppfyllda. Verksamhetsmålen bedöms likaså vara uppfyllda i
hög grad inom alla områden. Vår samlade bedömning är att en god ekonomisk
hushållning för perioden har uppnåtts.
Vår erfarenhet visar att förbundet som organisationsform är mer kostnadseffektiv än
om respektive medlemskommun skulle ha haft ett eget miljökontor. Förutom att det
skapar bättre förutsättningar vad gäller kompetensförsörjning över tid finns det
skalfördelar i en samverkan som i sig bidrar till en god ekonomisk hushållning.
Förbundets arbetsmetod för att genomföra tillsynen, den så kallade sprintmetoden,
där man genomför tillsynen i korta avgränsade tillsynsprojekt med samma fokus- och
kontrollområden, är något som bidrar till en kostnadseffektiv verksamhet.
Kommande utveckling i syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet ser vi
framför allt i digitaliseringen vilket beskrivs mer under avsnittet om förväntad
utveckling.
2.5.2 Ekonomisk ställning
Vår bedömning är att förbundets ekonomiska ställning är god. Det egna kapitalet
uppgår per den 31 december 2019 till 6 037 tkr och förbundet har inga långfristiga
skulder. Betalningsförmågan är god både på kort och lång sikt. Soliditet redovisas
under avsnitt 2.1.2.

2.6 Balanskravsresultatet
Resultatet för helåret 2019 uppgår till 2 037 tkr och motsvarar balanskravsresultatet.
Inga justeringar är gjorda.
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2.7 Väsentliga personalförhållanden
Statistiken nedan baseras på förhållandena per den 31 december 2019 om inte annat
anges.

2.7.1 Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
varav:
- långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)
- sjukfrånvaro för män
- sjukfrånvaro för kvinnor
- anställda — 29 år
- anställda 30 —49 år
- anställda 50 — år

2019
6,8%

2018
4,2%

48,4 %
2,3%
8,6%
3,1%
4,2%
13,9%

22,6 %
1,4%
5,2%
1,4%
2,9%
8,1%

Miljösamverkan har som mål att den totala sjukfrånvaron ska vara lägre än 4 procent
vid årets slut. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 6,8 procent. Statistiken varierar
kraftigt över tid eftersom urvalet är relativt litet och en långtidssjukfrånvaro får stort
genomslag på den totala sjukfrånvaron. Ökningen av den totala sjukfrånvaron mellan
åren 2018 och 2019 förklaras till stor del av ökning av långtidssjukfrånvaro.

2.7.2 Personalsammansättning
Könsfördelning

Anställningsform
13 män
(30%)

4 Tidsbegränsade

—

NPN
30
kvinnor —/
(70%)

39
Tillsvidare

Åldersfördelning 2019-12-31

Åldersfördelning 2018-12-31

20-29 år

14,0%

20-29 år

11,4%

30-39 år

27,9%

30-39 år

34,1%

40-49 år

30,2%

40-49 år

25,0%

50-59 år

16,3%

50-59 år

18,2%

60 år -

11,6%

60 år -

11,4%
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2.8 Miljöredovisning
Miljösamverkan östra Skaraborg är miljödiplomerad
enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljösamverkan
bidrar genom att fullfölja sitt uppdrag som tillsynsmyndighet till en hållbar utveckling och en god miljö.
Ser vi till vår organisation och dess påverkan på miljön
så arbetar vi aktivt med detta. Vi har en intern
milj öpolicy, mål samt handlingsplan för att nå våra
SVENSK MILJÖBAS
uppsatta mål. För vår del handlar det om mål kopplat
till bland annat transporter, energianvändning och resursförbrukning. Varje år
revideras vårt interna miljöarbete av en extern part.

2.9 Förväntad utveckling
2.9.1 Omvärldsanalys
Omvärldsanalysen syftar till att observera och kartlägga förändringar i
Miljösamverkans omvärld. Analysen för 2021-2023 pekar i huvudsak på vissa
förändringar i lagstiftning och ekonomi som kan komma att påverka vår verksamhet.
De förändrade ekonomiska förutsättningarna för kommunerna och krav på
effektivisering och digitalisering inverkar även på oss. Satsning på digitalisering är
en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivare. Utvecklingen
av e-tjänster och e-arkiv medför förändringar som kommer att påverka
organisationen. Främst inom det administrativa stödet men även på sikt för
inspektörerna och hur vi bedriver tillsyn.
En förändring av livsmedelstaxan för att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s
avseende efterhandsbetalning samt en möjlighet att använda sig av Sveriges
Kommuners och Regioners modell för miljöbalkstaxa kan innebära påverkan på hur
vi ser på tillsynsbehovet och därmed även ha effekter på ekonomin.
Framtida klimatförändringar väntas innebära en rad negativa effekter för människor,
samhällen och ekosystem. Enligt SMHI talar mycket för att klimatet nu förändras
snabbt jämfört med hur det hittills förändrats sedan istiden.
Inom vårt ansvarsområde finns det såväl pågående som tidigare verksamheter som,
med till exempel stigande grundvattennivåer, ras och skred kan innebära en ökad risk
för omgivningen. Även vårt arbete med hälsoskyddstillsyn kan komma att påverkas
av klimatförändringen. Folkhälsomyndigheten planerar att se över sina allmänna råd
om temperatur inomhus. Klimatförändringarna har också en direkt koppling till
livsmedelstillsynen avseende dricksvatten och vad vi fokuserar på vid tillsynen.
Miljösamverkan bör mer preciserat analysera på vilket sätt klimataspekter kan utgöra
ett led i den operativa tillsynen och kontrollen. Miljösamverkan och
medlemskommunerna kan behöva analysera i vilken mån klimatarbetet ingår i
uppdraget (i den operativa tillsynen/kontrollen) och vad som ingår i det kommunala
klimatarbete som inte överlämnats till förbundet.
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I övrigt ser vi inga stora eller onormala förändringar som kraftigt påverkar
tillsynsarbetet eller möjligheter till planeringen av Miljösamverkans arbete.
2.9.2 Utveckling av verksamheten

Digitalisering
Det uppgraderade verksamhetssystemet skapar helt nya förutsättningar för att kunna
digitalisera verksamheten. Redan från och med 2020 digitaliseras registrerings- och
arkiveringsflödet. Fortsatt fokus under 2020 ligger på att driftsätta och marknadsföra
e-tjänster för i första hand våra volymärenden såsom ansökan om avlopp och
anmälan om värmepump. Hos andra miljökontor som har gått före oss i den här
utvecklingen leder ett digitaliserat flöde till effektivare flöden med kortare ledtider
som följd.
Förutom detta är vår ambition att kunna arbeta mer mobilt med surfplattor ute i fält
med direktkoppling till verksamhetssystemet. Vi är övertygade om att detta kommer
att effektivisera handläggningen och administrationen.
Inom kundperspektivet handlar det till stor del om att möjliggöra för kunderna att
sköta sina ärenden digitalt genom fler integrerade e-tjänster. Effekter som vi vill
uppnå är bland annat kortare handläggningstider och att det ska bli enklare för
kunden att hantera och följa sina ärenden. Detta bör medföra att det på sikt även blir
billigare för kunden.
Översyn av förbundets verksamhet
Den 8 mars 2019 beslutade direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg att

tilldela förbundschefen en rad olika uppdrag i syfte att utreda möjligheter till
effektiviseringar och förbättringar av verksamheten. Där ingår bland annat att
utreda lämplig taxemodell för miljöbalkens område som till exempel möjliggör
efterhandsdebitering. Utredningen fortsätter under 2020.
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3. Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Not

2019

2018

2
3, 4
5

38 119 831
-35 991 197
-103 767
2 024 867

30 468 128
-28 675 158
-87 887
1 705 083

2 024 867

1 705 083

12 303
I
2 037 170

7 600
1 712 683

2 037 170

1 712 683

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

6

Årets resultat

7
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4. Balansräkning
Not

2019-12-31

2018-12-31

274 725
274 725

378 492
378 492

2 764 688
7 523 505
10 288 193

2 710 630
6 691 108
9 401 738

10 562 918

9 780 230

2 037 170
4 000 000
6 037 170

1 712 683
4 000 000
5 712 683

-

-

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar
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9
10

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
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Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknade
förpliktelser
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

4 525 748

4 067 547

10 562 918

9 780 230

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

12

Panter och ansvarsförbindelser
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5. Kassaflödesanalys
2019

2018

2 037 170
-1 712 683

1 712 683
-2643 439

103 767

87 887

428 254

-842 869

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-54 058
458 201
832 397

-605 706
-408 258
-1856 833

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-129 488
-129 488

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

832 397
6 691 108
7 523 505

-1 986 321
8 677 429
6 691 108

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Återbetalning till medlemskommunerna avseende fg år
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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6. Noter
Not 1

1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal
bokföring (LKBR) och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR). Redovisningsprinciperna har anpassats till LKBR utan att detta
fått väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna.
I de fall utfall saknas för årets belopp och i jämförande belopp har dessa rader inte
presenterats i årsredovisningen.

1.1 Redovisning av intäkter
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna
kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.

1.2 Redovisning av kostnader
Kostnader redovisas fortlöpande i den takt de uppstår.
Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner.
Premier för pensioner tryggas löpande genom utbetalningar till externa
pensionsförvaltare och bokförs som kostnad innevarande år.

1.2.1 Avskrivningar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde.
Nyttjandeperioden omprövas om det finns omständigheter som gör det nödvändigt
(exempelvis verksamhetsförändringar, teknikskiften eller organisationsförändringar)
och beloppet är väsentligt. Genomsnittlig avskrivningstid redovisas i not 4.
Avskrivningen påbörjas från och med tidpunkten då tillgången tas i bruk.

1.2.2 Nedskrivning
Nedskrivning görs efter nedslcrivningsprövning. Eventuella nedslcrivningar
kostnadsförs och påverkar årets resultat.
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1.3 Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om
minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella
anläggningstillgångar som inventarier och maskiner ska beloppet också överstiga
gränsen för mindre värde, som är ett halvt prisbasbelopp. För 2019 uppgår ett halvt
prisbasbelopp till 23 250 kr.

1.4 Omsättningstillgångar
Fordringar redovisas som omsättningstillgång, med undantag för poster där
förfallodatum ligger mer än 12 månader efter balansdagen. Dessa klassificeras som
anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar i utländsk valuta
redovisas till balansdagens kurs.

1.5 Skulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter
avdrag för transaktionskostnader.

1.6 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Not 2

Verksamhetens intäkter

Medlemsbidrag
Förrättning och granskning
Projekt inom förorenade områden
Övriga intäkter
Summa
Not 3

2018

13 375 000
18 284 106
6 209 561
251 164
38 119 831

13 375 000
16 771 769

2019

2018

48 000
48 000

48 000
48 000

2019
-23 430 994
-6 209 561
-6 350 642
-35 991 197

2018
-23 161 927

321 359
30 468 128

Ersättning till revisorerna

PwC
Revisionsuppdraget
Summa
Not 4

2019

Verksamhetens kostnader

Kostnader för arbetskraft
Projekt inom förorenade områden
Övriga verksamhetskostnader
Summa

-5 513 231
-28 675 158
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Not 5

Avskrivningar

Avskrivning maskiner och inventarier
Summa

2019
-103 767
-103 767

2018
-87 887
-87 887

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod uppgår till 5,9 år 2019 och 7,0 år 2018.
Not 6

Finansiella intäkter
2019
12 303
12 303

2018
7 600
7 600

Årets resultat enligt resultaträkningen
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

2019
2 037 170
2 037 170

2018
1 712 683
1 712 683

Årets balanskravsresultat
Summa

2 037 170

1 712 683

2019-12-31

2018-12-31

779 026

649 538

=
779 026

129 488
779 026

-400 534

-312 647

-103 767
-504 301
274 725

-87 887
-400 534
378 492

2019-12-31
872 591
894 629
997 468
2 764 688

2018-12-31
847 515
870 426
992 689
2 710 630

2019-12-31
7 523 505
7 523 505

2018-12-31
6 691 108
6 691 108

Räntor
Summa
Not 7

Not 8

Årets resultat

Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Årets aktiverade utgifter, Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Not 9

Fordringar

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
Not 10
Bank
Summa

Kassa och bank
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Not 11

Eget kapital

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Återbetalning till medlemskommunerna
Årets resultat
Utgående eget kapital

Summa eget kapital
Not 12

2019-12-31

2018-12-31

5 712 683
-1 712 683
2 037 170
6 037 170

6 643 439
-2643439
1 712 683
5 712 683

6 037 170

5 712 683

2019-12-31
1 197 200
794 724
2 533 824
4 525 748

2018-12-31
782 991
970 505
2 314 051
4 067 547

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa

7. Investeringsredovisning
Inga investeringar har gjorts under året vilket inte heller var budgeterat.
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8. Driftsredovisning
8.1. Utfall i förhållande till budget
Nedan redovisas det ekonomiska utfallet i förhållande till av direktionen fastslagen
budget för 2019, föregående år samt helårsprognosen som gavs vid delårsbokslutet.
(tkr)

Utfall
2018

Intäkter

30 468

31 015

37 055

38 119

+ 7 104

Medlemsbidrag

13 375

13 375

13 375

13 375

0

Tillsynsavgifter

16 772

17 540

17 270

18 284

+ 744

övriga intäkter

321

100

210

251

+ 151

0

0

6 200

6 209

+ 6 209

Projekt förorenade områden

Budget
2019

Prognos
190831

Utfall
2019

Avvikelse
mot budget

Kostnader

-28675

-30860

-36160

- 35 991

+ 5 131

Personal

- 22 598

- 23 640

- 22 800

- 22 808

- 832

- 5 499

- 6 600

- 6 550

- 6 320

- 280

Övriga verksamhetskostnader
Projekt förorenade områden
VA-rådgivning
varav personal
varav övriga

Avskrivningar
Finansiella intäkter

0

0

- 6 200

- 6 209

+ 6 209

- 578

- 620

-610

- 653

+ 33

-564

-580

-580

- 623

+ 43

-14

-40

-30

- 30

- 10

-88

-100

-105

-103

+3

7

12

10

12

0

0

0

2 037

+ 1 970

Finansiella kostnader
RESULTAT

1 712

67

800

Observera att VA-rådgivningen redovisas separat i ovanstående uppställning eftersom det är enfristående
funktion som är helt finansierad av medlemskommunerna. 1resultaträkningen redovisas det inte separat.

8.1.1 Resultatanalys
Resultatet för 2019 uppgår till 2 037 tkr.
Överskottet förklaras av både högre intäkter
som lägre kostnader än budget.
Ser vi till vad som bidrar till resultatöverskottet
på intäktssidan är det framför allt högre
intäkter från tillsynsavgifter som bidrar. Dessa
är 744 tkr högre än budget. Även övriga
intäkter bidrar, de är 151 tkr högre än budget.
På kostnadssidan är det framför allt lägre
personalkostnader än budgeterat som bidrar till
resultatöverskottet. Personalkostnaderna är
totalt sett 789 tkr lägre än budget. Övriga
kostnader är 290 tkr lägre än budget.

Resultatöverskottet härleds till:
Övriga kostnader
15%

Personalkostnader
40%

Tillsynsavgifter
37%

Övriga intäkter
8%
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8.1.1.2 Avvikelse mot helårsprognos
Helårsprognosen som lämnades i samband med delårsrapporten var ett
resultatöverskott på 800 tkr. Den relativt sett stora avvikelsen mot prognosen
förklaras till stor del av att intäkterna från avgifter överträffade prognosen med
1 014 tkr. En större avstämning av pågående ärenden gjordes i samband med
uppgraderingen av verksamhetssystemet vilket medförde att en oväntat stor mängd
ärenden avslutades och debiterades. Avvikelsen för framför allt december sticker ut
kraftigt även i ett flerårsperspektiv. Framför allt är det intäkterna från handläggning
av avloppsärenden som bidrar, men även ett stort antal äldre ärenden som inte
deldebiterats tidigare år. Denna kraftiga ökning är således till största del en
engångseffekt.
8.1.2 Intäktsanalys
Intäkterna uppgår till 38 119 tkr vilket är 7 104 tkr eller 22,9 procent högre än
budget. Projektet inom förorenade områden som beskrivs under avsnitt 2.2 och 2.3
förklarar större delen av avvikelsen. Intäkterna från projektet på fastigheten
Suntetorp 6:2 i Skövde kommun står för 6 209 tkr av avvikelsen. Exkluderar vi detta
projekt är avvikelsen 895 ficr eller 2,9 procent högre än budget.
Intäkterna från avgifter överstiger budget med 744 tkr eller 4,2 procent. Om vi bryter
ned det per område ser vi att det är framför allt intäkter från handläggning av
avloppsärenden som förklarar avvikelsen. Intäkterna uppgår till 3 226 tkr vilket är
467 tkr eller 17,0 procent högre än budget. Det är framför allt intäkter från avgifter
för kontroll av befintliga avloppsanläggningar samt avgifter från handläggning av
ansökningsärenden som förklarar avvikelsen.
Intäkterna från hälsoskyddstillsynen uppgår till 1 912 kr vilket är 157 tkr eller 9,0
procent högre än budget. Det är ingen intäktstyp som sticker ut nämnvärt. Det är över
budget vad gäller intäkter från årliga avgifter, anmälningsärenden samt uppföljande
tillsynsärenden.
Intäkterna från miljöskyddstillsynen uppgår till 8 014 tkr vilket är 90 tkr lägre än
budget. Intäkterna från behovsprioriterade projekt uppgår till 0 kr att jämföra med
budget på 170 tkr. Avvikelsen förklaras av att de projekt som var planerade inte har
genomförts. Intäkterna från anmälningsärenden uppgår till 341 tkr vilket är 74 tkr
lägre än budget. Intäkterna från ärenden om förorenade områden uppgår till 230 tkr
vilket är 60 tkr högre än budget.
Intäkterna från livsmedelskontrollen uppgår till 5 144 tkr vilket är 209 tkr eller 4,2
procent högre än budget. Det är framför allt intäkter från årliga avgifter som förklarar
avvikelsen vilket i sin tur förklaras av fler aktiva anläggningar, men även av att
intäkter från uppföljande kontroller av dricksvattenanläggningar är högre än budget.
Övriga intäkter uppgår till 251 tkr. Intäkterna kommer i huvudsak från lönebidrag
från Arbetsförmedlingen.
8.1.3 Kostnadsanalys
Kostnaderna som helhet uppgår till 35 991 tkr vilket är 5 131 tkr eller 16,6 procent
högre än budget. Exkluderar vi projektet inom förorenade områden är avvikelsen
istället 1 078 tkr eller 3,5 procent lägre än budget.
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Personalkostnaderna är 789 tkr lägre än budget vilket förklaras av vakanser
motsvarade ca 1 heltidstjänst för tillsynsteamen.
VA-rådgivningen redovisas separat eftersom den funktionen är utanför
milj önämndens huvudsakliga uppdrag och är helt skattefinansierad. Kostnaderna för
2019 är 33 tkr högre än budget.
Kostnaderna för projektet att uppgradera verksamhetssystemet uppgår till 1 002 tkr
för 2019, att jämföra med projektets budget på 665 tkr. I detta ingår kostnaden för en
intern projektledare. Avvikelsen förklaras av högre kostnader för konsulter och
utbildningar än förväntat. Vi kunde även tidigarelägga delar som var planerade att
genomföras under 2020.
Kostnaderna för kompetensutveckling uppgår totalt sett till 807 tkr att jämföra med
budgeten på 838 tkr. Stora delar av detta har gått till ovanstående utbildningar för
den uppgraderade systemmiljön.
Kostnaderna för kontorsmaterial och trycksaker är 40 tkr under budget. Allt mer sker
digitalt och kostnadsbilden förändras.
Inköp av datorer understiger budget med 78 tkr vilket förklaras av att leveransen
senarelagts till början av 2020.

21

97,5 %

99,1 %

99,0 %

Animaliska biprodukter

Livsmedel

Totalt

100,9 %

100,0%

100,0 %

100,0 %

varav C o U

97,5 %

104,9 %

100,0 %

varav A o B

varav Lantbruk

103,9 %

99,0 %

100,0 %

99,5 %

Hälsoskydd

100,0 %

Systemtillsyner/
revisioner

232

176

Miljöskydd

Inspektioner

Team

1 697

Avlopp

Måluppfyllelse, %

Totalt

917

varav Lantbruk

155

10

176

155

varav C o U

Animaliska biprodukter

43

72

varav A o

Livsmedel

53

403

Miljöskydd

3

Systemtillsyner/
revisioner

216

6

Inspektioner

Hälsoskydd

Avlopp

Team

Antalet genomförda kontrollinsatser

9.1 Styrd tillsyn, utfall jämfört med plan

9. Bilagor

100,0 %

100,0%

Provtagningar

60

60

Provtagningar

96,1 %

100,0 %

100,0 %

93,8 %

96,1 %

Granskningar

99

24

14

61

99

Granskningar

100,0%

100,0%

100,0%

Informationsinsatser

70

70

70

Informationsinsatser

90,5%

100,0%

90,0 %

90,5%

Möten

19

1

18

19

Möten

99,0 %

99,3 %

97,5 %

97,8 %

100,0 %

98,0 %

98,8 %

99,5 %

100,0 %

Totalt

2 177

1 153

155

179

271

194

644

219

6

Totalt

22

0

554

144

Totalt

698

324

230

324

0

230

0

0

Miljöskydd

Avlopp

Hälsoskydd

Totalt
144

Inspektioner Granskningar Informationsinsatser

59%

144

Team

Resultat

0%

101%

75%

Totalt

102%

0%

Miljöskydd

40%

98%
0%

100 %
100%

0%

Totalt

100%

Inspektioner Granskningar Informationsinsatser

Hälsoskydd

Avlopp

Team

Måluppfyllelse

9.2 Behovsprioriterad tillsyn, utfall jämfört med plan

23

Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg
Revisorerna

2020-03-06

Till:
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun
För kännedom:
Direktionen för MÖS

Revisionsberättelse 2019
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i årsredovisningen per 2019-12-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Vi har granskat redovisning och förvaltning för 2019 i enlighet med kommunallagen,
god revisionssed. Vi har anlitat PwC som sakkunnigt biträde i revisionsarbetet.
Vi bedömer att förbundets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.
Årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande. Den är upprättad enligt lag om kommunal bokföring
och redovisning och god redovisningssed.
Samtidigt gör vi följande notering:
•

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksamheten i budget 2019.

Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport.
•

Vi rekommenderar direktionen att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Skövde 6

WennersiYöm, Tibro kommun

Lars Elinderson, Falköpings kommun

Bilaga: Granskning av årsredovisning 2019, MÖS, PwC
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Projektledare
Anton Meffin
Projektmedarbetare
Inger Andersson
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Revisionsrapport

Innehållsförteckning
Inledning
Iakttagelser och bedömningar
Bedömningar utifrån revisionsfrågor
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Sammar fattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
Miljösamverkan östra Skaraborgs årsredovisning 2019. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen
beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som direktionen beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i
budget 2019.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis
är förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksamheten i budget 2019.
Perspektivmålet för tillsyn och kontroll ses uppnått. För kund-perspektivet hänvisas till
nämndmål, vilket visar på en positiv utveckling gentemot föregående år. Direktionen har
inte beslutat om något mål för medarbetar-perspektiv, men som nämndmål anges
kontinuerligt högre index för hållbart medarbetarengagemang Nöjdmedarbetarindex.
Något resultat anges inte.
Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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Bakgrund
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska
ställning.
Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna har enligt 12 kap. 1§ kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning. Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2§ kommunallagen bedöma om
resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål som direktionen beslutat.
Revisorernas bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för
upprättandet av revisionsberättelsen.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.
Syfte och revisionsfrågoy
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål som direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

•

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som direktionen beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?

•

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionsitriterier
Följande kriterier används i granskningen:

pwc

•

Kommunallag (KL)

•

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

•

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR)

•

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning
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Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) trädde i kraft 1 januari 2019.
Lagen tillämpas första gången på bokföring, delårsrapport och årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.
Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller form
att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen
i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund
och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2020-03-06 och
medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen under april månad och
framåt.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef.
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Verksamhetens utfall, finansiering och ekonom isk sAllning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft.
Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

översikt över utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet.
upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.
upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunalförbundet som inträffat
under räkenskapsåret eller efter dess slut.
upplysning om kommunalförbundets förväntade utveckling.
upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron.
upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av
kommunalförbundets verksamhet.
en utvärdering av kommunalförbundets ekonomiska ställning.
upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och resultatet med justering för
förändring av resultatutjämningsreserven.
en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning har uppnåtts och
följts.

I RKR's rekommendation R15 Förvaltningsberättelse anges mer specifika krav om
innehåll. Rekommendationen gäller från och med räkenskapsåret 2020. Tidigare
tillämpning uppmuntras. Det skall noteras att krav på ovanstående uppgifter finns i
LKBR, som gäller från 2019 och det är aldrig förenligt med god redovisningssed att
avvika från uttryckliga lagregler.
Förvaltningsberättelsen i Miljösamverkan östra Skaraborgs årsredovisning innehåller
ovanstående uppgifter och har till övervägande del anpassats till RKR's
rekommendation 15.
I förvaltningsberättelsen anges att balanskravet uppnåtts.
Driftredovisning
RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020,
men tidigare tillämpning uppmuntras. Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i
eget avsnitt. Förbundet har endast en verksamhet och driftsredovisningen har mer
karaktär av resultaträkning. Det framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som
fastställts för den löpande verksamheten. Jämförelse görs med föregående år.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en rubrik "investeringsredovisning" i eget avsnitt. Här anges
att inga investeringar gjorts under året. Det fanns inte heller några investeringar
budgeterande.
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Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år
2019. Förbundet har inga underskott från tidigare år att återställa.
Driftredovisningen bör anpassas till kraven i rekommendation 14.

God ekonomisk hushållning
Direktionen har i budget 2019 beslutat om verksamhetens mål indelat i fyra olika
perspektiv: finansiering, tillsyn och kontroll, kund samt medarbetare.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.
H _ ,(4

Måluppfyllelse

Årets resultat ska uppgå till
minst 0,5 procent av
medlemsbidrag

Årets resultat uppgår till 2 037 Uppfylls
tkr, vilket motsvarar drygt 15
procent av medlemsbidragets
13 375 tkr

Eget kapital överstigande 4
miljoner ska återbetalas till
medlemskommunerna.

Vid årets slut uppgår eget
kapital till 6 037 tkr. 2 037 tkr
utbetalas i mars månad.

.

Uppfylls.

Av redovisningen framgår att båda målen uppfylls.
Häl för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.
För perspektivet "tillsyn och kontrolf' anges som mål Alltid bra resultat vid länsstyrelsens
granskning av verksamheten. Av redovisningen framgår att länsstyrelsen genomfört en
granskning enligt tobakslagen vad gäller rökfri miljö. Inga avvikelser eller förbättringsområden noterades och de förmedlade att nämnden hade en mycket god tillsyn inom
området.
Miljönämnden har i sin tur beslutat om ett antal mål kopplade till ovanstående
perspektiv, vilka kommenteras. Bedömning saknas.
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För perspektivet "kund' anges Nöjda invånare och verksamhetsutövare. Hänvisning
görs till nämndmål avseende förbättrat NKI.
För perspektivet "Medarbetare" saknas övergripande mål, men som nämndmål anges
kontinuerligt högre index för hållbart medarbetarengagemang än 75 och högre
Nöjdmedarbetarindex än 67. Något resultat anges inte.
årsredovisningen sidan 8 anges: "Förbundets finansiella mål och verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning stämmer väl överens med kommunallagens regler om en ekonomi i
balans. De finansiella målen är uppfyllda. Verksamhetsmålen bedöms likaså vara uppfyllda i hög
grad inom alla områden. Vår samlade bedömning är att en god ekonomisk hushållning för
perioden har uppnåtts."
Bedömning
Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis
är förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksamheten i budget 2019.
Perspektivmålet för tillsyn och kontroll ses uppnått. För kundperspektivet hänvisas till
nämndmål, vilket visar på en positiv utveckling gentemot föregående år. Direktionen har
inte beslutat om något mål för medarbetarperspektiv, men som nämndmål anges
kontinuerligt högre index för hållbart medarbetarengagemang Nöjdmedarbetarindex.
Något resultat anges inte.
Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

RätMsande väkenskape,r
Iakttagelser
Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Vid granskningen av resultaträkningen för kommunalförbundet har inga väsentliga
avvikelser noterats.
Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. Justeringar av
ingående balanser till följd av övergången till LKBR har inte varit aktuella.
Vid granskningen av balansräkningen för kommunalförbundet har inga väsentliga
avvikelser noterats.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar
erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av
årsredovisningen.
Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i årsredovisningen.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål som
direktionen beslutat
avseende god
ekonomisk
hushållning?

Uppfyllt
Båda finansiella
målen uppfylls.

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Utifrån
årsredovisningens
återrapportering
uppfattar vi att
verksamhetens utfall
delvis är förenligt
med de av
direktionen fastställda
målen för
verksamheten i
budget 2019.

Uppfyllt
Inga avvikelser av
vikt har noterats.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att utveckla redovisningen
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Inledning
2

Förbundets verksamhet

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) håller en för förbundsmedlemmarna
gemensam räddningstjänst, som enligt lagen om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av
förbundsmedlemmarna.
Kommunalförbundet ansvarar för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs,
ansvarar för sotningsverksamheten samt verkar för annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet som
enligt lagen om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet
skall även tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas personal inom ramen för lagen om skydd mot
olyckor. Inför 2011 ändrades ändamålsparagrafen i förbundsordningen till följd av att ansvaret för tillstånd och
tillsyn enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor överfördes till kommunalförbundet.
Kommunalförbundet fullgör uppgifterna inom det civila försvaret som annars åvilar medlemskommunerna
beträffande räddningstjänst under höjd beredskap.
Kommunalförbundet omfattar sju kommuner med ca 121 000 invånare och har en landyta av 3 100 km2.
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Politisk ledning

Kommunalförbundet är organiserat i den förenklade modellen med direktion. Medlemskommuner är Skövde,
Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång. I direktionen är varje medlemskommun
representerad med två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten. Inom
direktionen finns ett presidium som tillika är beredningsutskott. Presidiet består av ordförande samt 1:e och
2:e vice ordförande. Direktion tillträdde den 1 januari 2019.
Direktionen har haft sex ordinarie sammanträden under året och därvid avhandlat 108 ärenden. Vid
septembersammanträdet, som var offentligt, antogs budgeten för år 2020. Beredningsutskottet har haft fem
sammanträden med utökad representation där alla medlemskommuner var representerade med anledning av
budgeten för 2020 och 2021.
Under 2016 antog direktionen det nu gällande handlingsprogrammet för mandatperioden.
Handlingsprogrammet är det politiska styrdokumentet som redovisar vald ambitionsnivå, organisation och
planering för förebyggande verksamhet samt resurser och förmåga för den operativa verksamheten.
Handlingsprogrammet som har fastställts under 2016 gällande 2017–2019, med fortsatt förlängning under
2020.
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Allmänt

2019 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram. Under året har organisationen fortsatt sitt
utvecklingsarbete med organisationen, personal, materiel och metoder. Organisationen fullföljer påbörjad och
beslutad verksamhet enligt plan.
De två mest utmärkande arbetsuppgifterna under året har varit att hantera verksamhetens bedrivande och
utveckling på övningsfältet Hasslum samt att över tid hantera räddningstjänstens personalförsörjning.
Härutöver har rekrytering av ny förbundsdirektör genomförts.
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Vid förbundets deltidsstyrkor har rekrytering och utbildning genomförts i syfte att tillföra personal
motsvarande de avgångar som varit. Vidare kan det konstateras att möjligheten att rekrytera heltidsbrandmän
och brandingenjörer blir allt svårare. I sammanhanget är det ej enbart numerären i sig som kan bli utmanande
för framtiden, utan även det faktum att väldigt få personer från Skaraborg söker sig till den av staten
anordnade brandmannautbildningarna (Skydd Mot Olycka, SMO), vilket i sig ger negativa effekter avseende
möjligheten att bibehålla personalen över tid då anställd personal som kommer långväga ifrån självklart tar
möjligheten då den dyker upp att få en anställning i sin tidigare hemkommun. Tendensen är att det ökade
uttaget av föräldraledigheter håller i sig. Detta påverkar den över tid pågående schemaläggning och kan leda
till ökade kostnader då det saknas personal i ordinarie skift.
För mer verksamhetsspecifik redovisning hänvisas till den följande beskrivningen, sidorna 30-40.
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Omvärldsanalys

Räddningstjänsten Östra Skaraborg strävar efter att följa medlemskommunernas utveckling. Inom det
gemensamma geografiska området kan det konstateras att utvecklingen inom respektive kommun sker i olika
tidsförhållanden och med olika ambitioner. Denna förutsättning påverkar räddningstjänstens fortsatta
utveckling och kräver en tydligare kommunikation och närhet till respektive kommun för att möjliggöra en
långsiktig och hållbar verksamhetsplanering som innefattar framtida målsättningar, ambitioner och kostnader.
De stora ekonomiska utmaningar som Sveriges kommuner står inför givet utseendet på befolkningspyramiden
kommer i förlängningen sannolikt också att påverka förbundets ekonomiska ramar och därmed sannolikt också
förbundets ambition avseende förmågor och service till medborgarna.
Ytterligare en ekonomisk påverkansfaktor kan komma att utgöras av en befarad nedgång i den globala
ekonomin.
Återtagandet av förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap kan komma att innebära att ett antal
tilläggsuppgifter för kommunal räddningsjtänst ska hanteras. En förutsättning för lösandet av dessa uppgifter
är att staten tillskjuter ekonomiska medel. Att lösa dessa inom ekonomisk ram skull kräva omfattande
prioriteringar.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anser att samtliga Sveriges räddningstjänster ska vara
anslutna till kvalificerad systemledning för snabb styrkeuppbyggnad vid eskalerande händelser. Frågan kan
lösas genom frivillig samverkan eller genom att MSB, via föreskriftsrätt, lämnar anvisningar för utformningen
av systemlösningen. Frågan bedöms behöva hanteras i närtid.
En bedömning är att fortsatt samverkan med andra räddningstjänstorganisationer och andra krisledande
aktörer är förutsättning för utveckling av framtida räddningstjänsts- och krishanteringsförmåga.

Skövde den 22 februari 2019

Hans Ingbert
T.f. Förbundsdirektör

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
222000-1115

5

Förvaltningsberättelse
6
6.1

Översikt över verksamhetens utveckling
Flerårsöversikt
2019

2018

2017

2016

2015

Allmänt
Antal anställda
Befolkning

342
121 991

355
121 934

359
120 965

347
118 847

346
115 900

Budgetomslutning
Verksamhetens nettokostnader, tkr
Personalkostnader, tkr
Nettoinvesteringar, tkr

-99 213
-74 388
14 205

-95 760
-69 925
7 700

-91 637
-67 617
9 695

-88 064
-65 345
3 980

-85 301
-63 802
5 950

447
30 405

-2 125
29 958

1 873
29 236

1 092
27 363

850
26 271

100 388
14 780

95 943
9 600

91 580
7 691

88 576
6 937

86 080
5 535

25
149

27
149

27
148

27
144

27
145

Resultat
Årets resultat, tkr
Eget kapital, tkr

Finansiering
Medlemsbidrag, tkr
Övriga intäkter, tkr

Nyckeltal
Soliditet %
Likviditet %

Ekonomin har i huvudsak löpt enligt plan.
Resultatet för året visar på ett överskott om ca 447 tkr. Relaterat given uppgift (att upprätta nollresultat)
uppfattas det att det ekonomiska resultatmålet är uppnått.
Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar i form av senarelagda investeringar, vilket
innebär lägre avskrivningar än planerat under 2019.
Det ekonomiska resultatet för året påverkas bland annat av ett nettoöverskott avseende den statliga
ersättningen för den långvariga insatsen i Hova om ca 1,7 mkr, positiv värdepappersutveckling 1,6 mkr,
senarelagda inköp av två släckbilar och en tankbil ger 0,4 mkr i minskade avskrivningskostnader.
Kostnadsutvecklingen har negativt påverkats av följande faktorer; avgångsvederlag till tidigare
förbundsdirektör 0,7 mkr, rekrytering av ny förbundsdirektör 0,1 mkr, brandstationsutredning 0,1 mkr, ökade
fordonsomkostnader 0,9 mkr, övertidsersättning 0,8 mkr (huvudsakligen akut täckning för att upprätthålla
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grundberedskap), ökad RiB-kostnad (nytt avtal 0,3, rekrytering och intro-utbildning, C-körkortsutbildning på
arbetstid), nettounderskott på övningsfältet 0,6 mkr, ökade pensionskostnader (SAP) 0,3 mkr.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Återställning av balanskravsresultat
Direktionens bedömning är att balanskravsresultatet för 2019 om - 1 132 tkr kan hanteras utan att förbundet
påverkas negativt i någon större omfattning. Balanskravsresultatet kan hanteras inom ramen för eget kapital,
då förbundet har egna placeringar och egna medel på bankkonto att tillgå. Balanskravsresultatet bedöms
kunna hanteras i de kommande budgetförhandlingarna. I samband med budgetarbetet behöver vidare frågan
om storleken på det egna kapitalet hanteras.

Ingen återställning av balanskravsresultatet för år 2018 på - 1 713 tkr är planerad att göras under
åren 2019-2021 då RÖS har placeringar samt en del medel på bankkontot att tillgå.
Resultatet (det finansiella)
Resultatet för året påvisar ett överskott på 447tkr.
Kapacitet/långsiktig betalningsberedskap
Soliditeten ligger på 25 %.
Finansieringen för framtiden behöver överses med anledning av Räddningstjänstens behov av utveckling. Mot
bakgrund av medlemskommunernas och samhällets utveckling så påverkas räddningstjänstens uppgifter och
förutsättningar att lösa tilldelade uppgifter.
Riskförhållande
Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom
medlemsavgifterna vid behov.
Riskförhållandet bedöms som lågt.
Kontroll
Kontrollen är god då månadsuppföljningar görs som sedan presenteras för direktionen.
Direktionen har beslutat om internkontrollplan för uppföljning av beordrad och genomförd verksamhet.
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Finansförvaltning

Placeringspolicy för Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)
Syfte
Denna placeringspolicy anger regler för förvaltningen av RÖS:s placerade medel utifrån de riktlinjer som
fastställts 2013-04-25 .
Placeringspolicyn anger regler inom följande områden:
-

Tillgångsslag

-

Begränsningar för tillgångsslag

-

Begränsning av ränterisk

-

Begränsning av enhandsengagemang

-

Etiska krav

-

Uppföljning

-

Fastställande av policy

Placeringsregler
Tillgångsslag
Förvaltningens medel får placeras i följande tillgångsslag:
-

Korta räntebärande värdepapper/fonder.

-

Långa räntebärande värdepapper/fonder.

-

Utländska räntebärande värdepapper/fonder.

-

Utländska aktier/aktiefonder.

-

Svenska aktier/aktiefonder.

Begränsningar av placeringar i dessa tillgångsslag redovisas i kommande avsnitt.
Begränsningar för tillgångsslagen
Placeringar i de tillåtna tillgångsslagen skall normalt uppgå till följande andelar av de totala tillgångarna inom
förvaltningen. Placeringarna får dock variera mellan angivna högsta och lägsta värden utifrån aktuell situation
på finansmarknaden.
Begränsning av ränterisk
Förvaltningens innehav av ”korta räntebärande värdepapper/fonder” skall ha en genomsnittlig
räntebindningstid på högst 4 år, men riktvärdet är 2 år. Placeringar skall ske huvudsakligen i svenska
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räntebärande värdepapper såsom statsskuldväxlar och statsobligationer samt certifikat och obligationer
utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och företag med hög kreditvärdighet, dvs. Investment Grade .
”Långa räntebärande värdepapper/fonder” får ha en duration på högst 8 år och placeringar ska endast göras i
värdepapper med hög kreditvärdighet dvs. Investment Grade, samt i banker med oktroj att bedriva
verksamhet i Sverige . Duration är ett mått på en tillgångs räntekänslighet och anger tillgångens effektiva
återstående löptid.
Utländska räntebärande värdepapper/fonder kan användas om dessa är valutasäkrade i svenska kronor, och
får endast göras i värdepapper med hög kreditvärdighet, dvs. Investment Grade. Durationen avgör om de
hamnar under kategorin ”korta” eller ”övriga”.
Även med deposits/fasträntekonton avgör löptiden vilket tillgångsslag dessa tillhör.
Begränsning av enhandsengagemang
Tillgångar som hänförs till en enskild emittent - eller emittenter inom samma koncern - får uppgå till högst 10
% av de totala tillgångarna inom förvaltningen.
Etiska krav
Vid förvaltningen ska beaktas deklarationer och konventioner som har undertecknats av Sverige inom
områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Dessutom ska kriterier beaktas för bolag med
verksamhet inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.
För fondplaceringar gäller minimikravet att fonden måste förvaltas i linje med United Nations Principles for
Responsible Investments (UNPRI), dvs. att ansvarig förvaltare har vedertagna riktlinjer för socialt ansvarsfulla
investeringar (SRI).
Uppföljning
RÖS bör minst två gånger per år se över förvaltningen, med syfte att se om förutsättningar har förändrats, eller
om enskilda tillgångsslag driftat och därför avviker från angivna riktvärden (t ex på grund av
finansmarknadernas utveckling) och därför behöver rebalanseras. Förbundsdirektören ska minst två gånger
per år redovisa utvecklingen av portföljen till direktionen samt att portföljen stämmer överens med fastställd
placeringspolicy.
Fastställande av policy
RÖS fastställer placeringspolicyn och beslutar om revidering av denna policy.
Placeringar
Förbundets placeringar uppgår per 191231 till 26 151tkr.
Placeringarna finns som Räntefonder och Aktiefonder.
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Pensionsförvaltning (beloppen är i tkr)
Förbundet har ingen försäkringslösning utan den förmånsbestämda ålderspensionen och den särskilda
avtalspensionen för brandmännen ligger som avsättning i balansräkningen.
2019

2018

Avsättningar (inkl. särskild löneskatt) för pensioner och liknande
poster

36 982

34 933

Totala pensionsförpliktelser

36 982

34 933
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Händelser av väsentlig betydelse

Under året inträffade en mycket omfattande och långvarig brand i ett stort bränsleförråd i Gullspångs
kommun. Förbundet hade personal på plats dygnet runt under ca tio dygn. Utöver personalkostnader tillkom
stora kostnader för sanering, anläggande av vägar samt inkapsling av byggnaden för brandens tillintetgörande.
Kostnaderna för insatsen täcktes efter avräkning av den kommunala självrisken av ersättningar från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
I övrigt noteras att rekrytering av ny förbundsdirektör belastat resultatet (ca 650 tkr), liksom ovanligt stort
övertidsuttag, huvudsakligen till följd av uppkomna personaltäckningar under semesterperioden (ca 800 tkr),
ökade fordonskostnader om ca 900 tkr, fördyrat avtal för RiB-personal 800 tkr samt uteblivna intäkter från
övningsfältet om ca 600 tkr.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Finansiella mål

Mål och måluppfyllnad
Resultatmål
Budget och plan för 2019 upprättades med ett resultat på 152 tkr. Erforderligt överskott för säkrande av det
egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom medlemsavgifterna vid behov.
Måluppfyllnad
Resultatet för året påvisar ett överskott på 447tkr. Det positiva resultatet beror på ökade intäkter från MSB i
samband med en brand i Hova och en positiv utveckling av värdepapperna.
Investeringsmål
Nyinvesteringar och reinvesteringar får göras inom de ramar som Direktionen beslutar. Erforderliga medel för
kapitaltjänstkostnader ingår/tillförs ramen. Direktionen beslutade för 2019 om investeringar för 14 205 tkr.
Beslut togs även att överföra investeringsmedel från 2018 till 2019 med 4 119 tkr mot bakgrund av
senarelagda investeringar.
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Måluppfyllnad
Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har föranlett senarelagda
investeringar vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2019.
Under året har investeringar skett med bl.a. en insatsledarbil, hjullastare, komplettering hydraulverktyg till
förbundets fordon, kommunikationsradio, renovering av källare i Mariestad och Skövde, samt byggnation av
tvättstuga på övningsfältet i Hasslum. Beställning av tre större utryckningsfordon är gjord med leverans
sommaren/hösten 2020.
Direktionen har beslutat att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 2019 till 2020, till en summa av 13
896 tkr.
Målet att investeringsvolymen skall ligga inom given ram är uppnått.
God ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska målen nåtts och riktlinjerna för verksamheten
följts.

9.2

Verksamhetsmål

Skadeförebyggande verksamhet
Måluppfyllelse
Säkerhetsmål (S) med tillhörande prestationsmål (P) för år 2019:
-

S6 Antalet bränder i bostäder i förbundets medlemskommuner och konsekvenserna av dessa ska
minska.

-

P6.1 Brandskyddskontroll ska, genom den lokala sotningsentreprenören, genomföras på samtliga
objekt i respektive distrikt, enligt av statlig myndighet beslutade frister.

-

P6.2 Rengöring (sotning) ska, genom den lokala sotningsentreprenören, genomföras på samtliga
objekt i respektive distrikt, enligt av direktionen beslutade frister.

-

P6.3 Inventering av byggnadstekniskt brandskydd i gemensamhetsutrymmen i flerbostadshus ska ske
regelbundet.

-

P6.4 Information till medlemskommunernas invånare, genom hembesök, ska ske regelbundet.

-

S7 Räddningstjänsten ska handlägga ärenden på ett smidigt och juridiskt korrekt sätt som medför så
liten negativ påverkan på den enskilde som möjligt.

-

P7.1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor och hantering/överföring av explosiva varor enligt lag
om brandfarliga och explosiva varor ska, normalt, handläggas inom 3 månader från det att komplett
ansökan inkommit till myndigheten.

-

P7.2 Medgivande för rengöring (sotning) av egen anläggning ska, normalt, medges inom 3 månader
från det att komplett ansökan inkommit till myndigheten. an på den enskilde som möjligt.

-

S12 Räddningstjänsten ska aktivt verka för att skapa en säker samhällsplanering.
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-

P12.1 Räddningstjänsten ska utgöra remissinstans i förbundets medlemskommuners arbete med
planarbete, som t.ex. översiktsplanering och detaljplanering.

-

P12.2 Räddningstjänsten ska utgöra remissinstans i förbundets medlemskommuners arbete med
byggprocessen och, efter förfrågan, medverka vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd

-

P12.3 Räddningstjänsten ska yttra sig, inom sitt kompetensområde, till den aktör som har behov av
det.

Resultat
Räddningstjänstens entreprenörer för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll har under året genomfört
sitt uppdrag i enlighet med gällande frister. Inventering av byggnadstekniskt brandskydd i
gemensamhetsutrymmen i flerbostadshus har inte genomförts under året. Hembesök har genomförts
regelbundet i Skövde och Mariestad under året. Hembesök genomför inte i övriga kommuner då ekonomiska
medel för detta saknas.
Räddningstjänsten handlägger samtliga ärenden, inom förebyggandeverksamheten, på ett smidigt och juridiskt
korrekt sätt. Tillstånd för hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor har utfärdats inom 3 månader från
att en komplett ansökan inkommit. I de flesta fall är handläggningstiden kortare än 1 månad. Medgivande för
egensotning hanteras också inom 3 månader i merparten av fallen. I vissa fall har handläggningstiden varit
längre på grund av lång hanteringstid hos lokal skorstensfejarmästare som utgör remissinstans i ärendena.
Räddningstjänsten har aktivt verkat för att skapa en säker samhällsplanering genom att medverka i plan- och
byggprocessen när medlemskommunerna efterfrågar detta samt yttra sig till övriga aktörer, inom
kompetensområdet, när detta efterfrågas, se tabell 5 och 6.
Övrigt underlag för årets resultat framgår i bilaga A.

Yttranden
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Tabell 1: Antal yttranden
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Yttranden gällande byggprocessen
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Analys
Hembesök fungerar bra där de genomförs, dvs. i Skövde och Mariestad. Aktiviteten behöver utökas så att den
dels genomförs mer frekvent och dels genomförs i andra bostadstyper än flerbostadshus i Skövde och
Mariestad. Aktiviteten bör också utökas så att övriga medlemskommuner omfattas. Inventering av brandskydd
i gemensamhetsutrymmen har lagts ner sedan ett tag tillbaka och genomförs inte. Detta till förmån för
insatsplanering som genomförs istället.
Det nya arbetssättet för ärendehantering sedan några år tillbaka medför att samtliga ärenden som
förebyggandeavdelningen hanterar hanteras på ett smidigt och juridiskt korrekt sätt som medför så liten
negativ påverkan på den enskilde som möjligt.
Resultatet gällande brandutbildning och information till allmänheten är lågt för året. Det är framförallt en stor
nedgång i antalet informationstillfällen som genomförts samt totalt antal personer som nåtts av
informationen. Orsaken till det låga resultatet är att SMO-styrkan, som i huvudsak har bedrivit verksamheten
och står för planeringen av verksamheten, har använts till annat, ex. internutbildning, övningsfältet Hasslum,
osv. Övriga delar av organisationens samlade personalresurs har inte använts i tillräcklig utsträckning.
Räddningstjänsten har idag inte kapacitet att utbilda en tredjedel av medlemskommunernas anställda årligen.
Räddningstjänsten uppfyller samtliga tre säkerhetsmål och tillhörande prestationsmål, så när som P6.3 som
tagits bort, då målen inte ställer några krav på hur mycket verksamhet som ska bedrivas utan endast att
verksamheten ska bedrivas.
Slutsatser
Målen behöver revideras i kommande handlingsprogram så att de ställer krav på hur mycket verksamhet som
ska bedrivas och är mätbara.
Det är rimligt att hembesök genomförs i förbundets samtliga medlemskommuner och på fler ställen än i
flerbostadshus i tätorten.
Räddningstjänsten behöver göra en översyn av hur brandutbildning och information till allmänheten hanteras.
Information till allmänheten är ett lagkrav, vilket innebär att verksamheten måste bedrivas.
SMO-styrkan behöver ses över för att skapa bättre förutsättningar att hantera informationsverksamheten och
brandutbildningsverksamheten. Det är också lämpligt att övriga delar av räddningstjänstens personalresurs
börjar användas för ändamålet i större utsträckning. Detta kräver bättre förutsättningar för planering av
verksamheten, vilket skulle kunna kräva en utsedd medarbetare som har planeringsuppdraget som sin
huvudarbetsuppgift.
Skadeavhjälpande
I handlingsprogrammet anges ett antal prestationsmål för operativa avdelningen vilka fungerar som
styrdokument för planering, genomförande och analys. Varje år ska dessa utvärderas för att visa i vilken mån
avdelningen uppfyller förväntningarna gällande förmåga. I Budget 2019 anges att följande mål skall analyseras:
-

S4.

-

P4.1
Räddningstjänsten ska lära från egna genomförda insatser i syfte att effektivisera och göra
den operativa verksamheten säkrare

-

P4.2
Räddningstjänsten skall ta del av insatser och händelser via omvärldsbevakning och
implementera nödvändig kunskap i egen organisation

Erfarenheter från inträffade händelser skall tillvaratas.
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-

P4.3
Räddningstjänsten ska utifrån gjorda erfarenheter delge dessa till övriga intressenter i
samhället

-

P4.4
Räddningstjänsten ska via omvärldsbevakning hantera och vid behov justera egen operativ
organisation utifrån uppfattad riskbild

Av dessa mål skall målet S4 ses som rubriksättande för övriga delmål. Samtliga mål utom P4.4 ansågs uppfyllt
vid bokslut 2018. Inte heller i halvårsuppfölningen för 2019 nåddes detta mål varför detta fortsatt är det enda
som analyseras i denna rapport.
Mål
Räddningstjänsten ska via omvärldsbevakning hantera och vid behov justera egen operativ organisation utifrån
uppfattad riskbild.
Analys
Under hösten 2019 presenterades det statistikunderlag som utgör del av RÖS riskanalys. Detta underlag kan nu
ligga till grund för den fortsatt analysen av om RÖS operativa organisation är optimal utifrån samhällets krav i
given riskanalys. Vid halvårsrapporten redovisades följande:
”Den bedömning som kan göras, och som bygger på erfarenhet och beprövad metod och teknik, är att utifrån
givet uppdrag i Handlingsprogrammet så är numerären i vissa räddningsstyrkor för små. Som ett exempel på
detta kan nämnas uppgifterna vid olyckstypen brand i flerbostadshus. Det kan då inte uteslutas att såväl
utvändig som invändig livräddning måste genomföras samtidigt. Resursen är då ej tillräcklig. Ett annat
exempel är sannolikheten för samtidiga larm vilken ökar i takt med ökad befolkningsgrad. Ett tredje kan vara
alla de riskmoment som måste hanteras i samband med trafikolyckor vid större vägar. Här skall drabbade
omhändertas samtidigt som man måste skapa en säker arbetsplats för egen personal. Vid försök att frigöra
ekonomiskt utrymme för att justera sådana organisatoriska brister har istället antalet tjänster över tid minskat.
Detta har lett till att den operativa organisationen inte längre kan anses anpassad för uppgiften.”
Ovanstående skall alltså inte längre ses som allenarådande i bedömningen av RÖS operativa organisation utan
läggas samman med riskanalysen. Efter att detta är genomfört skall en förmågebedömning tas fram i syfte att
slutgiltigt fastställa optimal organisation. Vidare analys av detta mål anses därför, med nuvarande
kunskapsnivå, inte ge mer i sakfrågan utan bör arbetas vidare med i en förmågebedömning under våren 2020.
Måluppfyllnad
Målet anses inte vara uppfyllt. Detta resultat skall tas med i framtagandet av nytt handlingsprogram.
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Drift- och underhåll
Prestationsmål
Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet hos fordon och
materiel.
Måluppfyllnad
Målet för 2019 anses till största del uppnåtts. Viss eftersläpning av kontroller har tidvis uppstått pga. hög
arbetsbelastning. Följande aktiviteter har i stort genomförts enligt gällande rutiner.
Kontroll och uppföljning av funktionssäkerheten sker i huvudsak genom regelbundna vecko-, månads- och
årskontroller med funktionsprover och besiktningar, och i vissa fall särskilt riktade kontroller. Arbetet sker i
huvudsak i egen regi med egen personal, men i vissa fall där krav på annan kompetens gäller anlitas
auktoriserade företag enligt gällande tidsintervaller och normer.
Prestationsmål
Genom egen personals medverkan i drift- och underhållsverksamheten minimera utgifter för externt
upphandlade underhållstjänster.
Måluppfyllnad
Målet för 2019 har uppnåtts. Genomförda underhållsåtgärder har till största del genomförts med
räddningstjänstens egen personal. Inköpta tjänster har endast skett där vi saknat kompetens eller behörighet
att utföra arbetet.
Samverkan, säkerhet och beredskap
Verksamhetsmål
Samverkan syftar till att ge medborgaren snabbt och effektivt samordnat stöd som fordrar medverkan från
flera aktörer än räddningstjänsten
Prestationsmål
Uppföljning av avtal och överenskommelser ska ske årligen.
Måluppfyllnad
Uppföljningssamtal har genomförts med två företagsräddningsvärn. Uppföljningssamtal med ett
företagsräddningsvärn är ej genomfört. Eftersläpning i avtalsuppföljningen med grannräddningstjänsterna
släpar också. Huvudsakligen beror eftersläpningen på att räddningschefen tillika haft uppdraget som t.f.
förbundsdirektör
På helårsbasis bedöms målet som delvis uppfyllt.
Mål
Uppföljning av samverkan utan avtal ska ske årligen.
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Måluppfyllnad
Huvudsakligen sker denna uppföljning löpande och avser främst aktörer som polismyndigheten, sjukvården,
Försvarsmakten och länsstyrelsen samt företrädare för frivilligorganisationer.
Samverkan med länets räddningstjänster sker huvudsakligen inom ramen för förbundets engagemang i
RäddsamVG. T.f. förbundsdirektören har ingått i beredningsgruppen och i övrigt ingår chefen Operativa
avdelningen i utbildningsrådet, chefen förebyggande avdelningen i förebyggande rådet,
HR/personalhandläggaren i HR-rådet och driftchefen i driftrådet. Förbundet har härigenom stora möjligheter
att påverka de gemensamma räddningstjänstfrågorna. Härutöver finns ett delregionalt organ, Samhällsskydd
Skaraborg, där cheferna för räddningstjänsterna jämte chefen för polisregion Skaraborg och ambulanschefen
vid Skaraborgs sjukhus ingår.
Med länsstyrelsen sker deltagande i de gemensamma samverkanskonferenserna varje vecka.
Räddningstjänsten har åtagit sig att innan samverkanskonferenserna insamla underlag från
medlemskommunernas säkerhetssamordnare och angränsande räddningstjänster i Skaraborg.
Förbundet har varit representerat vid Försvarskonferens 2019 (Försvarsmaktsråd Skaraborg.) Huvudtemat vid
konferensen har varit återtagande av totalförsvarsförmåga.
Med flertalet andra aktörer sker samverkan inom ramen för Krishanteringsrådet Östra Skaraborg
På helårsbasis bedöms målet som uppfyllt.
Mål
Förbundet ska medverka i, och i förekommande fall vara representerat i, samverkansmöten som initieras och
leds av statliga, landstingskommunala och andra samverkansaktörer.
Måluppfyllnad
Räddningstjänsten medverkar i länsstyrelsens kvartalsövningar tillsammans med samtliga länets kommuner
och andra aktörer. I övrigt medverkar räddningstjänsten efter avrop i olika samverkansövningar
På helårsbasis bedöms målet som uppfyllt.
Medarbetare
Medarbetarperspektivet innebär att räddningstjänsten ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö
där medarbetarna utvecklas i sina roller och känner trygghet i genomförandet av förbundets uppdrag.
Effektmål
Försörja räddningstjänsten med personal i den omfattning och med den kompetens som krävs utifrån beslutad
ambitionsnivå.
Måluppfyllelse
Två vakanser noteras i heltidsorganisationen. Utbildningsmålen avseende kompetensutbildning är i sin helhet
nådda. Räddningsledare A 4 deltagare, Räddningsledare B inga deltagare, Tillsyn A två deltagare, Tillsyn B en
deltagare samt GriB (Grundläggande Räddningsinsatsutbildning för räddningspersonal i beredskap 14
deltagare.
Målet bedöms som uppnått.
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Effektmål
Öka mångfalden bland personalen.
Måluppfyllelse
Andelen kvinnor är i det närmaste oförändrat jämfört med 2018. Heltidspersonal 12,2 %, Räddningspersonal i
beredskap 3,61 %. Till personalkategorin räddningspersonal i beredskap har ytterligare en medarbetare med
annan etnisk bakgrund rekryterats.
Målet bedöms som delvis uppfyllt.

10 Balanskravsresultat
Balanskravsresultat
Årets resultat enligt balanskravet i tkr

2019

2018

2017

2016

Resultat enligt resultaträkningen

447

- 2125

1 873

1 092

-Samtliga realisationsvinster

-

-69

-

-

+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

-

+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

-

+481

-

-

-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -1 579
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster
i värdepapper

-

-

-

-

=Årets resultat efter balanskravsjusteringar

-1 132

-1 713

1 873

1 092

-

-

-

-

-

-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv +Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

Utgående balanskravsresultat

-1 132

- 1 713 1 873

1 092
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11 Väsentliga personalförhållanden
11.1

Sjukfrånvaro
2019

2018

Total sjukfrånvaro %

3,31

2,72

- långtidssjukfrånvaro* %

50,84

39,02

- sjukfrånvaro för män %

2,99

2,75

- sjukfrånvaro för kvinnor %

5,19

2,53

- anställda -29 år %

0,79

1,38

- anställda 30 - 49 år %

3,51

1,28

- anställda 50 år - %

4,47

6,57

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

11.2

Medelantal anställda

2019

2018

Medelantal

Varav

Varav

Medelantal

Varav

Varav

anställda

män

kvinnor

anställda

män

kvinnor

350

336

14

356

342

14

Åldersfördelning

2019

2018

20-29 år i %

13,5 %

16,2 %

30-39 år i %

26,8 %

24,8 %

40-49 år i %

26,5 %

28,8 %

50-59 år i %

25,1 %

22,8 %

60 år - i %

8,2 %

7,4 %
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Medarbetare

Nya avtal
Under första halvåret slöts två nya centrala avtal, dels RiB 19 som berör brandmän i beredskap på våra
deltidsstationer samt räddningsvärn. Som en följd av de stora räddningsinsatser kring skogsbränder som
pågått under ett par år har centrala parter förhandlat fram ett Krislägesavtal. Avtalet gäller i de fall som
krisläge aktiveras av SKL/Sobona och fastställer ersättningar och arbetstidsmått för personal som arbetar i
dessa insatser. Krislägesavtalet kan aktiveras av andra orsaker än bränder, ex översvämningar eller terrorbrott.
Arbetsmiljö
Utbildning i Arbetsmiljö är påbörjat för chefer och skyddsombud i samarbete med Skövde kommun. Ny
Arbetsmiljöpolicy är framtagen och samverkad. Under hösten är arbetsmiljöronder genomförda på fem av åtta
stationer, övriga ska också genomgås så snart som möjligt.
Förbundet har beslutat att ersätta vaccinationskostnad för brandmän och styrkeledare som önskar vaccinera
sig mot Hepatit B. Orsaken till detta är att räddningstjänsten ofta åker på IVPA-larm samt trafikolyckor där
blodsutgjutelse kan finnas.
Representanter från räddningstjänsten har deltagit i Halmstad räddningstjänst spridningskonferens där de
delade med sig av sitt fleråriga arbete utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Vid det tillfället inköptes ett
spel från Halmstad räddningstjänst som kan användas för att diskutera normer och värderingar och som utgår
från de olika diskrimineringsgrunderna.
Utbildning i Medarbetarsamtal samt Organisatorisk och social arbetsmiljö är genomgången under hösten för
heltidsanställd personal. Vid personalutvecklingsdag i december fick heltidspersonalen en föreläsning i
Kommunikation som verktyg för ett bättre arbetsklimat.
Rekrytering
RÖS har deltagit i en gemensam rekryteringsdag riktad mot RiB, som genomfördes inom samarbetet Räddsam
VG. Rekryteringsmaterial i form av posters, annonser och en film togs fram. Parallellt har RÖS själva tagit fram
roll-ups till varje deltidsstation som kan användas vid rekryteringsevent. Under året har nio brandmän
rekryterats till deltiden och nio till räddningsvärn.
Till heltiden har brandmän rekryterats för att ersätta personal som har gått i pension eller slutat. Ny
brandingenjör startade sin anställning 1 januari och ny administratör började i september.
Under hösten 2019 avslutades förbundsdirektörens anställning. Rekrytering pågår och förväntas vara klar i
början av 2020. Den andra vakansen på brandinspektör kommer att tillsättas i mars 2020, rekryteringen är
klar.
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12 Förväntad utveckling
Läget beträffande personalrekrytering i stort sett alla kategorier bedöms vara fortsatt ansträngt.
Andra utmaningar utgörs av hantering av brandstationsfrågan. Dels behöver en flyttning ske av stationen i
Karlsborg för att nå de insatstider som erfordras och i Skövde och Mariestad är verksamheten trångbodd och
befintlig mark önskas nyttjas för andra ändamål. I övrigt kan nämnas att brandstationen i Hova inte heller är
optimal utrymmesmässigt. Frågan om brandstationsfinansiering i enlighet med förbundsordningen behöver
belysa närmare. I sammanhanget behöver frågan om hantering av insatstiderna i Karlsborg få sin lösning.
Vaktstyrkorna står delvis inte i proportion till medlemskommunernas förändringar. Frågan om en utökning av
vaktstyrkan i Skövde behöver på sikt få sin lösning.
Myndighetsutövningen bedöms också behöva hanteras i närtid, då eftersläpning i tillsynsverksamheten
alltjämt råder.
Frågan om finansiering av verksamheten vid de två kvarvarande övningsfälten behöver också hanteras i närtid.
En affärsplan rörande övningsfältet i Hasslum utarbetas under 2020.
I en nära framtid behöver frågan om hur systemledning för operativ räddningstjänst ska hanteras i framtiden.
Valet kan komma att stå mellan att ansluta förbundet till en central ledningscentral för länet eller ett fortsatt
utvecklat samarbete mellan de fyra stora räddningstjänsterna i länet, dit förbundet räknas.
Osäkerheter råder avseende framtida pensionskostnader och då företrädesvis den särskilda avtalspensionen
som brandmännen har. Översyn av de framtida pensionskostnader gneomförs för närvarande av Skövde
kommun i syfte att bedöma framtida hantering.
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Räkenskaper
13 Resultaträkning
Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

2
3, 4, 5

Medlemsbidrag
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Värdepapper resultat
Resultat efter finansiella poster

Årets Resultat

6
7
8

2019

2018

14 780 081
-109 951 317
-5 467 858
-100 639 094

9 600 386
-101 053 351
-5 326 576
-96 779 541

100 388 000
-251 094
14 306
-895 002
1 578 694
446 904

95 943 000
-836 541
2 243
-810 000
-481 046
-2 125 344

446 904

-2 125 344
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14 Balansräkning
Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

3
4, 5

13 811 145
29 716 422

14 109 988
30 197 139

9
10
11

43 527 567
35 000
33 334 413
26 150 790
17 245 837
76 766 040
120 293 607

44 307 127
39 300
32 120 181
24 572 096
11 366 962
68 098 539
112 405 666

29 957 983
446 904
30 404 887

32 083 327
-2 125 344
29 957 983

12

36 982 173

34 933 389

13
14

1 527 606
51 378 941
120 293 607

1 738 862
45 775 432
112 405 666

Inga

Inga

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Mark och byggnader
Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel
Summa anläggningstillgångar
Skolmåltidskuponger
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

15 Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

16 Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
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17 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys

2019

2018

446 904

-1 644 298

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Ianspråktagna avsättningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

5 467 858
2 048 784
-1 789 951
6 173 595

5 326 576
2 988 688
-11 744
6 659 222

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 214 232
4 300
5 603 509
10 567 172

-7 030 818
6 350
2 121 920
1 756 674

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 688 297
-4 688 297

-7 675 790
-7 675 790

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

5 878 875
11 366 962
17 245 837

-5 919 116
17 286 078
11 366 962

Den löpande verksamheten
Årets resultat

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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18 Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år klassificeras
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts
till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna upptages till
anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Investeringsbidrag till anläggningstillgångar är bokförda som
långfristig skuld och upplöses enligt plan.
Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en
avsättning i balansräkningen.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till marknadsvärdet.
Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom och utifrån
väsentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så någon justering på
detta har inte gjorts.

Not 2

Verksamhetens kostnader

Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar
Kostnader för arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa

2019

2018

-545 955
-84 801 592
-24 603 770
-109 951 317

-406 521
-79 342 992
-21 303 837
-101 053 350

Total kostnad för räkenskapsrevision för år 2019 är 82tkr varav förtroendevalda 3tkr och för år 2018 är det
57tkr varav förtroendevalda 4tkr.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
222000-1115

Not 3

Mark och byggnader

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
- Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Not 4
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2019

2018

37 050 146

35 833 402

1 512 860
38 563 006

1 216 744
37 050 146

-22 940 158
-1 811 703
-24 751 861

-21 216 019
-1 724 139
-22 940 158

13 811 145

14 109 988

2019

2018

17 766 060

17 278 962

1 535 543
19 301 603

487 098
17 766 060

-13 537 005

-12 736 644

-862 615
-14 399 620

-800 361
-13 537 005

4 901 983

4 229 055

Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Årets aktiverade utgifter, Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan
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Not 5

Bilar och transportmedel

Övriga materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Årets aktiverade utgifter, Inköp
- Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Försäljningar och utrangeringar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Not 6

2018

52 863 462

47 103 516

1 639 896
54 503 358

5 971 946
-212 000
52 863 462

-26 895 379

-24 105 791

-2 793 540
-29 688 919

12 488
-2 802 076
-26 895 379

24 814 439

25 968 083

2019

2018

37 531 000
7 037 000
7 037 000
7 037 000
26 368 000
7 037 000
8 341 000
100 388 000

35 869 000
6 725 000
6 725 000
6 725 000
25 200 000
6 725 000
7 974 000
95 943 000

2019

2018

14 306
14 306

2 243
2 243

2019

2018

-1 002
-894 000
-895 002

-810 000
-810 000

Finansiella intäkter

Räntor
Summa

Not 8

2019

Medlemsbidrag

Skövde
Tibro
Hjo
Karlsborg
Mariestad
Töreboda
Gullspång
Summa

Not 7

26

Finansiella kostnader

Räntekostnader
Ränta på pensionskostnader
Summa
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Fordringar

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Not 10

Anskaffnings
värde
22 205 847

Fonder

27 137 895
1 772 171
4 424 347
33 334 413

25 899 420
1 744 818
4 475 943
32 120 181

2019

2018

26 150 790
26 150 790

24 572 096
24 572 096

Bokfört
värde
26 150 790

Marknadsvärde
bokslutsdag
26 150 790

2019

2018

17 245 837
17 245 837

11 366 962
11 366 962

2019

2018

34 933 389
-2 598 000
3 367 788
894 000
399 996
-15 000
36 982 173

31 944 701
-2 328 000
3 936 189
810 000
583 499
-13 000
34 933 389

Kassa och bank

Bank
Summa

Not 12

2018

Kortfristiga placeringar

Fonder
Summa

Not 11

2019

Avsättningar för pensioner

Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Övrigt
Utgående avsättning
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Not 13

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder
Skuld investeringsbidrag
Ackumulerade upplösta investeringsbidrag
Summa

Not 14
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2019

2018

2 435 869
-908 263
1 527 606

2 435 869
-697 007
1 738 862

2019

2018

6 968 065
9 000 640
3 378 690
32 031 546
51 378 941

3 638 703
8 526 795
3 186 863
30 423 071
45 775 432

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Löneskulder inkl. semesterlöner
Övriga kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa
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Driftsredovisning
(tkr)

Utfall 2019

Budget 2019

Verksamhetens intäkter

14 780

8 281

Verksamhetens kostnader

-109 951

- 101 574

Avskrivningar

-5 468

- 5 920

Verksamhetens nettokostnader

-100 639

- 99 213

Medlemsbidrag

100 388

100 388

Verksamhetens resultat

-251

1 175

Finansiella intäkter

14

0

Finansiella kostnader

-895

- 1 023

Värdepapper resultat

1 579

0

Resultat efter finansiella poster

447

152

Årets resultat

447

152

Investeringsredovisning

(tkr)

Budget

Utfall

Avvikelse

Fastigheter
Fordon
Inventarier
IT-stöd förebyggande
Rakel
RÖS-nätet
Summa nettoinvesteringar

2 000
11 000
800
100
150
155
14 205

1 513
1 639
1 382
68
86

487
9 361
-582
32
64
155
9 517

4 688

Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har föranlett senarelagda
investeringar vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2019.
Under året har investeringar skett med bl.a. en insatsledarbil, hjullastare, komplettering hydraulverktyg till
förbundets fordon, kommunikationsradio, renovering av källare i Mariestad och Skövde, samt byggnation av
tvättstuga på övningsfältet i Hasslum. Beställning av tre större utryckningsfordon är gjord med leverans
sommaren/hösten 2020.
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Verksamhet
19 Skadeförebyggande verksamhet
Resultatet gällande tillsyn fortsätter att vara generellt lågt under 2019, även om det är bättre än resultatet
föregående två år. Orsaken till resultatet är avdelningen inte är dimensionerad för uppdraget. Under året har
avdelningen rekryterat en ny medarbetare till tidigare vakant tjänst samt haft föräldralediga medarbetare.
Detta har också bidragit till det låga resultatet. Med nuvarande antal medarbetare är resultatet avdelningens
kapacitet och avdelningens kapacitet påverkas starkt om medarbetare är t.ex. föräldralediga, slutar eller
liknande.
Resultatet gällande brandutbildning och information till allmänheten är lågt för året. Det är framförallt en stor
nedgång både i antalet informationstillfällen som genomförts samt totalt antal personer som nåtts av
informationen.
För detaljerat resultat gällande ovanstående, se tabell 1 till 4 nedan samt bilaga A.

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §
350
300
250
200
150
100
50
0
2015

2016

Tabell 3: Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § per år.

2017

2018

2019
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Tillsyn enligt LBE
120
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80
60
40
20
0
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2017

2018
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Tabell 4: Tillsyn enligt LBE per år.

Informationstillfällen till allmänheten
200
160
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80
40
0
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Tabell 5: Antal informationstillfällen per år.

2017

2018

2019
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Totalt antal informerade personer
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2015

2016

2017
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Tabell 6: Totalt antal personer som nåtts av räddningstjänsten information per år.

20 Operativa avdelningen
Vid verksamhetsåret 2019 sammanställning kan identifieras att de 1559 genomförda insatserna motsvarar det
förväntade antalet. Dock skall speciell uppmärksamhet ges de större insatser som organisationen genomfört
och som skapat utmaningar på flera sätt. Detta syns inte i ett statistiskt underlag. Exempel på riktigt stora
insatser är branden i flerbostadshus i Södra Ryd i Skövde samt branden i bränsleförrådet i Hova. Insatserna är
genomförda med mycket gott resultat. Det är rimligt att koppla vår goda operativa effekt till den goda
utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförs. Under verksamhetsåret genomfördes närmare 20 000
övningstimmar.
Att organisationen påverkats av det faktum att posten som förbundsdirektör ej varit bemannad under stora
delar av året står naturligtvis klart. Dock påvisar denna rapport att oerhört mycket verksamhet bedrivs enligt
tidigare uttalad ambition att utveckla RÖS operativa effekt. Detta skall inte glömmas i sammanhanget. Att
detta kunnat genomföras tillskrivs en lojal och ambitiös personalkår med hög arbetsmoral.
Antalet avlidna till följd av olyckor har minskat från 2018 års höga antal om sammantaget 13 till 5. Låt detta bli
en trend.
20.1

Operativ verksamhet – vad som gjorts

De utvecklingsområden som beskrivs i Verksamhetsplan för 2019 gällande den operativa verksamheten är:
Utalarmering Räddningsvärn
Skapande av system för reservsamband
Utvecklad förmåga inom terror och pågående dödligt våld
Utvecklat system för Grundutbildning för räddningspersonal i beredskap (GRiB)
Vid verksamhetsårets slut kan konstateras att samtliga utvecklingsbara områden har hanterats enligt plan.
Dock utan att dessa helt kan sägas vara klara och med anledning av detta skall de fortsatt tas med i
planeringen för 2020. Den största enskilda aktiviteten med avseende på ovanstående får sägas vara den
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befälsutbildning som genomförts i ett samverkansprojekt mellan Polis, ambulans och räddningstjänsterna i
Västra Götalands och Hallands län. Sammantaget har det utbildats 551 personer i ledande befattningar varav
19 från RÖS.
För att ytterligare öka vår operativa effekt har personal från RÖS deltagit vid följande utbildningar:
•

Utveckling av grupp och ledare (UGL

•

First Responder

•

Regional Samverkanskurs, RSK

•

Samverkansövning med virtuell simulering i samarbete med MSB

•

Mediaträning

•

Kamratstödsutbildning

•

Räddningsfrånkoppling

•

Servicekurs andningsskydd via Interspiro

•

Fyrhjulingsutbildning

•

Räddningsledare A

•

Tillsyn A

•

Trafiksäkerhetsdagar Kinnekulle

•

Utbildning för agerande vid terrorhändelser

•

Crash Recovery System (Trafikolycka)

•

Spinal Rörelsebegränsning, SRB

•

Utöver detta har RÖS varit representerade vid följande seminarium:

•

KIRTJ Piteå

•

NJR Göteborg

•

Kem 2019 Helsingborg

•

Skadeplats 2019 Uppsala

•

Uppstart Brand Göteborg (SBF)

•

Nätverksträff Socialt Förebyggande arbete.

•

Nätverk Losstagning (MSB)

•

Skolan brinner

•

Daedalosträff Tranås

•

Winguard forskningsprojekt, 3 seminarium
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Projekt/uppdrag och hur det gått

Under verksamhetsåret har 7 olika operativa projekt genomförts. Nedan redovisas rubrikerna på dessa och
endast för ett projekt redovisas resultatet, detta som ett exempel på hur arbetet med den operativa
utvecklingen sker.
•

Resursdepå (klar ny container står i Hasslum)

•

Fernobår (pågår)

•

Omedelbara åtgärder (pågår)

•

Standardrutiner trafikolycka (pågår)

•

Nya släck/tankbilar/ledningsfordon

•

Daedalos Oculus/Daedalosmobil

•

Skogsbrand (projektet avslutat, mtrl under inköp)

Det sistnämnda projektet är ett resultat från de erfarenheter organisationen dragit vid de skogsbränder dit
RÖS skickat personal och materiel. I ett projekt identifierades att en resursbrist mellan det som RÖS har som
egen organisation och det staten via MSB kan erbjuda. En analys av den bristen resulterade i att
organisationen tillfördes ett lastväxlarflak med materiel för att säkerställa en relevant resursuppbyggnad vid
en medelstor till stor skogsbrand.
Ovanstående resurs skall också ses som en helhet tillsammans med den resursdepå som skapades under året.
Denna har som syfte att kunna hantera brandpersonalens uthållighet genom extra kläder, mat och dryck samt
viss annan förbrukningsmateriel. Som en bonus skapades också i samma materielcontainer en mindre
ledningsplats.
Ovanstående projekt är ett bra exempel på hur organisationen systematiskt arbetar med utveckling av den
operativa verksamheten. Vid utvärdering av insatser och övningar identifieras ett utvecklingsbart område. Ett
projekt skapas och resursen skapas.
20.3

Internutbildning

RÖS som organisation har under många år utvecklat ett väl genomtänkt system för den interna
övningsverksamheten. Det går inte längre att särskilja intern övnings- utbildnings- och utvecklingsverksamhet.
Detta skall nu ses som ett system vilket eftersträvats under en tid.
Den plan för utbildning och övning som upprättades för verksamhetsåret har kunnat följas och bedömningen
är att målen är uppföljda. Samtliga personalkategorier uppfyller de kvantitativa målsättningar som satts upp
och sammantaget har under året 19 483 övnings- och utbildningstimmar genomförts.
Man kan säga att internutbildning och övning vilar på följande grunder: De rent fysiska med övningsfält och
övningsmateriel, de organisatoriska för att kunna planera och genomföra övning samt de rent
kunskapsmässiga. Organisationen måste i många fall genomföra utvecklingsprojekt innan kunskapen är så hög
att den kan spridas i övriga organisationen. För att kunna fortsätta hantera de ökande krav som samhället
ställer på RÖS som organisation har en Utbildningsenhet definierats. Endast två personer är knutna till denna
så långt och bedömningen är att denna personella resurs måste öka med start 2020.
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Vidare behöver RÖS fortsätta vidmakthålla och utveckla de två befintliga övningsfälten och vad gäller
övningsfältet Hasslum arbetas det intensivt utefter den plan som upprättades under 2017. I den planen angavs
följande tidsplan:
2018: Tillgodose övandes och övrig personals behov av logistik och skapa en fungerade övningsplats. Detta
innebär möjlighet att äta, tvätta sig, duscha, hantera kontaminerad utrustning osv.
2019: Utveckla det valda koncept som finns
2020–2021: Bedriva verksamheten på full effekt enligt givna inriktningar
Som en del av att säkerställa ovanstående verksamhet vid övningsfältet Hasslum har en affärsplan för detta
tagits fram.
20.4

Arbetsgruppen SMO

Den personalgrupp som utgör SMO har ett brett och krävande arbetsuppdrag. Under året har personalen
arbetet med egen övningsverksamhet, brandskyddsutbildningar, instruktörer vid övningsfältet Hasslum samt
information till allmänheten. För att underlätta planeringen av SMO-gruppens personal har ett system skapats
där två personal bemannar fordon 253 2960 samt utför information till allmänheten och de övriga två är
instruktörer vid övningsfältet. Tyvärr har diverse ledigheter och sjukdomar inom organisationen gjort att den
personella resursen inte varit fyra medarbetare över tid. Detta är en begräsning.
20.5

Statistik

När verksamhetsåret 2019 summerats kvantitativt inses att antalet räddningsinsatser motsvarar det
förväntade. Sammantaget utfördes 1559 uppdrag under året. Därmed kan också en mer relevant slutsats dras
av årets händelser än den som gjordes i halvårsrapporten då denna även skulle omfatta juli månad.

2015

2016

2017

2018

2019

Brand i byggnad

150

134

125

127

133

Brand, ej i byggnad

135

176

207

179

144

Trafikolycka

249

259

261

258

250

Utsläpp, farligt ämne

51

26

29

31

26

Drunkning/Tillbud

0

11

7

7

6

Automatiskt brandlarm

629

704

691

639

615

IVPA-larm

158

127

121

185

166

Övriga olyckstyper

226

98

152

192

219

Totalt

1598

1535

1593

1618

1559

20.6

Olyckstyper

Tabell 1. Antal genomförda räddningsinsatser 2019 med 2015–2018 som jämförelse.

Av nedanstående tabell framgår det sammanlagda antalet skadade som avtransporterats från olycksplats med
ambulans. Antalet avlidna är glädjande nog mindre än jämförda år.
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I den redovisade statistiken ingår dock inte skadade och/eller avlidna vid IVPA-larm då räddningstjänsten
tyvärr inte har tillgång till uppföljning vid dessa larm på samma sätt som vid rena räddningsinsatser.
Anledningen till att tabellen saknar värden för åren 2015 är att man från och med 2016 samlar statistik på
andra parametrar än tidigare.
Fördelning personskador

2015

Avtransporterade
Omkomna

11

2016

2017

2018

2019

198

182

125

156

7

8

13

5

Tabell 2. Antal avtransporterade och avlidna till följd av olyckor.

Nedan redovisas de avlidna per olyckstyp. Till skillnad från 2018 då inte någon avled till följd av brand i
byggnad är resultat för 2019 istället tre. Däremot miste sju personer livet till följd av trafikolyckor under 2018
och endast en under 2019.
Datum
Adress
2/2
Gullspång
20/4
Mariestad
8/9
Tibro
17/9
Skövde
29/10
Mariestad
Tabell 3. Fördelning avlidna på respektive skadetyp under året.

Händelse
Brand i byggnad
Brand i byggnad
Trafikolycka
Suicid
Brand i byggnad

Antal
1
1
1
1
1
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21 Drift- och underhållsverksamhet
För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina uppgifter krävs
ett väl fungerande system för drift och underhåll.
Räddningstjänstförbundet har för närvarande tolv brandstationer geografiskt placerade inom förbundets
medlemskommuner samt ett åttital fordon varav många specialfordon och ett stort antal efterfordon samt
båtar för uppdrag i vatten, och en mängd av olika typer av räddningsutrustningar. Utrustning för utalarmering
samt för radiokommunikation med samtliga enheter. Övningsanläggningar och förråd mm.
Verksamheten består av drift och underhåll enligt upprättat handlingsprogram. Från förebyggande underhåll
till akuta reparationer av fastigheter, räddningsfordon, skyddsutrustningar, räddningsmateriel,
kommunikationsutrustning, larmöverföringsutrustning, övningsanläggningar, förråd för RUHB materiel
(räddningstjänst under höjd beredskap) larmaggregat för VMA larm (viktigt meddelande till allmänheten) och
räddningscentraler.
Samordning av upphandlingar av fordon, utrustning och övrig materiel.
Samordning av verksamhetens behov av egendoms, ansvars och fordonsförsäkring.
Verksamheten bedrivs löpande med servicetransporter för påfyllnad, reparationer och komplettering av
materiel under och efter insatser samt för övningsverksamheten. Månadskontroller av fordon, utrustning och
lokaler samt övriga besiktningar sker enligt upprättad plan. Underhållsservice och reparationer sker efter
behov. Under senare år har övningsfältet på Hasslum tillkommit som en uppgift för driftavdelningen. Denna
uppgift ligger utanför vårt tidigare arbetsfält och innebär att driftavdelningens arbetsbelastning har ökat
markant. Operativa avdelningen har anställt en drifttekniker arbetsuppgift att sköta service för
övningsverksamheten på övningsfältet. Med ökad övningsverksamhet har det visat sig att denna resurs inte är
tillräcklig, vilket har medfört att driftavdelningen har fått skjuta till personal för att lösa serviceuppgifter vid
övningsverksamheten. Driftavdelningen kan fortsättningsvis se att det krävs en större arbetsinsats än vad som
bedömdes vid övertagandet av övningsfältet. Om räddningstjänsten i framtiden skall fortsätta att öka och
utveckla verksamheten så kommer det att krävas en organisation avsedd för detta.
Efter beslut i medlemskommunerna tar räddningstjänsten emot kommunala automatiska brandlarm. Detta har
inneburit att räddningstjänsten har fått uppgradera utrustning för utlarmning på samtliga hel-och
deltidsstationer. För att lösa dessa arbetsuppgifter har en larmtekniker anställts på driftavdelningen med
uppgift att driftsätta den nya utrustningen samt administrering av automatlarmsobjekt i
medlemskommunerna. Larmmottagningsverksamheten har nu varit i drift i två år och har fungerat mycket väl.
Driftavdelningens verksamhet präglas av stor flexibilitet och många olika projekt löper parallellt med ordinarie
verksamhet. Arbetet med rutiner och materielhanteringsfrågor sker i nära samarbete med stationsansvariga
på deltidsstationerna.
För stationerna med heltidsbemanning i Skövde och i Mariestad har ansvarsområden för planering/uppföljning
och arbeten med drift och underhållsfrågor för den egna stationen utvecklats. Ansvarsområden har delats in i
huvudgrupper och är avgränsande efter verksamhetens behov såsom fastigheter, fordon, brandsläckningsutrustning, räddningsmateriel, samband och skyddsutrustning.
Av räddningstjänstens 12 brandstationer är RÖS fastighetsägare till stationerna i Skövde, Mariestad, Tibro, Hjo,
Gullspång och förråden i Borgunda. Med övriga stationer i Töreboda, Karlsborg, Hova, Moholm, Timmersdala,
Undenäs, Blikstorp och garaget i Otterbäcken finns hyresavtal. Hyresavtalet för garaget i Otterbäcken blev i
december månad uppsagt och där söker förbundet nu en ny lokal.
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För verksamheten finns riktlinjer som översiktligt beskriver arbetet med drift och underhåll och skall ses som
en del i kvalitetssäkring av verksamheten.
Fastigheter
I Mariestad har renoveringsarbetet på stationen fortsatt med byte av takpappen på yttertaket på hela
stationen. Helrenovering av omklädning och hygienutrymmen i källarplanet har genomförts under hösten.
I Skövde har de kvinnliga medarbetarna har fått ett nytt omklädningsrum med dusch och bastu. De
deltidsanställda brandmännen har äntligen fått ett eget omklädningsrum och slipper numera byta om i
korridoren. En allmän uppfräschning har gjorts i källaren där bl.a. ett dagrum har rustats upp och det har även
skapats arbetsplatser med datauppkoppling. På övningsfältet Hasslum har en ny tvättstuga för larmställ
byggts. Den nya tvättstugan uppfyller de krav som finns för att kunna ta hand om kontaminerade kläder med
mindre risk för att få i sig skadliga partiklar. Smutsig tvätt läggs i maskinen i ett rum och ren tvätt plockas ur
och torkas i ett annat rum. Larmställ från både övningar och insatser tvättas i den nya tvättstugan.
I december flyttade räddningstjänstens brandvärn i Blikstorp till nya och bättre lokaler. Ett bättre och
rymligare garage och numera finns även samlingsrum, dusch och toalett.
I Tibro har kontoret renoverats med nya ytskikt, nytt golv samt nya kontorsmöbler.
I Gullspång har arbetet med en ny toalett samt uppfräschning av damernas omklädningsrum påbörjats. I Hova
har kommunen bytt samtliga portar på brandstationen. I Hjo har verkstaden och tvätthallen fått ny
golvbeläggning.
Fordon
Under året har räddningstjänsten köpt två begagnade personbilar samt en ny insatsledarbil. Insatsledarbilen
kommer efter ombyggnad till utryckningsfordon att tas i drift under januari 2020. En begagnad lastmaskin har
köpts i för användning på övningsfältet Hasslum. Två terränghjulingar med släp har köpts för att förstärka
förbundets skogsbrandsförmåga. Gullspångs tidigare släckbil har renoverats och utrustats för att kunna
tjänstgöra som reservbil och övningsbil.
Upphandling och beställning av två släckbilar och en tankbil har genomförts. Fordonen kommer att placeras i
Mariestad och Tibro och beräknad leveranstid är sommaren och hösten 2020. Mariestads nuvarande släckbil
och tankbil kommer därefter att placeras i Töreboda och Karlsborg och Tibros nuvarande släckbil kommer att
få tjänstgöra som utbildningsbil.
Övrigt
Omsättningen av brandhjälmar har fortsatt under året och nu har samtliga heltids och deltidsbrandmän
utrustats med den nya hjälmen.
Förbundets förmåga vid skogsbrand har förstärkts. Förbundet har investerat i terränghjulingar, brandslang,
pumpar, armatur och strålrör. En skogbrandsresurs innehållande skogsbrandsmateriel lastad på ett
lastväxlarflak har förberetts för att snabbt kunna köras ut till en brandplats i förbundet.
Under året har förbundets samtliga rökdykarradio ersatts med nya modernare radioapparater och laddare.
På övningsfältet Hasslum har några övningshus anpassats för att kunna genomföra utbildning med
skärsläckare.
En gemensam klädupphandling av utryckningskläder har genomförts i samverkan med ett flertal
räddningstjänstförbund i västra Götaland. Avtal har tecknats för inköp i 2+2 år.
Vid den långvariga insatsen i Hova visade det sig att förbundet hade behov av en fungerade mobil
ledningsplats. Därför har en 20 fots isolerad container med förtält köpts in och gjorts i ordning för att fungera
som förråd, ledningsplats och personalutrymme vid större insatser. Driftavdelningen och förstärkningsvärnet
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Hasslum kommer att transportera ut, bemanna och sköta driften av den mobila ledningsplatsen. Containern är
utrustad och klar för insats och finns placerad på övningsfältet i Hasslum.

22 Samverkan, säkerhet och beredskap
De mål som uppställts för ämnesområdet bedöms vara, på helårsbasis i huvudsak uppfyllda. Räddningstjänsten
har i allt väsentligt genomfört planerade åtagande. Viss eftersläpning noteras beträffande uppföljning av
avtalstecknad samverkan.
Samverkan med länsstyrelsen sker genom medverkan i regionala rådet, deltagande i kvartalsövningar samt de
veckovisa samverkanskonferenserna.
Årets två möten med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts. Huvudtemat utgjordes av
totalförsvar, klimatförändringar, frivilligas medverkan, samt genomgång av pågående
krisberedskapsverksamhet hos aktörerna.
Regelbundna möten har hållits med gruppen Samhällsskydd Skaraborg där de tre räddningstjänsterna ingår
tillsammans med företrädare för Polismyndigheten och akutsjukvården. Vidare har räddningstjänsten
medverkat vid vår och höstmötet med Räddsam VG (ett samverkansorgan för räddningstjänstfrågor inom länet
där såväl tjänstemän som politiker ingår). T.f. förbundsdirektören har under året ingått i Styrgruppen för
RäddsamVG (Räddningstjänstsamverkan Västra Götalands län), förbundet har innehar en permanent plats.
Förbundet är vidare representerat i samtliga råd som verkar under styrgruppen.
En riktlinje för räddningstjänst under höjd beredskap har utarbetats. Huvuddelen av personalen är
krigsplacerad i förbundet. Förbundet har i RäddsamVG regi medverkat i genomförandet av kunskapsdagar
avseende räddningstjänst under höjd beredskap.
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Miljöredovisning
Förbundet genomför fortlöpande uppföljning och kontroll av möjliga energisparåtgärder.
Räddningstjänsten genomför kontroller enligt de direktiv som Miljösamverkan Östra Skaraborg tar fram.
Beträffande fortsatt övningsverksamhet vid övningsfältet Hasslum fullföljs tidigare rutiner och kontroller vad
avser miljöpåverkan.
När det gäller transporterna så samordnas dessa i så stor utsträckning som möjligt.
Avfall källsorteras och transporteras till miljöstationen Risängen (Skövde).
Förbundet har utarbetat riktlinjer för användning av skum vid insats och övning i syfte att minska
miljöpåverkan.
Förbundet ser fram emot ett tätare arbete med medlemskommunerna i syfte att kunna följa den pågående
samhällsutvecklingen och därtill kunna anpassa räddningstjänstens verksamhet så att lagstiftning följs och
uppgifter löses för framtida behov enligt de krav som åligger räddningstjänsten.
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1

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning 2019.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen
beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer att förbundets årsredovisning delvis har anpassats till RKR:s
rekommendation 15. Driftredovisningen och investeringsredovisningen bör anpassas till
kraven i rekommendation 14.
Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för
år 2019, -1,1 mnkr. Direktionen har fattat beslut om att inte återställa det negativa
balanskravsresultatet från år 2018. I årsredovisning 2019 lämnas ingen information om
beslutet och förbundet åberopar inte synnerliga skäl vilket inte är i enlighet med
lagstiftningen.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som direktionen beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet.
Vi kan inte bedöma, utifrån årsredovisningens rapportering, om verksamhetens utfall är
förenligt med de fastställda målen i handlingsprogrammet. Detta då bedömning av
måluppfyllelsen för de beslutade verksamhetsmålen, säkerhetsmålen med tillhörande
prestationsmål inte görs fullt ut. Vidare noterar vi att ett antal mål behöver tydliggöras
och konkretiseras för att en bättre bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras.
Direktionen lämnar inte en sammanfattande bedömning över den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

2

Inledning
Bakgrund
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska
ställning.
Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna har enligt 12 kap. 1§ kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning. Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2§ kommunallagen bedöma om
resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål som direktionen beslutat.
Revisorernas bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för
upprättandet av revisionsberättelsen.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål som direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som direktionen beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR)

●

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

3

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) trädde i kraft 1 januari 2019.
Lagen tillämpas första gången på bokföring, delårsrapport och årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller form
att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen
i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund
och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2020-03-05 och
medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen under april månad och
framåt.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft.
Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En översikt över utveckling av kommunalförbundets verksamhet.
Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning.
Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunalförbundet som
inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
Upplysning om kommunalförbundets förväntade utveckling.
Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron.
Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning och
uppföljning av kommunalförbundets verksamhet.
Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Utvärdering av kommunalförbundets ekonomiska ställning.
Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar

Rådet för kommunal redovisning har gett ut rekommendation R15
Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i
kraft 1 januari 2020. Tidigare tillämpning uppmuntras.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning innehåller
ovanstående uppgifter men de ingår inte i förvaltningsberättelse utan är separata avsnitt
i årsredovisningen. Vidare kan informationen under berörda avsnitt utvecklas.
Förbundet redovisar ett negativt balanskravsresultat om -1,1 mnkr. I
förvaltningsberättelsen anges att återställning av underskottet för år 2019 kommer att
hanteras under kommande budgetförhandlingar för år 2020–2022. Återställandet
kommer att ske inom ramen för eget kapital, då förbundet har egna placeringar och
egna medel på bankkontot att tillgå. Vidare har direktionen fattat beslut om att inte
återställa det negativa balanskravsresultatet från år 2018. I årsredovisning 2019 lämnas
ingen information om beslutet och förbundet åberopar inte synnerliga skäl vilket inte är i
enlighet med lagstiftningen.
Det finns en möjlighet, enligt kommunallagen, att upprätta en budget i obalans om det
föreligger synnerliga skäl. I regeringens proposition om God ekonomisk hushållning
(prop.2003/04:105) anges möjligheten att åberopa synnerliga skäl om en kommun eller
ett landsting med en stark finansiell ställning ges möjlighet att upprätta en budget som
inte är i balans. En finansiell analys som uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning
ska ligga till grund för en sådan minskning av det egna kapitalet. För att ett uttag av det
1

LKBR (2018:597), kapitel 11
5

egna kapitalet inte ska bryta mot kravet på god ekonomisk hushållning skall det bland
annat finnas eget kapital som täcker hela pensionsåtagandet, även den del som
redovisas som en ansvarsförbindelse. Därutöver ska det finnas en buffert med
realiserbara tillgångar som kan användas för delfinansiering av framtida investeringar.
När dessa delar är täckta måste kommunens eller landstingets egna förutsättningar
definieras utifrån skuldsättning, riskexponering och penningflöde.
Driftredovisning
RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020,
men tidigare tillämpning uppmuntras. Årsredovisningen innehåller inte en
driftredovisning i enlighet med LKBR.
Investeringsredovisning
RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020,
men tidigare tillämpning uppmuntras. Årsredovisningen innehåller en
investeringsredovisning, dock är den inte helt i enlighet med LKBR.
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Avvikelse mot lag och god sed sker avseende att anpassning till ny lagstiftning ej skett i
sin helhet avseende utformning av förvaltningsberättelsen. Vi ser dock avvikelserna som
av mindre vikt, då RKR anger att aktuella rekommendationer gäller från och med
räkenskapsåret 2020. Vi vill dock påpeka att tidigare tillämpning uppmuntras.
Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för
år 2019, -1,1 mnkr. Direktionen har fattat beslut om att inte återställa det negativa
balanskravsresultatet från år 2018. I årsredovisning 2019 lämnas ingen information om
beslutet och förbundet åberopar inte synnerliga skäl vilket inte är i enlighet med
lagstiftningen.

God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt handlingsplan där det framgår vad förbundets avdelningar
förväntas producera och med vilken kvalitet och effekt. I verksamhetsplanen för år 2019
framgår målen nedbrutna på en mer detaljerad nivå. I budget 2019 framgår att
förbundets mål syftar till att skapa en balans i verksamheten både för ekonomi och
utveckling.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.
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Finansiella mål

Utfall 2019

Måluppfyllelse

Årets resultat ska uppgå till 152 tkr.

Årets resultat uppgår till
447 tkr.

Uppfylls

Nyinvesteringar och reinvesteringar får
göras inom ram.

Ligger inom given ram.

Uppfylls

Av redovisningen framgår att de finansiella målen är uppfyllda.
Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs delvis en avstämning mot kommunalförbundets
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget år 2019. RÖS
verksamhet styrs och följs upp av verksamhetsmål, säkerhetsmål och prestationsmål,
som är dokumenterade i Räddningstjänsten Östra Skaraborgs handlingsprogram.
I handlingsprogrammet presenteras beslutade mål utifrån nedan perspektiv:
•

•

•

•
•

Förebyggande verksamhet (fem verksamhetsmål, 12 säkerhetsmål med
tillhörande 12 prestationsmål). Endast tre säkerhetsmål bedöms som uppfyllda.
Resterande mål bedöms inte.
Skadeavhjälpande verksamhet (tre verksamhetsmål, 5 säkerhetsmål med
tillhörande 4 prestationsmål). Ett säkerhetsmål bedöms som inte uppfyllt,
resterande mål bedöms inte.
Personal och kompetens (tre verksamhetsmål, 10 prestationsmål). Ett
verksamhetsmål bedöms som uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och ett bedöms
inte.
Samverkan (ett verksamhetsmål och fyra prestationsmål). Två prestationsmål
bedöms som uppfyllda, ett som delvis uppfyllt och ett bedöms inte.
Drift- och underhåll (ett verksamhetsmål och fyra prestationsmål). Två
prestationsmål bedöms som uppfyllda och två mål bedöms inte.

En bedömning om beslutade mål för verksamheten är uppfyllda eller ej görs inte för
respektive perspektiv eller på övergripande nivå.
Bedömning
Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet.
Vi kan inte bedöma, utifrån årsredovisningens rapportering, om verksamhetens utfall är
förenligt med de fastställda målen i handlingsprogrammet. Detta då bedömning av
måluppfyllelsen för de beslutade verksamhetsmålen, säkerhetsmålen med tillhörande
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prestationsmål inte görs fullt ut. Vidare noterar vi att ett antal mål behöver tydliggöras
och konkretiseras för att en bättre bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras.

Direktionen lämnar inte en sammanfattande bedömning över den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

Rättvisande räkenskaper
Iakttagelser
Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Vid granskningen av resultaträkningen för kommunalförbundet har inga väsentliga
avvikelser noterats.
Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. Justeringar av
ingående balanser till följd av övergången till LKBR har gjorts avseende verkligt värde i
finansiella instrument.
Vid granskningen av balansräkningen har vi noterat att försäljning av en
anläggningstillgång (fordon) har skett som inte finns aktiverad i anläggningsregistret.
Försäljningen uppgår inte till ett väsentligt belopp men det finns en risk för bristande
kontroll i att upprätta ett aktuellt och rättvisande anläggningsregister. Det är viktigt att
anläggningsregistret hålls ajour genom bland annat årliga inventeringar.
Vid övrig granskning av balansräkningen har inga väsentliga avvikelser noterats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation och överensstämmer
med övriga delar av årsredovisningen. Den omfattar inte erforderliga noter.
Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska ställningen?

Uppfyllt
Vi bedömer att
årsredovisningen i allt
väsentligt redogör för utfallet
av verksamheten,
verksamhetens finansiering
och den ekonomiska
ställningen.

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål som direktionen
beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

Finansiella mål

Uppfyllt
Båda finansiella målen
uppfylls.

Verksamhetsmål

Ej uppfyllt
Vi kan inte bedöma om utfallet
för verksamhetsmålen är
förenliga med fastställda mål.
Direktionen lämnar inte en
sammanfattande bedömning
över den samlade
måluppfyllelsen avseende god
ekonomisk hushållning för år
2019.
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Är räkenskaperna i allt
väsentligt rättvisande?

Uppfyllt
Inga avvikelser av vikt har
noterats.
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Uppdragsledare
Johan Osbeck
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs. 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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Sammanfattning
Händelser under året

Årets resultat

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna 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 hushållsavfall.

Resultatet för året är negativt -5,4 mnkr. Det är
4,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet
om -9,8 mnkr. Soliditeten uppgår till 48 procent
vilket innebär att det finansiella målet är
uppfyllt.
Till år 2019 genomfördes den första av flera planerade taxehöjningar för att minska det ekonomiska underskottet. Enligt den plan som presenterats för direktionen beräknas ekonomin
vara i balans till år 2024.

Drygt tre fjärdedelar av hushållen i AÖS är med
och sorterar matavfall och vid årsskiftet samlade AÖS in 50,1 procent av det matavfall som
uppkommit i dessa hushåll. Omräknat i ton innebär det att 6027 ton matavfall har samlats in
under året vilket är i genomsnitt 34,6 kg/invånare och år. Målsättningen om 50 % insamlat
matavfall är därmed uppnådd.

För att ersätta de gasbilar som såldes under
våren har tre nya sopbilar köpts in för 6,9 mnkr.
Lastbilen på Risängen i Skövde har bytts ut mot
en ny för 1,9 mnkr. Även en teleskoplastare har
beställts till ÅVC i Falköping och kommer att
levereras i början av 2020.

Den sjätte anläggningen i AÖS område har under året förberetts för Grönt kort och det är
Odenslunds återvinningscentral (ÅVC) i Gullspångs kommun. Odenslund blir första Grönt
kortanläggning med våg som ska väga kundernas avfall i syfte är att kunna fakturera företag
som tecknat grönt kort. Totalt sett har ca 7 300
kunder Grönt kort i Hjo, Karlsborg,
Timmersdala, Töreboda och Värsås.

Förväntad utveckling
Skatt på avfallsförbränning, nytt avfallsdirektiv
från EU, bostadsnära insamling av förpackningar
och omläggning till sidlastning i Mariestad är
några av de utmaningar som AÖS står inför
under 2020 och åren framöver.
Sidlastning i Mariestad innebär effektivisering
av sophämtningen och förbättring av
arbetsmiljön för sopförarna.

Hjo ÅVC är bäst i Sverige enligt Hjoborna själva.
I undersökningen Kritik på teknik hamnar Hjo på
första plats av 102 kommuner. En lyckad
kombination av Grönt kort och personliga
möten mellan kunder och personal är
framgångsreceptet.

Avfallsförbränningsskatten syftar till att minska
avfallsmängderna och främja återvinning och innebär ökade kostnader för behandling av avfallet.

4

Ordförande har ordet

2019 innebar en ny mandatperiod med medföljande förändringar. Så året inleddes med att förbundschef Lars Persson
och undertecknad besökte medlemskommunernas kommunstyrelser för att informera om kommunalförbundets Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) verksamhet och den nya förbundsordningen.
Till skillnad från tidigare mandatperioder är direktionen numera mindre så att varje medlemskommun representeras av
en ledamot och en ersättare. Tidigare har varje medlemskommun haft två ledamöter och två ersättare. Då kommunalförbundet har växt till nio medlemskommuner så blev direktionen större än vissa medlemskommuners kommunfullmäktige vilket medförde en del logistikproblem eftersom direktionen av tradition har haft möten i olika medlemskommuner.

Under året har en större fråga kretsat kring verksamhetsavfallet vara eller icke vara på respektive
medlemskommuns återvinningscentraler. Verksamhetsavfall är avreglerat sedan början 2000-talet
och även om det finns en väl etablerad marknad för verksamhetsavfall så behöver kommunalförbundet förhålla sig till de verksamheter som ändå använder sig av återvinningscentraler i kommunalförbundets regi. Direktionens uppfattning är att rätt avfall ska sorteras i rätt behållare och de
som nyttjar kommunalförbundets tjänster ska även bära kostnaden för den tjänst som nyttjas.
Under 2019 avyttrades verksamhetens biogasdrivna lastbilar. Anledningen var de olyckor som skett
både inom och utom kommunalförbundets verksamhet. Då AÖS samlar in matavfall som vidarebefordras till rötningsanläggningar som producerar råmaterial till biogasanläggningar kan det möjligen
tyckas en smula konstigt att kommunalförbundet själva avyttrar sina biogasdrivna lastbilar. Här gör
AÖS en halvhalt vad gäller biogas som bränsle i just lastbilar inom avfallshantering. Som en konsekvens av detta gavs förbundschefen i uppdrag att bevaka fordonsmarknaden gällande fossilfria
bränslen.

Martin Odenö
Ordförande
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Förvaltningsberättelse

Foto: Andréas Spangenberg
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Organisation
Kommunalförbundet

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) består av
nio medlemskommuner. I AÖS medlemskommuner bor sammanlagt ungefär 175 000 invånare.
Uppdrag
AÖS ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten 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 ledamot och en ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten och posten som vice ordförande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner. Ordförande är Martin Odenö
(M) och vice ordförande under 2019 var Jan Hassel (S) från Gullspång. Direktionen har fyra till
fem sammanträden per år och platsen för mötena växlar mellan medlemskommunerna.

Verksamhetsområden
I den kommunala renhållningsskyldigheten ingår
insamling av hushållsavfall från hushåll och företag, latrintömning, tömning av små avloppsanläggningar och insamling av hushållens farliga avfall samt grovavfall.

Revisorer

I Gullspång, Mariestad och Skövde utförs insamlingen 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.

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

För insamling av hushållens farliga avfall och
grovavfall finns 17 återvinningscentraler varav 2
drivs med hjälp av entreprenörer och 7 tillsammans med ideella föreningar. Vid fem återvinningscentraler finns Grönt kort där kunden får
tillgång till anläggningen alla dagar i veckan mellan kl. 7 på morgonen till kl. 21 på kvällen.

Visste du att…
AÖS var det allra första
kommunalförbundet att bildas inom
kommunal avfallshantering…?

AÖS är också genom avtal med Gullspång, Karlsborg, Mariestad, Skövde och Töreboda behjälplig
i frågor som rör sluttäckning av deponier.
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Styrning och uppföljning
AÖS styrdokument

AÖS verksamhetsområde regleras främst utifrån EU:s direktiv och lagstiftning, Miljöbalken, avfallsförordningar samt avfallsföreskrifter och avfallstaxa. AÖS interna styrning sker främst utifrån styrdokumenten
förbundsordning, verksamhetsplan, budget samt internkontrollplan.
Direktionen beslutar årligen om verksamhetsplan, budget och internkontrollplan. Verksamhetsplanen
innehåller AÖS vision, verksamhetsidé, övergripande mål samt verksamhetsmål för tre år i taget. Budget
och verksamhetsplan samt uppföljning av internkontroll beslutas i november.

Avfallstrappan
Avfallstrappan är ledstjärnan i EU:s målstyrning
och styr hur avfallet ska tas omhand. Alla länder i
EU ska sträva uppåt i trappan för att minska deponering och öka återvinning och återanvändning.
Målet är att sträva så högt upp i trappan som
möjligt och att försöka minimera mängden avfall
som uppstår.

AÖS vision

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 återvinningscentralerna.

Vi är en av de ledande i Sverige
inom kommunal avfallshantering
och
alla våra invånare sorterar rätt!

Verksamhetsidé
AÖS verksamhetsidé

Vi säkerställer medlemskommunernas insamling och omhändertagande av hushållsavfall till vår gemensamma nytta.

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

Vi bedriver verksamheten med god service
på ett miljöriktigt och effektivt sätt.
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AÖS verksamhetsplan
AÖS direktion reviderar och beslutar årligen om AÖS verksamhetsplan för tre år i taget. Verksamhetsplanen är indelad i fyra olika perspektiv och i varje perspektiv finns dels övergripande mål och utifrån dem
tas särskilda verksamhetsmål fram.
De olika perspektiven är verksamhet och miljö, kund, medarbetare och ekonomi.

Verksamhets- och miljöperspektivet

Medarbetarperspektivet

Verksamhets- och miljöperspektivet innebär att
AÖS bedriver en miljöriktig och effektiv verksamhet. Vi strävar efter att ligga i framkant inom teknisk utveckling för att optimera och effektivisera
verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.

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.

Kundperspektivet

Ekonomiperspektivet

Kundperspektivet innebär att verksamheten kännetecknas av god service, hög tillgänglighet, enkelhet och flexibilitet.

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

AÖS internkontroll 2019
AÖS genomför årligen ett antal kontroller av den egna verksamheten enligt internkontrollplanen.

Miljötillstånd

Samtliga miljörapporter har lämnats in i tid

Risängens
avfallsanläggning

Tillsynsbesök har genomförts under 2019 med fokus på brand och släckningshantering.

Abonnentavgifter
sophämtning

Stickprovskontroll av debitering av miljöavgifter för fastigheter som inte sorterar matavfall.
Kontrollen visade att 7 fastighetsägare inte betalar miljöavgift. Felet har rättats till och nu
genomförs en genomgång av kundregister för att rätta evetuella andra liknande felaktigheter.

Kundförluster

Kundförlusterna uppgår till ca 280 tkr. Det är en minskning jämfört med året innan.

Vägning av avfall

Samtliga tre vågar i AÖS har validerats under året.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
AÖS ansvar

Fastighetsägarnas ansvar

I Sverige har insamling av matavfall pågått under
en längre tid och medlemskommunen Falköping
var tidigt ute och startade redan år 2000. Den 1
januari 2021 blir det obligatoriskt för alla kommuner att tillhandahålla ett system för insamling
av matavfall från hushåll.

Fastighetsägarna ansvarar för sorteringen av det
avfall som uppkommer på fastigheten. Ansvaret
gäller matavfall, restavfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar.
Det är inte lätt att sortera rätt och det framkommer vid de kontroller som genomförs. Felsorteringar leder till onödiga kostnader för bland annat behandling av avfallet.

Regeringen har även sedan tidigare beslutat om
nationellt etappmål för matavfall. Det innebär
att 50 procent av matavfallet från hushåll,
storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut
och behandlas biologiskt senast år 2020.

Producenternas ansvar

I EU:s målsättningar om avfall och återvinning
fokuseras alltmer på materialåtervunna mängder
och inte på insamlade mängder vilket på sikt kan
komma att påverka beräkningen av
måluppfyllelsen. Återvunna mängder är i regel
mindre än insamlade mängder vilket gör det
svårare att nå målsättningarna.

Från och med 1 januari 2021 ska 60 procent av
alla bostadsfastigheter ha bostadsnära insamling
av förpackningar och producenterna ansvarar för
insamlingen. Idag sker insamlingen främst via
återvinningsstationer.
Beslutet är välkommet men kan också göra förpackningsinsamlingen mer komplex än den är
idag med olika insamlingssystem, olika krav och
fler aktörer som följd.

AÖS ansvarar för hushållens avfall och sedan
2011 har AÖS successivt utökat insamlingen av
matavfall i förbundet. Utbyggnaden är en verksamhetsutökning med ungefär 50 procent som
innebär att många fler kärl ska tömmas vilket
kräver mer personal, fler bilar och fler transporter samt kostnader för behandling av matavfallet. Kvalitén på avfallet ska kontrolleras regelbundet så att inte plast och metall mals ned och
sprids på åkermark.

Medlemskommunernas ansvar
Från år 2019 och fram tills AÖS ekonomiska resultat åter är positivt kommer avgiftshöjningar
att föreslås till fullmäktige i medlemskommunerna.

Den utökade insamlingen av matavfall driver
kostnader och är den enskilt största orsaken till
de underskott som AÖS gjort sedan år 2013.

Samtliga fullmäktige i de nio medlemskommunerna måste fatta likalydande beslut för att avfallstaxan ska träda i kraft. Varje medlemskommun har därmed vetorätt vilket gör förankringsprocessen helt avgörande för att likalydande beslut fattas.

Direktionen har beslutat att utbyggnaden av insamlingssystemet ska finansieras med AÖS egna
kapital. När systemet är infört ska finansiering
ske genom höjda avgifter.
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Händelser av väsentlig betydelse

Matavfallsmängderna ökar

Krav på hög renhetsgrad

Drygt tre fjärdedelar av hushållen i AÖS är med
och sorterar matavfall och vid årsskiftet samlade
AÖS in 50,1 procent av det matavfall som uppkommit i dessa hushåll. Omräknat i ton innebär
det att 6027 ton matavfall har samlats in under
året vilket är i genomsnitt 34,6 kg/invånare och
år. Målsättningen om 50 % insamlat matavfall är
därmed uppnådd.

Många kommuner i Sverige har bekymmer med
bristande sorteringskvalité (renhet) på matavfall
och då främst från flerbostadshus. Svårigheten är
relaterad till den anonyma avlämningen i gemensamma behållare då brister i sortering inte kan återkopplas till avlämnaren. Även i AÖS område finns
brister i sorteringen vilket gör att målet om renhetsgrad inte uppnås.

I kommande direktiv från EU presenteras andra
beräkningsgrunder än de som tillämpas idag. Nu
mäts insamlad mängd matavfall i förhållande till
uppkommen mängd. EU fokuserar istället på andel återvunnen mängd i förhållande till uppkommen mängd vilket innebär att mätningen sker efter avfallsbehandlingen istället.

Individuell sorteringsmätning är en möjlig lösning
på problemet. AÖS har genomfört två försöksprojekt och resultatet är slående. Perfekt sorterat
matavfall i båda projekten!
Resultatet från försöken med individuell sorteringsmätning visar inte bara att renheten är 100 procent
utan även att de deltagande hushållen sorterar ut
nästan 85 procent av sitt matavfall vilket är betydligt mer än den nationella målsättningen på 50 procent.

Matavfallet måste hålla mycket hög kvalité så att
inte föroreningar hamnar i restprodukten och sedan sprids på åkermark. Därför ställer AÖS krav
på att matavfallets renhetsgrad ska vara minst 98
procent.

Tömning av restavfall vid Skövde
värmeverk
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Foto: Andréas Spangenberg

Fler och fler underjordsbehållare

Plockanalys restavfall på ÅVC

Underjordsbehållare blir allt vanligare i AÖS område. De återfinns främst vid flerfamiljshus men
även vid förskolor och andra kommunala anläggningar. En underjordsbehållare är en nedgrävd
behållare med en inkastanordning ovan jord. Behållaren töms genom att den lyfts upp med en
kranbil.

Även på återvinningscentralerna behöver sorteringskvalitén förbättras och då handlar det i
första hand om brännbart restavfall. Plockanalyser under året visar att mellan 20-45 procent av
det brännbara restavfallet är felsorterat.
Hushållsavfall (som borde ligga i sopkärlet) och
förpackningar är den övervägande delen felsorterat material men även textiler, träavfall, elektronik och farligt avfall läggs i brännbart.

Är underjordsbehållaren rätt placerad och innehållet rätt sorterat är det ett bra alternativ till
vanliga containrar. Tyvärr visar plockanalyser att
samma problem med bristande sorteringskvalité
uppstår i underjordsbehållare som i andra gemensamma behållare.

Felsorteringarna påverkar inte bara återvinningsgraden utan även miljön i form av fler transporter. Felsorteringarna leder också till onödiga och
dyra behandlingskostnader som beräknas uppgå
till ca 1,5 mnkr per år.

AÖS har tillsammans med Högskolan i Skövde utvecklat teknik för individuell sorteringsmätning
även i underjordsbehållare och nu söks fastighetsägare som vill vara med och testa tekniken.

För att komma tillrätta med felsorteringarna
startas under 2020 ett projekt på Falköpings ÅVC
som innebär att inga säckar får slängas i containern för brännbart. Allt innehåll i säckarna måste
sorteras och läggas i rätt container för vidare behandling.

493 kg…
…avfall per invånare och år hanterades
av AÖS under 2019.

Underjordsbehållare vid
Lillegården i Skövde
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Grönt kort på Odenslund i Gullspångs kommun

Fortsatt utbyggnad av Grönt kort

Den sjätte anläggningen i AÖS område har under
året förberetts för Grönt kort och det är
Odenslunds ÅVC i Gullspångs kommun. Odenslund blir första Grönt kort-anläggning med våg
som ska väga kundernas avfall i syfte är att
kunna fakturera företag som tecknat grönt kort.

Utbyggnaden av Grönt kort ska på sikt ske till
samtliga anläggningar i AÖS medlemskommuner.
Grönt kort ska byggas som standardlösning och
ersätter därmed den traditionella driftsformen
för ÅVC.
För närvarande är det oklart vilken ÅVC som står
i tur att byggas om för Grönt kort. Yttre faktorer
såsom sluttäckning av deponimark vid ÅVC, diskussioner om nya platser för ÅVC:er och övertagande från entreprenörer är knutar som behöver
lösas.

Förberedelserna har dock försenats bland annat
för att kameratillståndet dröjt. Anläggningen är
därför inte klar att starta som planerat före årsskiftet. Start beräknas istället under första kvartalet 2020.

AÖS arbetar med dessa frågor parallellt och så
fort en lösning är klar går också arbetet med
Grönt kort igång för aktuell ÅVC.

Totalt sett har ca 7 300 kunder Grönt kort i Hjo,
Karlsborg, Timmersdala, Töreboda och Värsås.

Besök med Grönt kort
I tabellen nedan visas antal besök per veckodag och år med Grönt kort. Under 2019 gjordes 86 239 besök
med Grönt kort på ÅVC.
Många kunder väljer att besöka återvinningscentralen på söndagar vilket de har möjlighet till med Grönt
kort. Kundernas besöksmönster visar att behovet av bemannade öppettider minskar med Grönt kort.

Besök per veckodag och år

21 553

12 042

Måndag

14 263
9 498

10 108

Tisdag

Onsdag

8 498

Torsdag

13

10 047

Fredag

Lördag

Söndag

GRATTIS HJO ÅVC !
I undersökningen ”Kritik på teknik” som genomförts i 102 kommuner hamnar Hjo
återvinningscentral på förstaplatsen. Det är Hjo-borna som har fått sätta betyg på
avfallshanteringen i kommunen.
Framgångsfaktorer
Grönt kort är också en bidragande orsak till det
höga betyget av Hjo-borna. Idag är det drygt
1 800 kunder som har Grönt kort och därmed
tillgång till återvinningscentralen alla dagar i
veckan mellan kl. 7-21.

Skyltar och informationsblad i all ära. Det personliga mötet ger så mycket bättre resultat, säger Andreas och Seppo som arbetar på återvinningscentralen i Hjo. De jobbar aktivt med att
möta kunderna som kommer till ÅVC:n och hjälper dem att sortera rätt.

Kritik på teknik är en redovisning av med-

En avfallsfraktion som har extra mycket fokus är
brännbart restavfall där sorteringen kan bli betydligt bättre. På vissa ÅVC är felsorteringen nästan 50 procent. I Hjo är ca 80 procent rätt sorterat men Andreas och Seppo tror att det kan bli
bättre.

borgarnas bedömningar av kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering.
Undersökningen baseras på enkäter till medborgarna i respektive kommun, och genomförs vart tredje år på uppdrag av Sveriges
kommuner och regioner (SKR).

Minskad felsortering ger lägre kostnader så enkelt är det konstaterar Andreas och Seppo.
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Mer fakturering i egen regi

Elektroniska fakturor

Under hösten har Karlsborgs kundregister för
fakturering av sophämtning etc. flyttats till AÖS
egen kundtjänst. Under 2020 kommer ytterligare
två kundregister konverteras och slutligen år
2021 kommer all fakturering att ske i egen regi.

Drygt en tredjedel av alla kundfakturor som
skickas inom AÖS är elektroniska. Med elektroniska fakturor avses e-faktura till Internetbank eller digital brevlåda, elektroniska fakturor till företag eller e-postfaktura.

Syftet är bland annat att få bättre kontroll på
kundregistret och säkerställa likställighetsprincipen gentemot kund.

Andelen elektroniska fakturor ökar hela tiden
och vi strävar efter att fler kunder väljer elektroniska alternativ framför pappersfaktura. Det är
betydligt lägre distributionskostnad för e-fakturor jämfört med att skicka pappersfakturor.

Du vet väl att…
…du kan få din sophämtningsfaktura elektroniskt
direkt till internetbanken?

Medarbetarenkät 2019
Undersökningen visar liksom i den förra undersökningen att det förekommer situationer där
kunder uppträder hotfullt. Det är tyvärr återkommande och är en del av vardagen för framförallt
personal på ÅVC, inte bara inom AÖS, utan i hela
landet. Kurser i hur hotfulla situationer kan hanteras har erbjudits till medarbetare inom ÅVC.

Resultatet för 2019 uppgår till 79. Det är en klar
förbättring jämfört med förra undersökningen
2017 där resultatet var 58. Årets mätning visar
att inom alla delar (kontor, sophämtning och
ÅVC) har det skett en ökning av nöjdheten. Den
största ökningen står sophämtningen för, från 46
till 71. Det är framför allt nöjdheten med ledarskapet och arbetsmiljön som har ökat markant.

I medarbetarenkäten ombads alla att beskriva
AÖS med tre ord. Orden har sammanställts i bilden nedan. De mest förekommande orden är
störst och storleken på orden minskar ju färre
gånger de förekommer.

När den förra undersökningen genomfördes var
det i ett skede med mycket förändringar både organisatoriska och personella. Den nya organisationen är nu etablerad och det visar sig i den nya
mätningen.
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Väsentliga personalförhållanden
Medarbetare

Andel kvinnor och män i olika verksamheter

Antalet tillsvidareanställda i AÖS uppgår till 59 st
vilket är en ökning med en person jämfört med
föregående år. Medelåldern för de anställda är
46 år.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Andelen kvinnor uppgår till 36 procent och
männen till 64 procent. Det är framför allt inom
verksamheterna sophämtning och
återvinningscentraler som andelen kvinnor är
lägre.

Kvinnor
Män

Kompetensförsörjning

Sjukfrånvaro

Kompetensförsörjning är en utmaning inom både
sophämtning och ÅVC. Det beror bland annat på
att efterfrågan på chaufförer är stor på grund av
högkonjunktur men även för att kraven för de yrkesrollerna är högre än tidigare.

Den totala sjukfrånvaron under året uppgår till
5,7 procent vilket är en ökning med 1,3 procent
jämfört med samma period föregående år.
En förklaring till att sjukfrånvaron ökat kan vara
att många medarbetare har barn i förskola och
skola vilket utsätter dem för smitta i högre utsträckning än de som inte har yngre barn.

De senaste tio åren har det skett en tydlig förändring av rollerna inom AÖS. Vid nyrekrytering
bedöms i allt högre grad till exempel den arbetssökandes serviceförmåga och sociala kompetens
vid sidan av den grundläggande yrkeskunskapen.
Exempel på nytt inslag i fortbildningen av medarbetarna är retorikutbildning.

Redovisning av sjukfrånvaro (anges i % av total arbetad tid)

2019

2018

5,7 %

4,4 %

27,4 %

41,1%

Sjukfrånvaro för kvinnor

8,3 %

8,5 %

Sjukfrånvaro för män

4,1 %

2,5 %

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre

6,0 %

4,6 %

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år

5,2 %

2,3 %

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre

5,9 %

6,1 %

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda
ordinarie arbetstid
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Nedan följer en avstämning av AÖS mål och
måluppfyllelse för år 2019. Målen är grupperade
utifrån de perspektiv de tillhör

Medarbetare

Kund

Mål och måluppfyllelse 2019

Ekonomi

Verksamhet
och
Miljö

Verksamhet och miljö
Övergripande mål

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet

Mål 2019

Måluppfyllelse

Ansluta fler fastighetsägare till insamling av matavfall
med syfte att nå den nationella målsättningen om att
samla in 50 % av allt matavfall som uppstår senast år
2020.

Målet är uppnått.
AÖS samlar in 50,1 % av det matavfall som uppstår.

Matavfallets renhetsgrad ska vara minst 98 procent.

Målet är inte uppnått.
Vid kvalitetskontroller konstateras att renhetsgraden
hos enskilda fastighetsägare understiger 98 procent.

Abonnemang ska ändras för de kunder som inte uppnår
98 procents renhetsgrad för matavfall.

Målet är uppnått.
Kunder som inte uppnått 98 procents renhetsgrad har
rättat sin felaktiga sortering eller valt att ändra sitt
abonnemang.

Verksamhet och miljö
Övergripande mål

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor utsträckning som möjligt

Mål 2019

Måluppfyllelse

5 % av slammet från enskilda avloppsanläggningar hanteras lokalt via avvattning.

Målet är inte uppnått.
Till följd av pågående teknikutveckling har 2,7 % slam
avvattnats.
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Kund
Övergripande mål

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

Mål 2019

Måluppfyllelse

Nöjd kundindex ska vara minst 85 %.

Ej aktuellt 2019.
Senaste kundundersökningen genomfördes 2017 och resultatet uppgick till 83 % nöjda kunder.
Nästa undersökning genomförs år 2020 och fram till dess
genomförs åtgärder för att försöka förbättra resultatet
samt bidra till att det övergripande målet nås.

Kund
Övergripande mål

God service och hög tillgänglighet

Mål 2019

Måluppfyllelse

Grönt kort införs på minst en ÅVC.

Målet är inte uppnått.
Införande av Grönt kort vid Odenslunds ÅVC har blivit försenat och beräknas komma igång under första kvartalet
2020.

Medarbetare
Övergripande mål

Vara en attraktiv arbetsgivare

Mål 2019

Måluppfyllelse

Nöjd medarbetarindex (NMI) ska vara minst 85.

Målet är inte uppnått.
Resultatet i enkäten uppgår till 79. Det är en klar förbättring jämfört med förra undersökningen som var 58.

Ekonomi
Övergripande mål

Ekonomi i balans

Mål 2019

Måluppfyllelse

Soliditeten understiger inte 35 %.

Målet är uppnått.
Soliditeten är 48 % och överstiger därmed det finansiella
målet.

18

Årets resultat

Kostnaderna för renhållningsuppdraget uppgår
till 127,0 mnkr och det är 1,9 mnkr mer än budgeterat. Det är främst i verksamheten återvinningscentraler som kostnaderna överstiger budget. Kostnaderna på ÅVC överstiger budget med
2,3 mnkr och det beror främst på ökade
kostnader för transporter, höga
reparationskostnader för fordon samt
oförutsedda poster vid installation av Grönt kort
i Odenslund. I samband med iordningställandet
av Grönt kort vid Odenslunds ÅVC har anläggningen utrustats med dynamisk våg och fordonsidentifikation. Vågen ingår i ett försöksprojekt
som enligt uttryckliga önskemål syftar till att
möjliggöra kontrollerad mottagning av små avfallsmängder från mindre lokala företag till kostnadstäckande avgifter.

Resultatet för året är negativt -5,4 mnkr. Det är
4,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet
om -9,8 mnkr. Soliditeten uppgår till 48 procent
vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt.
Till år 2019 genomfördes den första av flera planerade taxehöjningar för att minska det ekonomiska underskottet. Enligt den plan som presenterats för direktionen beräknas ekonomin vara i
balans till år 2024.
Intäkterna för renhållningsuppdraget uppgår till
121,8 mnkr vilket är mer än förväntat och
överstiger budget med 6,4 mnkr. Intäkterna för
sophämtning blev betydligt högre än väntat och
det beror främst på att miljöavgifterna från
flerbostadshus som inte sorterar matavfall
överstiger budget med 3 mnkr.

Kostnader för insamlingsverksamheten
(sophämtning och slamsugning) går något bättre
än budget ca 400 tkr. Kostnader för
sluttäckningsarbetet uppgår till 13 mnkr och är
kostnadsneutral då intäkter och kostnader är
lika stora.

Intäkterna på ÅVC, som främst består av
försäljning av återvinningsmaterial, har ökat
jämfört med föregående år vilket beror på att
försäljningspriset på trä och skrot har höjts.
Övriga intäkter från sluttäckning och mottagande
av verksamhetsavfall uppgår till 13,7 mnkr.

Hantering av verksamhetsavfall går med 160 tkr
i förlust vilket innebär att mottagningsavgifterna
behöver höjas under 2020.

Fördelning av intäkter och kostnader för renhållningsuppdraget
Den största andelen av AÖS intäkter utgörs av grundavgifter, avgifter för sophämtning och tömning av
små avloppsanläggningar. Fem procent av intäkterna kommer från mottagning och försäljning av
återvinningsmaterial på ÅVC. Övrigt är en samlingspost för exempelvis lönebidrag och
försäkringsersättningar.
De största kostnaderna utgörs av entreprenadskostnader för sophämtning, återvinningscentraler och
tömning av små avloppsanläggningar.

Fördelning intäkter
Grundavgifter

12%

Fördelning av kostnadsslag

5% 2%
34%

Personal

Hämtningsavgifter

Avskrivningar

Slamsugning

Entreprenader

Återvinningscentraler

Övrigt

47%

Övrigt

19

25%

24%
4%

47%

Balanskravsresultat 2019

Balanskravsutredning

Inför utbyggnaden beräknades kostnaderna öka
med 50 procent men prognosen visar snarare
att kostnaderna ökat med ungefär hälften.
Avgifterna har från år 2019 börjat höjas och
kommer fortsatt föreslås höjas stegvis för att
kompensera för de ökade kostnaderna. Enligt
plan ska resultat i balans uppnås år 2024.

Årets resultat efter balanskravsutredning är -5,8
mnkr. AÖS har fortsatt en god finansiell ställning
med en soliditet klart över målet i
verksamhetsplanen och eget kapital som uppgår
till 37,9 mnkr. Med anledning av den goda
finansiella ställningen bedöms det finnas
synnerliga skäl att inte återställa det negativa
resultatet.

I takt med att det egna kapitalet förbrukas minskar möjligheten att hänvisa till synnerliga skäl
för att inte återställa det egna kapitalet. Reglerna för god ekonomisk hushållning blir därigenom åter aktuella.

Direktionen för AÖS har sedan 2012 årligen
beslutat att inte återställa de negativa resultaten
som härrör sig från den stora verksamhetsutökning som insamling av matavfall innebär.
Det egna kapitalet har använts för att finansiera
utbyggnaden samtidigt som avgifterna varit
oförändrade.

Balanskravsutredning

2019

Årets resultat enligt resultaträkningen

2018

2017

-5 383

-11 602

-8 827

-478

-140

0

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

0

0

+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

0

0

-5 861

-11 742

-8 827

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0

0

0

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv

0

0

0

-5 861

-11 742

-8 827

- samtliga realisationsvinster

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Årets balanskravsresultat
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Översikt över verksamhetens utveckling
Ekonomisk översikt 2014-2019
Resultaträkning
(Tkr)

2019

Kostnader

Intäkter

Ränteintäkter
Räntekostnader
Årets resultat

2018

2017

122 082

118 1742)

-140 865

-133 186

-130 918

-126 7702)

-87 300

-86 4161)

2

7

10

4

42

308

-4

-2

-1

-18

-26

-2

-5 383

-11 602

-8 827

-8 610

-3 901

-5 915

135 484

121 579

2016

2015

2014

83 383

80 1951)

1) Intäkts- och kostnadsökning till följd av Skara kommuns medlemskap.
2) Intäkts- och kostnadsökning till följd av Gullspångs och Mariestads kommuners medlemskap

Balansräkning
(Tkr)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Anläggningstillgångar

23 953

Omsättningstillgångar

55 125

63 328

66 573

71 336

60 647

66 071

Eget kapital

37 926

43 309

54 911

63 738

51 037

54 938

Långfristiga skulder

0

0

0

0

0

0

Kortfristiga skulder

41 152

40 085

32 482

28 931

17 478

18 181

Ställda panter

0

0

0

0

0

0

Ansvarsförbindelser

0

0

0

0

0

0

20 066

21

20 820

21 333

7 867

7 048

Fem verksamhetsår i sammandrag

(Tkr)

2019

2018

2017

2016

2015

Verksamhetens intäkter

135 484

121 579

122 082

118 1741)

83 383

Verksamhetens kostnader

-140 865

-133 186

-130 918

-126 7701)

-87 300

-2

5

10

-13

16

Årets resultat

-5 383

-11 602

-8 827

-8 610

-3 901

Resultatutveckling

-4,0%

-9,5%

-7,2%

-7,3%

-4,7%

Likvida medel

29 795

31 487

32 215

40 368

37 811

Kassalikviditet

134%

158%

205%

247%

347%

Eget kapital

37 926

43 309

54 911

63 738

51 037

Soliditet (%)

48%

52%

63%

69%

75%

59

58

54

552)

31

Finansnetto

Antal anställda

1) Intäkts- och kostnadsökning till följd av Gullspångs och Mariestads kommuners medlemskap
2) Antal anställda ökade till följd av Gullspångs och Mariestads kommuners medlemskap
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Förväntad utveckling
Skatt på avfallsförbränning

Bostadsnära insamling av förpackningar

Regeringen har beslutat att införa skatt på avfallsförbränning från och med 1 april 2020. Syftet
är att minska avfallsmängderna, främja återvinning och gynna de företag som satsar på cirkulära affärsmodeller enligt regeringen.

Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar och returpapper. Syftet är att underlätta
för hushållen att källsortera sina förpackningar.
Införandet sker successivt så att 2021 ska 60 procent av alla bostadsfastigheter erbjudas en insamlingsplats nära huset eller i kvarteret. Från
2025 ska alla bostäder erbjudas den möjligheten.
Idag sker insamlingen främst via återvinningsstationer.

Lagrådet har kritiserat skatten eftersom de anser
att den kommer att träffa konsumenterna som
är sist i ledet. För att nå minskade avfallsmängder borde skatten istället sikta högre upp i kedjan och beskatta producenterna av olika produkter.

Det är fortsatt producenterna som ansvarar för
insamlingen och det är i dagsläget oklart hur insamlingssystemet kommer att se ut i kommunerna. Naturvårdsverket har tillsyn över producentansvaret och godkänner system för insamlingen.

Skatten för år 2020 är 75 kr per ton och kommer
att trappas upp stegvis till 100 kr per ton 2021
och 125 kr per ton 2022. För AÖS del innebär det
ökade kostnader med 3,2 mnkr under 2020.
Beslut om införande av skatten fattades i december av regeringen och då var avfallstaxan för
2020 redan beslutad i medlemskommunerna.
Därför har avgifterna inte justerats för att möta
de ökade kostnaderna.

För invånare och verksamheter gäller fortfarande
ansvar för att sortera sitt avfall och lämna allt
som går till återvinning.
AÖS direktion har beslutat att inte inleda något
samarbete med förpackningsindustrin om insamling av förpackningar såvida inte full kostnadstäckning kan garanteras.

Sidlastning i Mariestad
Planeringen för sidlastning i Mariestad har påbörjats under hösten. Hittills kan konstateras att
sidlastande fordon kommer kunna användas i
större delen av Mariestads inner- och ytterområden, dock kommer fortfarande centrumkärnan
och industriområden hanteras av baklastande
sopbilar.

Nytt avfallsdirektiv från EU
EU har beslutat om en rad ändringar inom avfallsområdet. Ändringarna ska implementeras i
svensk lagstiftning från och med 5 juli 2020.
Förändringarna syftar främst till att minska de
totala avfallsmängderna, säkerställa återvinning
av hög kvalitet samt få bort skillnader mellan
EU-länderna när det gäller avfallshantering.

Fördelarna med sidlastning är att det blir mer
kostnadseffektivt då en chaufför behövs istället
för två som idag. Generellt innebär fordonstypen
också att fler kärl kan tömmas. En annan fördel
är att arbetsmiljön blir bättre eftersom chauffören sitter kvar i bilen istället för att hoppa in och
ut som i ett baklastande fordon. Det är också
säkrare för chaufförerna att tömma kärl på
landsväg då de sitter kvar i bilen vid tömning.

Bland annat ska matavfall samlas in separat och
avfall ska materialåtervinnas i större utsträckning. Återvinningsmålen är högt ställda och det
kommer att krävas hårt arbete för att kunna nå
dem.

Införandet av sidlastning kan innebära viss kundpåverkan i form av ändrade hämtningsdagar och
att placeringen av kärl ändras.

För invånarna i AÖS medlemskommuner innebär det mer och noggrannare sortering.
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Sortera säcken
Som en konsekvens av både kommande avfallsdirektiv och krav på kostnadsbesparingar har AÖS under
året genomfört plockanalyser i fraktionen brännbart på ÅVC. Generellt sett kan man konstatera att sorteringskvalitén kan bli bättre eftersom mellan 20 - 45 procent är felsorterat. Förpackningar och hushållsavfall är den övervägande delen felsorterat material men även textiler och trä finns liksom mindre mängder
elektronik och farligt avfall.
Felsorteringarna påverkar inte bara återvinningsgraden utan även miljön i form av transporter och försvårad avfallsbehandling. Ekonomiskt påverkas behandlingskostnaden och därtill kommer förbränningsskatten som börjar tas ut under 2020.
För att höja sorteringskvalitén och minska behandlingskostnaderna kommer ett pilotprojekt ”Sortera
säcken” att genomföras på Falevi och Stenstorps ÅVC i början av 2020 vilket innebär att kunden måste sortera allt sitt avfall på ÅVC i rätt behållare. Det kommer inte vara tillåtet att lämna avfallet i säckar.
Det förväntade resultatet av pilotprojektet är minskade transport- och behandlingskostnader samt förenklad återvinning i behandlingsledet. Resultatet kommer att utvärderas och ligga till grund för eventuellt
beslut om att utvidga metoden till ytterligare återvinningscentraler.

25

Resultaträkning
Tkr

Not

2019-12-31

Intäkter

Grund- och hämtningsavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

1

2, 3
4
5

Summa verksamhetens nettokostnader
Finansnetto

Ränteintäkter
Räntekostnader

Budget
2019

113 468
22 016
135 484

109 855
8 295
118 150

97 216
24 363
121 579

-102 301
-33 040
-5 524
-140 865

-88 140
-34 050
-5 810
-128 000

-95 747
-31 805
-5 634
-133 186

-5 381

-9 850

-11 607

2
-4

ÅRETS RESULTAT

-5 383
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2018-12-31

7
-2
-9 850

-11 602

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

4 144
1 256
2 898
15 655
23 953

4 784
2 124
1 871
11 287
20 066

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

22 804
0
2 526
29 795
55 125

27 372
2
4 467
31 487
63 328

SUMMA TILLGÅNGAR

79 078

83 394

43 309
-5 383
37 926

54 911
-11 602
43 309

22 492
4 960
13 700
41 152

24 697
3 283
12 105
40 085

79 078

83 394

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Maskiner
Inventarier
Bilar och andra transportmedel
Summa anläggningstillgångar

6
7
8
9

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

10
11

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Kassaflödesanalys
Tkr

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

-5 383
5 524
141

-11 602
5 634
-5 968

6 509
1 066
7 716

2 517
7 605
4 154

-10 293
884
-9 409

-4 882

0

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

-1 693

-728

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

31 487
29 794

32 215
31 487

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten

-4 882

Finansieringsverksamheten
Medel från finansieringsverksamheten
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Noter och tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper

Redovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2108:597) om kommunal bokföring och redovisning med
beaktande av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed. Periodisering har
skett efter bokföringsmässiga 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.

Pensioner
Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. Premier för pensioner tryggas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som kostnad innevarande år.

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

Avskrivningstider
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att komponentavskrivning 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

2019-12-31

2018-12-31

6 092
13 700
478
1 745
22 015

5 546
17 251
140
1 427
24 364

Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC
Intäkter kommersiell verksamhet (verksamhetsavfall, sluttäckning) *
Realisationsvinst
Övriga intäkter (lönebidrag, bidrag från Vinnova)
Summa

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

Not 2 Ersättning till revisorerna

2019-12-31

2018-12-31

30
30

50
50

2019-12-31

2018-12-31

67 155
980
1 655
887
3 463
4 702
3 877
6 285
4 677
6 842
1 778
102 301

61 572
1 307
1 685
861
3 670
2 826
1 851
7 759
5 197
6 719
2 299
95 746

2019-12-31

2018-12-31

259
22 780
44
7 942
1 560
455
33 040

278
21 706
69
7 068
2 163
521
31 805

PwC
Revisionsuppdraget
Summa

Not 3 Övriga externa kostnader
Entreprenader*
Konsulttjänster
Lokal- och markhyror
Hyror/leasing av anläggningstillgångar
Bränsle, energi och vatten
Transporter
Övriga lokal- och fastighetskostnader
Inköp av förbrukningsinventarier och material
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier
Administrationskostnader
Övriga verksamhetskostnader
Summa

*Entreprenad för tömning av små avloppsanläggningar i Falköping har tillkommit år 2019.

Not 4 Personalkostnader
Arvoden
Löner
Kostnadsersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Personalsociala kostnader
Summa
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Not 5 Avskrivningar
Fastigheter
Maskiner
Inventarier
Bilar och andra transportmedel
Summa
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år
Fastigheter
Maskiner, inventarier och fordon

Not 6 Fastigheter
Ingående anskaffningsvärden
Årets investering
Summa utgående anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa utgående ackumulerade avskrivningar
Summa utgående restvärde enligt plan

Not 7 Maskiner
Ingående anskaffningsvärden
Årets investering
Summa utgående anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa utgående ackumulerade avskrivningar
Summa utgående restvärde enligt plan

Not 8 Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets investering
Summa utgående anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa utgående ackumulerade avskrivningar
Summa utgående restvärde enligt plan
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2019-12-31

2018-12-31

641
868
516
3 499
5 524

641
994
277
3 723
5 635

11
6

11
6

2019-12-31

2018-12-31

6 584

6 584

6 584
-1 800
-641
-2 441

6 584
-1 159
-641
-1 800

4 143

4 784

2019-12-31

2018-12-31

10 025

10 025

10 025
-7 901
-868
-8 769

10 025
-6 907
-994
-7 901

1 256

2 124

2019-12-31

2018-12-31

3 945
1 542
5 487
-2 074
-516
-2 590

3 148
797
3 945
-1 796
-277
-2 073

2 897

1 872

Not 9 Bilar och andra transportmedel
Ingående anskaffningsvärden
Årets investering
Försäljningar och utrangeringar
Summa utgående anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Summa utgående ackumulerade avskrivningar
Summa utgående restvärde enligt plan

Not 10 Övriga skulder
Momsskuld
Sociala avgifter
Personalens källskatt
Summa

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa
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2019-12-31

2018-12-31

31 980
8 751
-8 136
32 595
-20 692
7 252
-3 499
-16 939

27 894
4 085
0
31 979
-16 969
0
-3 723
-20 692

15 656

11 287

2019-12-31

2018-12-31

3 946
555
459
4 960

2 259
559
465
3 283

2019-12-31

2018-12-31

341
2 312
962
370
9 715
13 700

364
2 681
875
178
8 007
12 105

Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning

Intäkterna från flerbostadshus som inte sorterar matavfall överstiger budget med 3 mnkr vilket är en
bidragande orsak till att årets resultat är bättre än budget. Även intäkterna på ÅVC går över budget och det
beror på att försäljningspriserna på skrot och trä ökat under året. På ÅVC överstiger kostnaderna budget
och det beror främst på ökade reparations- och transportkostnader. Övriga verksamheter går
kostnadsmässigt enligt budget. Verksamheten sluttäckning är kostnadsneutral då intäkter och kostnader är
lika stora.

Verksamhet
Mnkr

Intäkter
2019

Direktion

Kostnader

Budget

2018

2019

Budget

Budgetavvikelse
2018

Intäkter

Kostnader

0

0

0

0,4

0,6

0,5

0

0,2

Administration

0,6

0,5

0,7

18,2

18,0

17,5

0,1

-0,2

ÅVC

6,8

4,7

5,9

38,1

35,8

34,0

2,1

-2,3

Enskilda avlopp

14,4

14,4

10,2

13,8

13,6

9,4

0

-0,2

Sophämtning

99,9

95,8

87,4

56,5

57,1

54,3

4,1

0,6

0

0

1,1

0

0

0,9

0

0

13,0

2,1

15,0

13,0

2,1

15,0

10,9

-10,9

0,7

0,7

1,2

0,8

0,8

1,4

0

0

135,5

118,2

121,5

140,9

127,9

133,1

17,3

-13,0

Fastighetsnära ins.
Sluttäckning
Verksamhetsavfall
Summa

Investeringsredovisning
För att ersätta de gasbilar som såldes under våren har tre nya sopbilar köpts in för 6,9 mnkr. Lastbilen på
Risängen i Skövde har bytts ut mot en ny för 1,9 mnkr. Även en teleskoplastare har beställts till ÅVC i
Falköping med levererans i början av 2020. De flesta av AÖS återvinningscentraler har stora
investeringsbehov då slitaget på anläggningarna är stort. Upprustning och iordningsställande av en ÅVC per
år för Grönt kort är målsättningen för att klara den ökade kapacitet och säkerhet som krävs för att
tillgodose kundernas behov.
Investeringar (mnkr)

2019

2018

Fastigheter

0

0

Maskiner

0

0

Inventarier

1,5

8,0

Bilar och andra transportmedel

8,8

4,1

Summa

10,3

4,9
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Bilaga – Avfallsstatistik 2019
Avfallsmängder inom Sverige och EU

Mängden hushållsavfall inom EU var i genomsnitt 487 kg per EU-medborgare 2017, vilket innebar än ökning
på 7 kg mot året innan. I Sverige var behandlad mängd hushållsavfall 2018 enligt Avfall Sverige i genomsnitt
466 kg/invånare, vilket innebar 7 kg/invånare lägre än 2017. Uppgifterna avser olika år men indikerar minskande avfallsmängder i Sverige, detta trots att avfallsmängderna ökar inom EU.

De totala avfallsmängderna i Sverige var för 2016 142 miljoner ton enligt Naturvårdsverket, varav 2,4 miljoner ton var farligt avfall. Av detta kom 110 miljoner ton från gruvsektorn. Av övrigt uppkommit avfall (31,9
miljoner ton) var 2,4 miljoner ton farligt avfall. Av dessa utgjorde den totala mängden icke-farligt avfall från
hushåll en mindre del, 2,3 miljoner ton av 139,6 miljoner ton, dvs 1,7%. Om gruvavfallet exkluderas är motsvarande siffra 2,3 miljoner ton av 29,6 miljoner ton, dvs 7,8%. Avfallsmängderna sammanställs vartannat
år. Avfallsdata som avser 2018 rapporteras av Naturvårdsverket först under sommaren 2020.
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Avfallsstatistik inom AÖS
I detta avsnitt redovisas statistik för insamlade och behandlade avfallsmängder inom AÖS. Samtlig statistik
utöver mängder som återvinns, redovisas i kg/invånare. Detta görs för att få en översikt av utvecklingen
utan att nya medlemskommuners mängder snedvrider bilden.
Statistiken avser enbart AÖS verksamhet och ger därmed inte en total bild över hushållens sortering eftersom deras sortering av förpackningar inte ingår. Inte heller ingår den omfattade handeln med secondhand-produkter och liknande utöver det som
samlas in på AÖS anläggningar.
Avfallstrappan till höger utgör EU:s vägledning
kring hur produkter och avfall bör hanteras. Avfallstrappan verkar för att minska den totala
mängden avfall och dess farlighet, öka återanvändningen och öka materialåtervinningen.

Samarbeten för att främja återanvändning
Vid AÖS återvinningscentraler finns samarbete
med organisationer som samlar in hela och trasiga textilier. Den ökning av insamlad mängd som kunde noteras under 2018 har fortsatt under 2019. Myrornas verksamhet i Skaraborg upphörde 2018 och antalet
insamlings-behållare för textiler i samhället i bedöms ha minskat, detta sammantaget kan ha lett till att fler
väljer att åka med textilerna till AÖS återvinningscentraler. Ökningen kan även bero på att medvetenheten
ökat om att all typ av textiler ska sorteras i denna insamling.
Insamlad mängd textiler, i samarbete med Björkåfrihet, vid AÖS återvinningscentraler under 2019 blev 261
ton eller 1,5 kg/invånare. Av dessa mängder gick 79% till återanvändning, 15% till återvinning och 6% skickades till förbränning (2018 års fördelning).
Vid samtliga större ÅVC som drivs i AÖS egen regi finns möjlighet att lämna saker för återanvändning som
till exempel husgeråd och inredningsföremål. Mottagningen har skett i samma omfattning som föregående
år. Mottagningen sker i samarbete med lokala second-handverksamheter. Insamlingen utgör ett komplement till den redan stora marknaden av second-handverksamheter och liknande. Under 2019 togs totalt
209 ton (1,2 kg/invånare) emot vid AÖS återvinningscentraler, vilket bedöms utgöra en mycket liten del av
den återbruksverksamhet som finns i samhället idag.

Insamling av avfall
Mängden brännbart restavfall, både vad gäller mängden i de gröna kärlen vid fastigheten och vid återvinningscentralerna har minskat. Att mängden brännbart insamlat med sopbil minskat per kommuninvånare
samtidigt som mängden matavfall ökat per kommuninvånare visar på det arbete som pågått med att bygga
ut insamling av matavfall inom kommunalförbundet.
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Mängden brännbart restavfall minskar nu för första gången även vid AÖS återvinnings-centraler. Detta bedöms ha att göra med tydligare skyltning, ökad närvaro av personal och samtal med kunder kring vad som
ska läggas i brännbart restavfall.
Via sopbilar och återvinningscentraler hanterar AÖS totalt 492,6 avfall per invånare vilket innebär en tydlig
ökning, jämfört med 2018, med + 10,5 kg/invånare eller +2,2%. Det är snarlikt ökningen av köpkraft. KPI
ökade med under året med 1,8% baserat på årsmedel.
Ökningen i avfallsmängd består främst i en kraftig ökning av mottagen mängd träavfall, +13,2 kg/invånare.
Det träavfall som kommit in består till stor del av gamla trämöbler och träavfall från renoveringar. Sannolikt
är det i kombination med ett negativt marknadsläge för träavfall under 2019, den milda vintern, ökade husbyggnationen och den generationsväxling som sker på bostadsmarknaden, där unga familjer tar över efter
äldre som flyttat andra typer av boenden, som syns i statistiken.
Insamlat avfall per metod
Kg/inv

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Hämtat med sopbil, varav

197,3

204,8

208,6

207,9

206,4

207,7

Brännbart restavfall

163,3

175,8

181,4

186,2

184,1

188,1

Matavfall

34,0

29,0

27,2

21,7

22,3

19,6

Matavfallskvarn, till tank

0,6

0,4

-

-

-

-

Lämnat på ÅVC1, varav

294,7

276,9

281,9

286,2

281,8

266,7

Brännbart restavfall

63,5

68,0

67,9

67,9

71,8

68,0

Träavfall

98,5

85,3

85,3

82,2

76,8

76,2

492,6

482,1

490,5

494,1

488,2

474,4

Summa
1.

I dessa siffor ingår även mängder från andra insamlingssystem såsom trädgårdscontainrarna i Skara kommun
samt ”Samlaren” etc.

Hushållsavfall hämtat med sopbil inom AÖS minskade jämfört med 2018 med 7,5 kg/invånare. Den totala
mängden hushållsavfall hämtat via sopbil inom AÖS, 197 kg/invånare, är lägre än 2018 års riksgenomsnitt.
Riksgenomsnittet 2018 var 216 kg/invånare, varav matavfallet utgjorde 38 kg/inv.
Vid ÅVC har trots minskningen av brännbart restavfall, den totala mängden avfall insamlat vid återvinningscentralerna ökat tydligt. Mottagen mängd avfall vid återvinningscentraler som ökat sedan 2018 är främst
(ändring under 2018 år inom parantes).
-

Träavfall: +13,2 kg/invånare (+0,0 kg/inv)

-

Trädgårdsavfall: +4,2 kg/invånare (-3,0 kg/inv)

-

Sten, kakel, porslin etc: +2,8 kg/invånare (-1,7 kg/inv)

-

Gips: +0,6 kg/invånare (-0,2 kg/inv)
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Den totala ökningen av mottagning av avfall vid återvinningscentraler var +17,8 kg/invånare. Sannolikt har
ökningen att göra med:
-

återvinningsmedarbetarna bedömer att avfall från flytt- och vindstädningar samt renoveringar
ökar. Bedömningen är även att allt fler själva transporterar det avfall som uppkommer vid renoveringar. Ökningen är tydligast vid Falevi (Falköping), Bångahagen (Mariestad), Risängen (Skövde)
och Borreboda (Töreboda). I de kommunerna med fler återvinningscentraler är ökningen tydligast i
huvudtätorten, dvs Falköping respektive Skövde.

-

en bättre växtsäsong än 2018 och att allt fler, istället för att kompostera i egna trädgårdskomposter, kört bort sitt trädgårdsavfall från sina tomter,

Insamling av slam etc. från små avloppsanläggningar
Under 2019 samlades totalt 47 136 kubikmeter slam in från små avloppsanläggningar. Mängden motsvarar
270 kg/invånare. Mängden slam varierar över åren utifrån tömningstillfälle antalet budningar som skett
osv. Mängdernas variation kan bero på förändring av typ av avlopp, användandegrad av sommarstugor,
grundvattnets nivå, regnmängder och hur stora mängder ”bakvatten” slamföraren tar med sig. Från och
med 2019 utförs slamtömningen i Falköping i enlighet med AÖS avtal vilket även det kan ha förändrat tömningsrutiner mm och därmed även slammängderna.
Både insamlingen och behandlingssätten för slam från små avloppsanläggningar blir alltmer differentierad.
Förändringarna på insamlingssidan sker i takt med att nya typer av avloppsanläggningar anläggs. Typ av anläggning, anläggningens behov av tömning och avfallsslag som uppstår vid avloppsanläggningarna förändras
nu i snabb takt. Samtidigt som detta sker minskar antalet kunder som har enskilt avlopp (små avloppsanläggningar), allt fler bildar samfälligheter och kopplar på sig mot det kommunala avloppet. Vad gäller behandlingsmetodik så har huvuddelen av slammet hanterats via avlämning direkt till reningsverken, en
mindre mängd har avvattnats vid strategiska platser vid avloppsnätet eller har lagrats i gödselbrunnar och
sprids på åkermark efter att det hygieniserats.
Insamlad och avlämnad mängd slam från små avloppsanläggningar
Kubikmeter

2019

2018

2017

2016

Lämnat vid reningsverk

43 460

38 091

40 844

35 814

Mobil avvattning, lämnat på VA-nätet

1 249

3 301

3 153

2 795

Spridning på åkermark via gödselbrunn, varav

2 217

2 131

2 093

3 193

Samtliga typer av slam
(gödselbrunn i Falköping)

2 217

2 045

2 063

3 193

0

86

30

-

43 926

43 523

46 090

41 802

Enbart slam från slutna tankar
(gödselbrunn i Töreboda)
Summa
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Att inget slam från slutna tankar hanterats i gödselbrunnen i Töreboda beror främst på att uppstartsrutiner
kring hygienisering och provtagning inte satt sig.
Avvattningen av slam har varit mindre därför att fokus under året har varit att få ut tekniken även på andra
platser än Falköpings tätort och att dialogen med kommunernas VA-enheter tar tid. Utifrån de erfarenheter
som genererats under året har placeringen av avvattningen i förhållande till pumpstationer justerats och
konstruktionen har behövts förändras något.

Avfallsbehandling
Samtidigt som mängderna avfall har ökat har
även sättet att omhänderta avfallet förändrats
på ett betydande sätt under de senaste drygt 40
åren. Till höger redovisas hur behandlingen av
hållshållens avfall förändrats i Sverige under
åren.

Avfallsbehandling av AÖS hanterade avfallsmängder
Andelen av avfallet som materialåtervinns ökar över åren. Trots det utgör energiåtervinning fortfarande
den främsta behandlingsformen.
Under 2019 (2018 år siffror inom parantes) har det inom AÖS, utöver slam från små avloppsanläggningar,
samlats in totalt 492,6 kg (482,1 kg) avfall per invånare. Av detta har:
-

25,3 kg (23,0 kg) el- och farligt avfall samlats in för omhändertagande

-

75,7 kg (67,0 kg) materialåtervunnits biologiskt via rötning eller kompostering

-

64,1 kg (61,6 kg) materialåtervunnits på annat sätt

-

325,3 kg (329,1 kg) energiåtervunnits/använts som bränsle för produktion av värme och el

-

1,0 kg (1,4 kg) skickats till deponering
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För jämförelse så samlade förpacknings- och tidningsinsamlingen för Sverige under 2018 totalt in 63,5
kg/invånare. Insamlande mängder var fördelade på avfallsslag enligt nedan.

Omhändertagande av farligt avfall
Den största andelen farligt avfall som samlas in på AÖS återvinningscentraler utgörs av elavfall och impregnerat träavfall.

Mängd elavfall och annat farligt avfall vid återvinningscentraler
Kg/inv

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Elavfall1

14,8

14,1

14,5

15,3

17,3

18,1

Impregnerat träavfall

7,7

6,4

8,1

7,9

7,7

7,1

Annat farligt avfall (FA)1

2,7

2,6

2,6

2,5

2,3

2,5

Summa

25,2

23,0

25,2

25,7

27,4

25,5

1.

I dessa siffor ingår även mängder från andra insamlingssystem såsom ”Samlaren” etc

Mängden elavfall och impregnerat trä, jämfört med 2018, har nu åter ökat upp till en nivå som kan ses som
”normal” för AÖS.
2019 tog AÖS emot 10,4 kg farligt avfall per invånare. I mängden ingår impregnerat trä och annat farligt avfall såsom färg, olja, kemikalier och asbest. AÖS tar därmed emot mer farligt avfall än Sverigemedel, vilken
år 2018 var 7 kg/invånare.
Stora delar av det farliga avfallet såsom tex färg och oljeavfall materialåtervinns medan impregnerat träavfall energiåtervinns och asbest deponeras.
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Materialåtervinning
Materialåtervinning delas upp i återvinning med biologisk behandling och annan materialåtervinning. Exempel på biologisk behandling är rötning av matavfall och fallfrukt samt kompostering av trädgårdsavfall.
Sverigemedel 2018

AÖS 2018

AÖS 2019

Biologisk behandling

72 kg/invånare

67 kg/invånare

76 kg/invånare

Konstruktionsmaterial i anläggningsändamål

14 kg/invånare

25 kg/invånare

28 kg/invånare

Övrig materialåtervinning

146 kg/invånare

34 kg/invånare

36 kg/invånare

Summa

232 kg/invånare

Förpackningar och returpapper

- 69 kg/invånare

Elavfall inkl kylenheter, batterier

+ 15 kg/invånare

+15 kg/invånare

Farligt avfall
(vattenbaserad färg samt oljeavfall)

+ 2 kg/invånare

+ 2 kg/invånare

143 kg/invånare

157 kg/invånare

Jämförande värde mot AÖS övriga redovisning

163 kg/invånare

Biologisk behandling
Utbyggnaden av insamling av matavfall har sett under ett stort antal år. Sedan 2010 har den insamlade
mängden matavfall ökat från 600 ton till 6000 ton. I samband med årsskiftet 2018/2019 har utbyggnaden
av matavfall nått samtliga permanenthushåll. Den kontinuerliga ökningen av ökad utsorterad mängd
matavfall förvänts därmed framöver övergå till en mer stabil nivå. Utsorteringen av matavfall är frivillig, ca
76% av hushållen sorterar sitt matavfall. Mängden trädgårdsavfall som tas emot från hushåll vid våra återvinningscentraler varierar över åren. Mottagna mängder har åter ökat.
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Övrig materialåtervinning
Annan materialåtervinning är exempelvis återvinning av gips, metallskrot och användande av sten, kakel,
porslin etc. i konstruktionsändamål vid sluttäckning.
Under 2019 samlades totalt 64,1 kg/invånare in vid återvinnings-centralerna för annan återvinning än biologisk behandling. Detta innebär en ökning jämfört med tidigare år. Främst mottagningen av sten, kakel,
porslin etc. har ökat (+2,8 kg/ invånare).

Energiåtervinning
Energiåtervinning innebär avfallsförbränning för att utvinna energin ur avfallet. Vid Värmekällan, Skövde
värmeverks avfallsförbränning i Skövde, producerade under 2018 värme motsvarade 182 GWh samt el motsvarande 6,9 GWh. Under 2018 var anläggningens totalt behandlade mängd avfall 58 610 ton. Större delen
av denna mängd levererade av AÖS. Till värmekällan lämnades från AÖS detta år 31 354 ton brännbart avfall hämtat via sopbil samt 8 834 ton brännbart avfall insamlat vid AÖS återvinningscentraler.
Träavfall men även brännbart restavfall från återvinningscentraler drivna av entreprenörer återvinningscentraler vid annan anläggning.
Träavfall utgör och nyttiggörs vid fjärrvärmeanläggningar vars bränsle utgörs av träavfall och skogsflis/pellets. Träavfallet ersätter därmed jungfruligt material från skogsavverkningar.
Mängden träavfall som inkommit till återvinningscentralerna har kraftigt ökat under 2019. Trots det så fortsätter den totala mängden avfall till energiåtervinning att minska.
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Mängd avfall till energiåtervinning/bränsle
Kg/inv

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Brännbart via soptunna

163,3

175,8

181,4

186,2

184,1

188,1

Brännbart på ÅVC

63,5

68,0

67,9

67,9

71,9

68,0

Träavfall på ÅVC

98,5

85,3

85,3

82,2

76,8

76,2

Summa

325,3

329,1

334,6

336,3

332,8

332,3

Under 2018 lämnades det i Sverige 231 kg hushållsavfall per invånare till energiåtervinning, av detta utgjorde insamlat brännbart restavfall via soptunna 178 kg/invånare. Mängden brännbart avfall per invånare
som samlats in med sopbil har inom AÖS fortsatt att minska även under 2019, sannolikt till följd av den alltmer utökade insamlingen av matavfall.
Vad gäller mängden brännbart restavfall på ÅVC har den för första gången minskat tydligt. Minskningen bedöms ha skett till följd av de allt mer riktade samtal rörande felsorteringarna i brännbart restavfall som sker
på återvinningscentralerna. Samtalen har skett till följd av en medveten strategi och uppsättandet av tillläggskylten ”NEJ-tack” vid brännbart restavfall. Skylten beskriver vad som inte hör hemma i denna behållare.

Deponering
Riksgenomsnittet på deponerade mängder från ÅVC för 2018 var 3 kg per invånare enligt Avfall Sveriges
rapport ”Svensk avfallshantering, 2018”. Mängden avfall till deponi inom AÖS område omräknat till helår är
1,0 kg per invånare vilket understiger riksgenomsnittet. Mängderna avfall som skickats till deponi har minskat jämfört med 2018. Ser man tillbaka ett par år så har det skett en tydlig förändring av mängderna, detta
har att göra med förändrad mottagning vid våra återvinningscentraler. Den tidigare deponifraktionen vid
Skara, Mariestad och Gullspångs återvinningscentraler har ersatts av fraktioner för gips, isolering och konstruktionsmaterial (dvs samma sortering som funnits vid AÖS övriga anläggningar under längre tid).
Mängd avfall till deponi
Kg/inv

2019

2018

2017

Avfall till deponi

1,0

1,4

1,4

SUMMA

1,0

1,4

1,4

2016**

2015

2014*

5,5

4,4

4,3

5,5

4,4

4,3

* Från och med 2014 ingår Skara kommuns mängder i siffrorna.
** Från och med 2016 ingår Gullspångs och Mariestads kommuns mängder i siffrorna.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning för 2019. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen
beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för
år 2019. Direktionen har sedan 2012 årligen beslutat att inte återställa det negativa
resultatet och åberopat synnerliga skäl för detta samt i antagen budget budgeterat för
ett negativt resultat. I antagen budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till
förbundets goda finansiella ställning och avsikten att minska det egna kapitalet.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som direktionen fastställt
avseende god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall inte är
förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. Vår bedömning grundas
i att endast två av sju mål är uppfyllda 2019.
Direktionen lämnar formellt ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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Inledning
Bakgrund
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska
ställning.
Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna har enligt 12 kap. 1§ kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning. Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2§ kommunallagen bedöma om
resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål som skall finnas för förbundet.
Revisorernas bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för
upprättandet av revisionsberättelsen.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som direktionen beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning
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Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) trädde i kraft 1 januari 2019.
Lagen tillämpas första gången på bokföring, delårsrapport och årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund
och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2020-03-23 och
medlemskommunernas respektive fullmäktige behandlar årsredovisningen under
mars/april 2020.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och ekonom.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
I RKR´s rekommendation R15 Förvaltningsberättelse anges att förvaltningsberättelsen
ska innehålla följande huvudrubriker:
•
•
•
•
•
•
•
•

Översikt av verksamhetens utveckling
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Händelser av väsentlig betydelse
Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Balanskravsresultat
Väsentliga personalförhållanden
Förväntade utveckling

Rekommendationen gäller från och med räkenskapsåret 2020. Tidigare tillämpning
uppmuntras. Det skall noteras att krav på ovanstående uppgifter finns i LKBR, som
gäller från 2019 och det är aldrig förenligt med god redovisningssed att avvika från
uttryckliga lagregler.
Förvaltningsberättelsen i Avfallshantering Östra Skaraborg innehåller ovanstående
rubriker och har till övervägande del anpassats till RKR’s rekommendation 15.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter
balanskravsjusteringar. Årets balanskravsresultat uppgår till – 5 861 tkr. Direktionen har
sedan 2012 årligen beslutat om att inte återställa det negativa resultatet. I
årsredovisningen åberopas att det finns synnerliga skäl att inte återställa det negativa
resultatet då AÖS bedöms ha en god finansiell ställning med en soliditet och med ett
eget kapital som uppgår till 37,9 mnkr. Enligt direktionens plan ska ett resultat i balans
uppnås år 2024. Direktionen har i antagen budget budgeterat för ett negativt resultat
samt i budget åberopat synnerliga skäl, se utdrag ur budget 2019: Budget för 2019
uppfyller inte balanskravet i kommunallagen men med hänsyn till AÖS goda finansiella ställning
och avsikten att minska det egna kapitalet bedöms förbundet ha synnerliga skäl att besluta om
en budget i obalans.

Resultatet av god ekonomisk hushållning bedöms under avsnittet god ekonomisk
hushållning i denna rapport.
Driftredovisning
RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020,
men tidigare tillämpning uppmuntras. I LKBR anges endast att såväl drift- som
investeringsredovisning skall redovisas separat.
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Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i avsnitt tillsammans med
investeringsredovisningen. Det framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som
fastställts för den löpande verksamheten. Jämförelse görs mot föregående år.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i avsnitt tillsammans med
driftredovisningen. Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av
kommunalförbundets investeringsverksamhet. Det görs ingen jämförelse mot budget.
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för
år 2019. Direktionen har sedan 2012 årligen beslutat att inte återställa det negativa
resultatet och åberopat synnerliga skäl för detta samt i antagen budget budgeterat för
ett negativt resultat. I antagen budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till
förbundets goda finansiella ställning och avsikten att minska det egna kapitalet.

God ekonomisk hushållning
Direktionen har i verksamhetsplan 2019-2021 beslutat om nedanstående mål. Målen är
grupperade utifrån de perspektiv de tillhör: ekonomi, medarbetare, verksamhet och miljö
och kund.
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts av direktionen i förbundets verksamhetsplan
2019- 2021.
Finansiella mål

Utfall 2019

Soliditeten understiger inte 35 Målet är uppnått. Soliditeten
%
är 48 % och överstiger
därmed det finansiella målet.

Måluppfyllelse
Målet uppnås.

Av redovisningen i årsredovisningen framgår att målen uppnås.
Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning som fastställts av direktionen i förbundets verksamhetsplan
2019- 2021.
Verksamhet och miljö
Ansluta fler fastighetsägare till insamling av matavfall med syfte att nå den nationella
målsättningen om att samla in 50 % av allt matavfall som uppstår senast år 2020
•

Målet är uppnått. AÖS samlar in 50,1 % av det matavfall som uppstår.
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Matavfallets renhetsgrad ska vara minst 98 procent.
•

Målet är inte uppnått. Vid kvalitetskontroller konstateras att renhetsgraden hos
enskilda fastighetsägare understiger 98 procent.

Abonnemang ska ändras för de kunder som inte uppnår 98 procents renhetsgrad för
matavfall.
•

Målet är uppnått. Kunder som inte uppnått 98 procents renhetsgrad har rättat
sin felaktiga sortering eller valt att ändra sitt abonnemang.

5 % av slammet från enskilda avloppsanläggningar hanteras lokalt via avvattning.
•

Målet är inte uppnått. Till följd av pågående teknikutveckling har 2,7 % slam
avvattnats.

Kund
Nöjd kundindex ska vara minst 85 %
•

Ej aktuellt 2019. Senaste kundundersökningen genomfördes 2017 och
resultatet uppgick till 83 % nöjda kunder. Nästa undersökning genomförs år 2020
och fram till dess genomförs åtgärder för att försöka förbättra resultatet samt
bidra till att det övergripande målet nås

Grönt kort införs på minst en ÅVC
•

Målet är inte uppnått. Införande av Grönt kort vid Odenslunds ÅVC har blivit
försenat och beräknas komma igång under första kvartalet 2020.

Medarbetare
Nöjd medarbetarindex (NMI) ska vara minst 85.
•

Målet är inte uppnått. Resultatet i enkäten uppgår till 79. Det är en klar
förbättring jämfört med förra undersökningen som var 58.

Av ovan sju verksamhetsmålen, bedöms utifrån årsredovisningens återrapportering, att
två mål är uppfyllda, fyra mål som inte uppfyllda och ett mål som ej aktuellt 2019.
Bedömning
Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetsmålens utfall
inte är uppfyllda. Bedömningen baseras på att endast två av sju verksamhetsmål är
uppfyllda. Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning över den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
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Rättvisande räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen är delvis uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Vid granskning av resultaträkningen för kommunalförbundet har inga väsentliga
avvikelser noterats.
Balansräkning
Balansräkningen är i delvis uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Justeringar av ingående balanser till följd av övergången till LKBR har inte varit aktuella.
Vid granskning av balansräkningen för kommunalförbundet har inga väsentliga
avvikelser noterats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar inte
erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av
årsredovisningen.
Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i årsredovisningen.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål direktionen
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Uppfyllt

Vi bedömer att
årsredovisningen i allt
väsentligt redogör för
utfallet av verksamheten,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska ställningen.

I årsredovisningen har förbundet
bedömt det finansiella målet som
uppfyllt.

Inte uppfyllt
Utifrån årsredovisningens
återrapportering uppfattar vi att
verksamhetens utfall inte är
förenligt med de av direktionen
fastställda verksamhetsmål.
Det lämnas ingen
sammanfattande bedömning om
förbundet nått god ekonomisk
hushållning 2019.
Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt
Årsredovisningens
resultat- och
balansräkning är inte helt
uppställda enligt LKBR.
I övrigt har inga
iakttagelser av vikt
noterats.

9

Rekommendationer
Vi rekommenderar förbundet att se över uppställning av resultaträkning och
balansräkning avseende rubriksättning enligt LKBR.

2020-03-23

Johan Osbeck
Uppdragsledare

Rebecka Äremann
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Avfallshantering Östra Skaraborg. 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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Skaraborgs Kommunalförbund
Organisationsnummer: 222000–2188

Förvaltningsberättelse 2019
Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger årsredovisning för verksamhetsåret 1
januari – 31 december 2019.

Inledning till förvaltningsberättelsen
Förbundets ursprung
De femton kommunerna i Skaraborg beslutade under hösten 2006 att bilda Skaraborgs
Kommunalförbund. Tidigare hade kommunerna samverkat i tre olika ideella föreningar;
Kommunförbundet Skaraborg, Skaraborgssamverkan samt Tillväxt Skaraborg. Samtliga
femton kommuner ställde sig bakom bildandet av en ny gemensam organisation i form av ett
kommunalförbund.
Förbundets uppdrag
Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja
deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till
kommunal nytta och skapa mervärden för medlemmarna. Syftet ska vara att stärka
Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för
utveckling och effektivt resursutnyttjande.
Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;
•
•
•

Tillväxt- och utvecklingsfrågor
Verksamhetsstöd och intressebevakning
Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena
tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd
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Politisk organisation
Fullmäktige
Enligt förbundsordningen ska förbundet styras genom ett förbundsfullmäktige som högsta
beslutande organ. Fullmäktige består av 48 ledamöter med ersättare. Varje kommun utser
två ordinarie ledamöter och två ersättare. Kommuner som vid ingången av mandatperioden
har ett invånarantal överstigande 10 000 tillsätter ytterligare en ledamot och ersättare för
varje fullt tal av 10 000 invånare. Under 2019 ändrades förbundsordningen (2019-05-24) och
förbundets politiska organisation ändrades, vilket bland annat innebar att fullmäktige
avvecklades.
Styrelse / Direktion
Förbundets styrelse är verkställande politiskt organ och består av 15 ledamöter med 15
ersättare. Varje medlemskommun representeras i styrelsen av en ledamot som är
kommunstyrelsens ordförande samt en ersättare som är oppositionsföreträdare. Under 2019
ändrades förbundsordningen (2019-05-24) och förbundets styrelse omvandlades till
direktion. Direktionens syfte och konstitution är densamma som det som beskrivs för
styrelsen ovan. Förteckning över direktionens ledamöter och ersättare redovisas i bilaga.
Styrelsens / Direktionens presidium
Styrelsens presidium består av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande. Presidiet bereder
bland annat ärenden inför styrelsen och representerar förbundet i olika samverkansorgan.
Under 2019 ändrades förbundsordningen (2019-05-24), och förbundets styrelse
omvandlades till direktion.
I förändringen utökades direktionens presidium med en ledamot, 3:e vice ordförande.
Presidiets uppdrag är densamma som det som beskrivs ovan.
Beredningar
Styrelsen har inrättat fyra beredningar, för följande områden:
•
•
•
•

Regional utveckling (Näringsliv, Kompetensförsörjning och Kultur)
Hållbar samhällsutveckling
Kunskapsutveckling
Välfärdsutveckling

Beredningarnas uppgift är att:
•

Arbeta med strategiska frågor i ett utvecklingsperspektiv
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Utarbeta sin del av verksamhetsplanen för mandatperioden, inom sitt
utvecklingsområde, samt göra en årsplan som ska godkännas av förbundsstyrelsen
Bereda ärenden inför styrelsen
Bereda, stödja och vara sakkunniga till Tillväxtutskottet vid bedömningar av
projektansökningar inom utvecklingsområdet
Ta initiativ i frågor inom utvecklingsområdet
Ha ett nära samarbete med de nätverk med politiker och tjänstepersoner som finns
inom utvecklingsområdet, utveckla dessa, sprida idéer och stimulera
erfarenhetsutbyte
Fungera som ”bollplank” till förbundets tjänstepersoner
Vara en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och förmedling av
framtidsbilder
Årligen följa upp och utvärdera årsplanen
Ta vara på möjligheter till medfinansiering från EU, Nutek, Vinnova, med flera
Bevaka utvecklingsområdet genom remissyttrande, uppvaktningar och vid behov vara
en länk till Västra Götalandsregionen (VGR) och andra regionala och nationella
myndigheter och organisationer i frågor av gemensamt intresse

Under 2019 ändrades förbundsordningen (2019-05-24) och beredningsfunktionerna
avvecklades. De frågor som behandlades av beredningarna förbereds istället av förbundets
kansli och direktionens presidium inför beslut i direktionen.
Utskott
För att få en rationell hantering av beslut i arbetet med Skaraborgs tillväxtprogram har
styrelsen inrättat ett särskilt utskott, Tillväxtutskottet, som består av fem beslutande
ledamöter. I syfte att få ökad delaktighet och bredare belysning av utvecklingsprojekt har
man adjungerat ledamöter från näringsliv, utbildningsanordnare, fackliga företrädare samt
social ekonomi. Tillväxtutskottet har ett särskilt ansvar, och delegation, för genomförandet av
tillväxtstrategin ”Genomförandeplan Skaraborg” och beslutar därför om fördelning av de
tillväxtmedel som ställs till förfogande från medlemskommunerna och Västra
Götalandsregionen. Under 2019 ändrades förbundsordningen (2019-05-24) och
Tillväxtutskottet har övergått till en särskild punkt i direktionens arbete, då de gemensamt
övertar utskottets funktion med breddad representation från adjungerade ledamöter, med
syfte och konstitution som ovan.
Samverkan
Direktionen har valt ledamöter till olika regionala organ där Skaraborg företräds. Samverkan
med Västra Götalandsregionen (VGR) sker regelbundet både på den politiska nivån och i
tjänstemannagrupper. De fyra västsvenska kommunalförbunden finns representerade med
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vardera fyra ledamöter i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) under Regionstyrelsen
samt i VästKoms styrelse.
Förvaltningsberättelsens syfte
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en tydlig bild av verksamheten i Skaraborgs
Kommunalförbund, under verksamhetsåret 1 januari–31 december 2019. Vi har valt att först
presentera en övergripande bild av organisationen, därefter den ekonomiska redovisningen,
och slutligen en redovisning av vad som har hänt inom våra olika utvecklingsområden under
året.

Översikt över verksamhetens utveckling
Den ekonomiska utvecklingen i kommunalförbundet under de senaste fem åren har varit
god. Förbundet har kunnat bygga upp ett eget kapital som bidrar till en förbättrad soliditet.
En kraftig intäktsändring märktes mellan 2017–2018, då antalet projekt som förbundet var
huvudman för, ökade. Kommunalförbundet stärker ytterligare sitt arbete med projekt, vilket
sannolikt fortsatt kommer att öka intäktssidan i framtiden.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat efter avskrivningar
och finansiella poster
Soliditet i %

2019
43 812
43 134

2018
39 317
38 085

2017
29 800
29 592

2016
26 490
25 602

2015
28 404
27 840

440
13%

1 022
11%

26
11%

785
12%

423
13%

Belopp ovan i tusentals kronor

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Överskott som genererats under åren har främst varit av sådan art att den kan härledas till
vakanser eller lägre pensionskostnader, lägre kostnader för konsultarvoden och liknande, än
vad som prognosticerats.
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Händelser av väsentlig betydelse
Arbetssätt och organisation
Under 2019 har förbundets politiska organisation och arbetssätt förändrats, med ny
förbundsordning (2019-05-24), vilken beskriver att förbundsfullmäktige och styrelse ersätts
av en direktion, samt att beredningar tas bort. Syftet har varit att åstadkomma ett arbetssätt
som möjliggör ökad delaktighet, tid för strategiska diskussioner och ökad möjlighet att utöva
politisk styrning över förbundets inriktning och verksamhet.
Implementeringen av förbundets nya organisation och arbetssätt fortgår, liksom ett
flertal aktiviteter för att utveckla kansliets arbetsmiljö och verksamhet i samverkan med
kansliets medarbetare.
Skaraborgsdagen
Skaraborgsdagen hölls för tredje gången den 31 januari 2019 i Vara konserthus. Dagen har
blivit en etablerad och uppskattad plattform för kunskapsutbyte och diskussion kring
Skaraborgs utveckling mellan ledare i näringsliv och offentlig sektor.
Regional utvecklingsstrategi
Under året har förbundet aktivt deltagit både på tjänstepersons- och politisk nivå i Västra
Götalandsregionens arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Inspel
till strategin togs bland annat fram i dialog mellan förbundsstyrelsen och kommuncheferna
under rådslagsdagarna i mars 2019. Frågan har även behandlats politiskt i VästKoms styrelse
och i den regionala Beredningen för hållbar utveckling (BHU).
Under 2020 kommer Västra Götalandsregionens nya regionala utvecklingsstrategi (kallad
VG2030) att remitteras och senare beslutas. I det arbetet behöver förbundet ta ställning till
hur strategin ska implementeras i förbundets och i medlemskommunerna egen styrning och
ledning. Strategin ska vara styrande för regionen, och vägledande för kommunalförbunden,
kommunerna och andra deltagande aktörer.
Arbete med ny verksamhetsplan
Under rådslaget i oktober 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en ny strategisk inriktning
för förbundets verksamhet, som kan ligga till grund för en ny verksamhetsplan. Dialogen
mellan direktionens ledamöter, kommunchefer och tjänstepersoner från förbundet
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utmynnade i ett utkast till en styrmodell och framtida inriktning för förbundet. Arbetet med
att utveckla denna vidtas på kommande rådslag.
Detaljer kring förbundets aktiviteter under 2019, inom ramen för respektive uppdrag och
verksamhet, presenteras från och med sidan 23.

Styrning och uppföljning av verksamheten
Förbundet styrs av en direktion, vilken utgörs av kommunstyrelsens ordförande och ett
oppositionsråd (ersättare) från var och en av medlemskommunerna. Direktionen har ett
beredande presidium bestående av fyra ledamöter – direktionens ordförande och 1, 2 och 3
vice ordf. Direktionen sammanträder i genomsnitt en gång per månad, med uppehåll för
sommaren. Direktionens uppdrag och ansvar regleras i förbundsordningen
Till sitt stöd för den dagliga verksamheten har direktionen ett kansli med tjänstepersoner.
Kansliet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika verksamhetsområdena,
liksom strateger och administrativ personal. Förbundet är huvudman för antagningskansliet,
vilket administrerar Skaraborgs samverkan kring gymnasieantagningen. Kansliet har två
enheter – ett antagningskansli och en projektenhet (det senare under uppbyggnad), med
varsin enhetschef. Verksamheten leds av en förbundsdirektör
Verksamhetsplan
Fullmäktige har antagit en verksamhetsplan för mandatperioden 2015–2018 med inriktning
att möta de utmaningar som Skaraborg står inför. Arbete pågår med att formulera en ny
verksamhetsplan
Befolkningstillväxt
Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga utmaningar i närtid. Förutom de
demografiska förändringarna påverkar urbaniseringstrenderna kommunerna och antalet
invånare förväntas öka något under den närmaste framtiden. Globalisering i termer av
omfattande flyktingströmmar och en ökad rörlighet över gränserna påverkar även
Skaraborgs kommuner. En inkluderande ansats inom det gemensamma arbetet kommer vara
väsentligt för att ta tillvara våra nya invånares kraft, och är en viktig del i vår kompetensförsörjning.
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Utbildningsnivå
Utbildningsnivån i Skaraborg är förhållandevis låg, vilket är en särskild utmaning med tanke
på arbetsmarknadens ökande krav på att finna kompetenta medarbetare. Den påverkar också
förutsättningarna för att skapa innovativa miljöer och morgondagens nya arbeten inom
kunskapsekonomin
Arbetstillfällen
En avgörande förutsättning för att invånarna i Skaraborg ska uppleva ”Det goda livet”, vilket
är Västra Götalandsregionens vision, är att man har möjlighet till egen försörjning. En väl
fungerande arbetsmarknad med ett framgångsrikt näringsliv med framtidstro som satsar på
utveckling i Skaraborg är en avgörande faktor. Utmaningar finns vidare i vår sociala
sammanhållning där vi behöver säkerställa ett nära samarbete med andra samhällsaktörer
för att möjliggöra att även de mer utsatta och marginaliserade grupperna kommer med i
samhällsutvecklingen
Infrastruktur
I ett allt mer specialiserat och mångfacetterat samhälle måste det finnas möjligheter för
invånarna till ökad rörlighet. En väl utbyggd infrastruktur och väl fungerande
kommunikationer är en nödvändighet för Skaraborg. Det kan bland annat gälla att öka
tillgängligheten till andra arbetsmarknader men likväl att öka åtkomsten till Skaraborg.
Mycket handlar om att i flera avseenden öka Skaraborgs attraktivitet som leder till ökad
tillväxt. Skaraborg har särskilda förutsättningar där den interna tillgängligheten för pendling
mellan delregionens huvudorter är en viktig faktor för ekonomins utveckling och företagens
tillgång till kompetens.

God ekonomisk hushållning och ställning
I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna
samverkar kring frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar och hittar lösningar som
skapar mervärden för medlemskommunerna. Detta betyder att förbundet i sig arbetar med
god ekonomisk hushållning i sitt uppdrag, men också i sin egen interna verksamhet. Syftet
ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare
och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Det gör vi bland annat genom
Utbildning Skaraborg, kompetensförsörjning, infrastruktur och andra frågor där kommunen
har svårt att agera enskilt, och där resultatet av en god samverkan blir större tillsammans.
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Förbundet har ett eget kapital på 7 mnkr och finansiella placeringar finns som täcker
förbundets pensionsåtaganden. Soliditeten uppgår till 13% (11%). Inga ekonomiska risker
bedöms finnas i de intressebolag som förbundet äger andelar i. Förbundets ekonomiska
ställning bedöms därför vara god.

Förväntad utveckling
I allt väsentligt bedöms förbundets arbete med god ekonomisk hushållning att utvecklas
stabilt. Det finns en ansats att öka insökningen av projektmedel för att finansiera
projektenhetens verksamhet i syfte att kunna leverera mervärden till kommunerna, både i
form av projekt och kompetenshöjningsinsatser.
Under 2019 inleddes en översyn av lokalsituationen för förbundets medarbetare, vilken
förväntas fortsätta under 2020. Det finns ett behov av att hitta en mer flexibel kontorslösning
för att tillgodose förväntningar på en god arbetsmiljö.
Väsentliga personalförhållanden
Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna.
Intäkterna finansierar t ex tillsvidareanställd personal vid förbundets kansli (18 st). Inom de
projekt som förbundet driver anställs personal genom visstidsanställningar (14). Under året
har förbundet startat upp, bemannat och avslutat flera utvecklingsprojekt. Dessutom har
förbundet avtalat tjänsteköp från medlemskommunerna för tillfälliga uppdrag. Sammantaget
har inte förbundets personal förändrats avsevärt över tid jämfört med samma tid 2018, och
totalt har 32 personer sin anställning vid förbundets kansli, fördelat på 24 kvinnor och 8
män. Vid slutet av året fördelade sig personalen enligt nedanstående tabell, där siffrorna
avrundats till heltal.
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ANTAL PERSONER
Varav kvinnor
Varav män

Tills vidare

Visstid

Totalt

18
13
5

14
11
3

32
24
8

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under 2019 endast 2,9% (att jämföra
med 6,4% 2018). I siffran ingår långtidssjukfrånvaron (mer än 59 dagar). Med den
borträknad ligger den generella sjukfrånvaron under 1%. Medarbetarna på förbundet har
möjlighet att ta del av s k friskvårdstimme och kan ansöka om friskvårdsbidrag.
Tjänsteköp
I olika projekt som bedrivs av förbundet ingår personal från medlemskommunerna, så
kallade tjänsteköp. Administrativa tjänster som ekonomi- och personaladministration,
pensions- och försäkringsfrågor, upphandling, IT-stöd och telefoni köper förbundet av
Skövde kommun. Kommunalförbundet bidrar även med kompetens till andra organisationer
genom s k tjänsteförsäljning, t ex till VästKom och Västra Götalandsregionen.
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Ekonomisk redovisning 2019
Inför 2019 tog styrelsen beslut om att inte höja medlemsavgiften till förbundet, vilket innebar
att den låg kvar på 2018 års nivå under 2019, dvs 42,25 kr per kommuninvånare och år.
Förbundets utveckling går mot att utvecklingsprojekten omfattar en allt större del av
förbundets verksamhet och ekonomi. Projektens omfattning varierar över tid och innebär att
ekonomiska jämförelser över tid också varierar kraftigt. Projekten har som regel ingen
påverkan på förbundets ekonomiska resultat.
Det ekonomiska resultatet av årets verksamhet uppgår till 482 (1022) tkr. Det budgeterade
resultatet var 23 tkr. Det förbättrade resultatet kan förklaras med ej nyttjade konsultmedel,
vakanser.
Balanskrav
Kommunallagen anger att kommuners resultat ska vara positivt. Vid en beräkning av
årsresultatet med beaktande av balanskravsreglerna uppgår årets resultat till 482 tkr.
Årets resultat enligt resultaträkning:

482 tkr

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

Orealiserade förluster i värdepapper

0

Justering för återföring av orealistiska förluster i värdepapper

0

Inga underskott från tidigare år finns att återställa
Utvärdering av ekonomisk ställning
Genom en nivåhöjning av medlemsavgiften 2015 och en årlig dialog gällande förbundets
kostnadsutveckling har finansieringen av den löpande verksamheten säkerställts. Förbundet
har ett eget kapital på 7 mnkr och finansiella placeringar finns som täcker förbundets
pensionsåtaganden. Soliditeten uppgår till 13% (11%). Inga ekonomiska risker bedöms finnas
i de intressebolag som förbundet äger andelar i.

12

Intressebolag
Förbundet är delägare i Gryning Vård AB (17%) samt Mediapoolen AB (33%) Förbundet har
hållit sig informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och
muntlig information samt ägarsamråd.

Pensionsspecifikation
Marknadsvärdet på förbundets pensionsmedel som förvaltas inom SKL Pensionsstiftelse har
ökat med 14,2% under 2019, vilket motsvarar en avkastning på 2,7 miljoner kronor.
Avkastningen var betydligt bättra än fjolåret då avkastningen blev 0,4%. SKL pensionsfonds
placeringar har presterat bättre än jämförelseindex avseende aktieplaceringar, avseende
ränteplaceringar har den underpresterat mot index.
Bakom det goda avkastningsresultat ligger uppgångar på den svenska- och den globala
börsen på omkring 35%. Det goda resultatet drevs av ett sentiment där den under 2018
befarade avmattningen inte blev så alvarligt, samtidigt som stora penningpolitiska och
finanspolitiska stimulanser ligger kvar. Då det råder negativ ränta i många länder, är börsen
också det primära ställe där man kan nå positiv avkastning. Detta i sig anses vara en drivkraft
bakom stigande kurser.
Marknadsbedömare anser att den globala avmattningen har bottnat och att flera indikatorer
såsom inköpschefsindex och privat konsumtion pekar mot en långsam uppgång i tillväxt.
Detta talat för en fortsatt positiv börsutveckling. Med nuvarande höga värderingar på
världens börser i kombination med flera geopolitiska orosmoln finns det också större risker
för en nedgång. En särskild faktor att betrakta framgent är utbrottet av Coronaviruset, som
har fått börsen att falla globalt i början av 2020. Det återstår att se om börsen kommer att
återhämta sig snabbt eller om virusutbrottet kommer att få en lägre påverkan på global
ekonomi och börsutvecklingen.

13

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Årets vinst

Not

2019-12-31

2018-12-31

2

11 288 000
32 523 815

11 222 196
28 095 078

-22 796 876
-20 337 496
-42 542
634 901

-19 390 212
-18 695 220
-27 303
1 204 539

465
-195 627
439 739

1 983
-184 846
1 021 676

439 739

1 021 676

3
4

5
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Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

6

221 334

99 118

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Andelar i pensionsstiftelsen

7
8

2 200 000
9 346 000

2 200 000
9 346 000

Summa anläggningstillgångar

11 767 334

11 645 118

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordringar på staten
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

2 138 751
1 599 939
11 059 782

2 442 523
1 704 227
5 825 227

Kassa och Bank

10

28 516 588

35 978 655

43 315 060
55 082 394

45 950 632
57 595 750

6 590 985
439 739
7 030 724

5 569 309
1 021 676
6 590 985

6 938 000

6 070 000

4 920 843
877 633
33 390 606
1 924 588

6 030 519
898 822
33 215 981
4 789 443

55 082 394

57 595 750

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Årets vinst
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Skulder till olika projekt
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
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12

13
14

15

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

Inga

Inga

0

7 940 676
1 926 408
-794 758
9 072 326

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensioner intjänade före 1998
Löneskatt
Redan betald löneskatt
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Kassaflödesanalys

2019-12-31

2018-12-31

439 739

1 021 676

42 542
868 000

27 303
299 241

1 350 281

1 348 220

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 826 495
-3 821 095
-7 297 309

557 673
7 025 145
8 931 038

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-164 758
-164 758

0

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

-7 462 067
35 978 655
28 516 588

8 931 038
27 047 617
35 978 655

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Gjorda avsättningar
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning och med beaktande av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och god
redovisningssed.
Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer
att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder
har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och
utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser
tillväxtprogrammet bokas först mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvireras till
olika projekt, antingen som förbundet driver själva (intäktsförs) eller också till andra
aktörer(skuldminskning). För de projekt som inte går via tillväxtprogrammet bokas intäkten
direkt mot olika verksamheter i förbundet.
För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive
verksamhet/projekt. Pågående projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon
resultateffekt.
Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som skuld i
balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till
att inte någon löneskatteskuld redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har
betalt in löneskatt via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänför sig till den
pension som ligger i balansräkningen.
Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen. Den pension som är intjänad fram
till 1997-12-31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och
senaste avlästa aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner
eller särskild avtalspension.

Not 2

Övriga intäkter

Driftbidrag från staten
Driftbidrag från kommuner och landsting
EU-bidrag
Kurser och konferenser
Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting
Övriga intäkter (främst övriga bidrag, försäljning av
konsulttjänst)
Summa

2019

2018

2 876 030
14 565 583
1 703 557
1 064 299
6 589 054

2 486 881
12 516 090
7 051 974
469 634
4 576 019

5 725 292
32 523 815

994 480
28 095 078
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Not 3

Personalkostnader

Styrelse och övriga förtroendevalda
Anställda
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Summa

Not 4

2019

2018

15 398 226
4 678 149
2 720 500
22 796 875

83 825
13 264 589
4 220 800
1 820 998
19 390 212

2019

2018

-42 542
-42 542

-27 303
-27 303

2019

2018

8 627
187 000
195 627

3 846
181 000
184 846

Avskrivningar

Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med
10%, 20% och 33% samt datorer med 33% av
anskaffningsvärdet.
Avskrivning maskiner och inventarier
Summa

Not 5

Finansiella kostnader

Räntekostnader
Ränta på pensionskostnader
Summa
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Not 6

Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Årets aktiverade utgifter, utveckling
- Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 7

2019

2018

591 880

591 880

164 759
756 639

591 880

-492 762

-465 459

-42 542
-535 304
221 335

-27 303
-492 762
99 118

2019

2018

17 000
1 683 000
1 700 000

17 000
1 683 000
1 700 000

-

19 380 491

500 000

500 000

-

1 940 268

2 200 000

2 200 000

Finansiella anläggningstillgångar/ aktier

Gryning Vård AB, 556605-8201, säte Göteborg, 17%
Nyemission
Kapitaltillskott
Summa
Andelsvärde Gryning Vård AB
Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741, säte
Skövde, 33%
Anskaffningsvärde
Andelsvärde Mediapoolen i Västra Götaland AB
Summa aktier
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Not 8

Finansiella anläggningstillgångar/ andelar

Andelar i pensionsstiftelsen
IB Anskaffningsvärde pensionsstiftelsen
Summa
Marknadsvärde pensionstiftelsen

Not 9

2019

2018

9 346 000
9 346 000

9 346 000
9 346 000

21 456 480

18 745 975

2019

2018

82 311
1 167 203
4 472 498
412 200
321 654
301 335
947 781
20 266
416 450
12 870
617 668
58 425
412 254
889 989
2 138
3 746
19 454
37 187
34 121
5 060
144 967
144 960
250 000
285 245
11 059 782

646 704
25 178
783 189
1 712 761
357 282
377 392
71 153
40 000
232 658
262 191
859 422
457 297
5 825 227

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Fordringar till olika projekt
Antagningskansliet
Kompetensplattform projekt Kobra (Interreg)
InTek (VGR)
InVäst (GR, ESF)
ESF En skola för alla
ESF Vägledning för livet
Företagsklimat i Skaraborg
VO-college
Uppl int kommunerna kunskapsutveckling
Samverkansmodell kompetensförsörjning
Skaraborgsbyrån
Etableringssamverkan Skaraborg
Hållbara Skaraborg
Skaraborgsdagen
Komiland
DMO 2.0
Improve
Öppna ungdomsverksamhet
Strukturbild Skaraborg
Fullföljda studier
Utvecklingsledare kunskapsutveckling
Primärkommunal processtöd FVM
Praktikverktyget
Skaraborgs innovationssluss
Faktura Skaraborgs vatten
Fakturering för Idébytardagen
Fakturering för Idébytardagen
VGR kultur rekvisition 2019 del 2
Förutbetalda kostnader
Summa
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Not 10

Kassa och bank

Förbundets likvida medel
Tillväxtprogrammets likvida medel
Summa

Not 11

2018

4 609 006
23 907 581
28 516 587

12 673 130
23 305 525
35 978 655

2019

2018

6 590 985
439 739
7 030 724

5 569 309
1 021 676
6 590 985

Eget kapital

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa

Not 12

2019

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2019

2018

Ingående avsättning
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Nya utbetalningar
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
Övrig post
Utgående avsättning

6 070 000
65 000
133 000
-154 000
1 256 000
-433 000
6 937 000

5 770 759
89 000
92 000
-85 000
-563 000
766 241
6 070 000

Upplysning om löneskatt
Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats till
Skatteverket med
Denna löneskatt har hänförts till avsättning för pensioner
Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för löneskatt

3 574 000
1 683 000
1 891 000

2 267 340
1 472 582
794 758
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Not 13

Skulder till olika projekt

Utbildning FoU
Vårdsamverkan FoU Skaraborg
Vårdsamverkan psykiatri och missbruk
Primärkommunal barn och unga
Vårdsamverkan geriatrik
Integration Skaraborg
Infrastruktur och kommunikationer
Vårdsamverkan övergripande struktur
Projekt IBIC
Primärkommunal övergripande struktur
Utvecklingsledare äldre
Skolledarekonferens (medlemskommunerna)
Gymnasium Skaraborg
Utvecklingsledare kunskapsutveckling
E-hälsa
Vårdsamverkan Barn och Unga
Projekt mobil närvård
Teknikcollege
Praktikverktyget
Strukturbild skaraborg
IT- och verksamhetsutveckling
Integrationssamordning
VO-college
Skaraborgs Innovationssluss
Antagningskansliet (medlemskommunerna)
Fullföljda studier
Branschråd VGR
Regiovux smart industri (Skolverket)
Primärkommunal processtöd FVM
Vårdsamverkan processtöd samordnare
Företagsklimat Skaraborg
Från analys till handling
Delsumma
Tillväxtprogrammet Skaraborg
varav skuld projektägare
varav ej utnyttjad projekt kommunal finansiering
varav ej utnyttjad projekt VGR finansiering
Summa

2019

2018

236 528
435 592
92 054
31 764
367 592
702 179
926 129
2 495 707
285 361
1 145 396
345 649
121 052
142 719
2 134
29 180
656 057
53 029
370 961
876 328
3 651
28 782
135 181
9 483 025

194 365
436 272
139 881
31 763
171 628
713 000
150 639
888 262
21 815
187 154
309 374
9 374
358 628
208 650
129 049
356 196
275 451
104 205
80 305
863 514
1 210 173
1 636 290
321 484
904 759
43 764
164 461
9 910 456

15 974 677
3 271 861
4 661 043
33 390 606

17 976 192
1 971 143
3 358 190
33 215 981
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Not 14

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupen avgiftsbestämd ålderspension
Övriga interimsskulder
Summa

2019

2018

-7 268
1 150 284
646 290
135 282
1 924 588

915 056
566 092
3 308 295
4 789 443
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Skövde den 13 mars 2020

Katarina Jonsson

Jonas Sundström

Anna-Karin Skatt

Daniel Andersson

Adam Johansson

Kent Larsson
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Susanne Andersson

Catrin Hulmarker

Catarina Davidsson

Johan Abrahamsson

Ylva Pettersson

Bengt Sjöberg

Gabriela Bosnjakovic

Rolf Eriksson
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Bilaga: Förteckning över ledamöter och ersättare i olika samverkansorgan 2019
Förbundsfullmäktiges presidium till och med 2019-05-24
Ann-Christine Erlandsson, Gullspång, ordförande
Lars Berg, Skara, 1:e vice ordförande
Marie-Louise Svensson, Essunga 2:e vice ordförande
Valberedning:
Ordinarie

Ersättare

Marie Ekman, Skövde ordf.

Lena Sjödahl, Falköping

Per Gunnarsson, Vara vice ordf

Maria Radivoj, Essunga

Marita Bengtsson, Lidköping

Jan-Olof Bohlin, Skara

Linn Brandström, Töreboda

Per-Arne Brandberg, Gullspång

Britt-Marie Sjöberg, Hjo

Anne-Marie Wahlström, Tibro

Revisorer:
Elof Jonsson, Vara, ordförande
Per-Olof Ekholm, Hjo
Eva Reinhold, Essunga
Direktion:
Ledamot

Ersättare

Katarina Jonsson, Skövde, ordf

Johan Ask, Skövde

Jonas Sundström, Lidköping

Rasmus Möller, Lidköping

Catarina Davidsson, Karlsborg

Jonas Davidsson, Karlsborg

Anna-Karin Skatt, Tidaholm

Runo Johansson Tidaholm

Daniel Andersson, Essunga

Niclas Eringsfors, Essunga

Dan Gabrielsson, Falköping t.o.m. 2019-06-14

Adam Johansson, Falköping t.0.m. 2019-10-11

Adam Johan, Falköping fr.o.m 2019-10-11

Ingvor Bergman, Falköping fr.o.m 2019-10-11

Kent Larsson, Grästorp

Petter Johansson, Grästorp

Carina Gullberg, Gullspång

Björn Thodenius, Gullspång

Susanne Andersson, Götene

Åsa Karlsson, Götene

Catrin Hulmarker, Hjo

Pierre Rydén, Hjo

Johan Abrahamsson, Mariestad

Ida Ekeroth, Mariestad

Ylva Pettersson, Skara

Fredrik Nordström, Skara

Rolf Eriksson, Tibro

Per-Olof Andersson, Tibro

Bengt Sjöberg, Töreboda

Karin Arvidsson, Töreboda

Gabriela Bosnjakovic, Vara

Fredrik Nelander, Vara
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Adjungerade Direktionen, Tillväxtmedel
Robert Bengtsson, LO-distriktet Västra Sverige
Mats Jägstam, Högskolan i Skövde
Maria Henriksson, Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg
Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammaren
Petra Wirtberg, LRF
Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) samt VästKom styrelse:
Katarina Jonsson, Skövde
Jonas Sundström, Lidköping
Anna-Karin Skatt, Tidaholm
Johan Abrahamsson, Mariestad
VästKom, ombud till stämman
Gabriella Bosnjakovic, Vara, ordinarie
Fredrik Nordström, Skara, ersättare
Gryning Vård AB, ombud till bolagsstämma:
Björn Thodenius, Gullspång, ordinarie
Fredrik Nelander, Vara, ersättare
Gryning Vård AB, Revisor
Elof Jonsson, Vara
Gryning Vård AB, Styrelse
Jessica Ek, Skaraborgs Kommunalförbund, ordinarie t.o.m. 2019-03-29
Ylva Morén, Vara ordinarie fr. o. m. 2019-03-29
Mediapoolen Västra Götaland AB, ombud till bolagsstämma:
Bengt Sjöberg, Töreboda ordinarie
Rolf Eriksson, Tibro ersättare
Mediapoolen Västra Götaland AB, Revisor
Elof Jonsson, Vara
Mediapoolen Västra Götaland AB, styrelseledamöter
Åsa Karlsson Götene, ordinarie
Anna-Karin Skatt, Tidaholm, ersättare
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Per-Olof Andersson, Tibro, ordinarie
Adam Johansson, Falköping, ersättare
Brottsförebyggande rådet
Catrin Hulmarker, Hjo
Johan Ask, Skövde
Daniel Andersson, Essunga
Karin Arvidsson, Töreboda
Gothia Intresseförening
Fredrik Nordström, Skara
Länsstyrelsens styrgrupp för våld i nära relationer
Fredrik Nelander, Vara
Laxfond Vänern
Carina Gullberg, Gullspång, ordinarie
Björn Thodenius, Gullspång, ersättare
Politisk Samverkan Skaraborg (PSS)
Anna-Karin Skatt, Tidaholm
Skaraborgs Föreningsarkiv
Susanne Andersson, Götene
Runo Johansson, Tidaholm, ersätter
Delregionala Kollektivtrafikrådet (DKR)
Skaraborgs Kommunalförbund har utsett:
Katarina Jonsson, Ordförande
Jonas Sundström, vice Ordf.
Kommunfullmäktige i respektive kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare att företräda
kommunen i DKR.
Därtill utser Västra Götalands kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka i DKR.
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Organisationen

Rapport från
verksamheten 2019
Övergripande

På tjänstemannasidan medverkar förbundets
medarbetare regelbundet i samverkans- och
utvecklingsaktiviteter tillsammans med kollegor
i medlemskommunerna, övriga
kommunalförbund i Västsverige, Västra
Götalandsregionen, Länsstyrelsen samt övriga
myndigheter och samverkansorgan såväl
regionalt som nationellt.
Förbundets löpande arbete grundar sig på
medverkan och engagemang från anställda och
förtroendevalda i medlemskommunerna. Det är
genom ett utvecklat och regelbundet samarbete
i olika nätverk och arbetsgrupper som resultat
uppnås och förbundets uppdrag och legitimitet
formas.

Verksamheten under 2019
Styrelsen/Direktionen har under året haft åtta
sammanträden och bland annat behandlat
följande frågor:
-

Förändring av förbundet politiska
organisation och arbetssätt

-

Genomförande av Skaraborgsdagen

-

Utbildningsdag med Lars Stjernqvist,
Nationell utredning om planering och
dimensionering av KomVux och
gymnasieskolan

-

Interkommunalprislista,
gymnasieutbildning Skaraborg

Regional utveckling
Näringsliv

-

Gemensam fysisk planering

Viktiga händelser under året

-

Regional utvecklingsstrategi,

Business Region Skaraborg

RUS VG 2030

Business Region Skaraborg är en gemensam

Framtidens vårdinformationsmiljö

tillväxtorganisation (än så länge i projektform)

-

för att öka antalet etableringar i Skaraborg med
visionen att utveckla Skaraborg till en industriregion i världsklass. Under 2019 har verksamheten fokuserat på kommunernas offert-
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beredskap, det vill säga ta fram underlag och få
god koll på kommunernas lediga industrimark,
som kan vara aktuell för etableringar. Vidare
har material för att marknadsföra Skaraborg
tagits fram. Business Region Skaraborg har
medverkat i flera större mässarrangemang,
bland annat Hannovermässan, Logistikmässa i
München, Emigration Expo i Holland. Business
Region Skaraborg har medverkat i ett flertal
etableringsförfrågningar, varav två etableringar
är klara.
”Stärkt företagsklimat i Skaraborg”
Skaraborgs Kommunalförbund driver projektet
”Stärkt företagsklimat i Skaraborg”. Samtliga
kommuner i Skaraborg arbetar långsiktigt med
att förbättra företagsklimatet i Skaraborg.
Hittills har 250 offentligt anställda gått utbildningen ”Förenkla Skaraborg”. Dessutom
genomförs flera lokala insatser/aktiviteter i
respektive kommun.

Naturbruksskolorna i Västra Götalandsregionen
ska koncentrera sina hästutbildningar till
Axevalla hästcentrum, nära travbanan.
Regionstyrelsen har nu givit klartecken till att
påbörja genomförandeplaneringen för etapp 1
som en del i Västra Götalandsregionens
investeringsplan för åren 2020 till 2022.
Förbundet fortsätter att finansiera Gröna

ASSAR

Möten, som är ett sätt att stärka Skara som en

Testbädden ASSAR har varit framgångsrik,

mötesplats för de gröna näringarna. Gröna

både besöksmässigt och genom stor tilldelning

Möten har rönt mycket uppskattning och har

av nya medel till forskning, teknikutveckling,

nu etablerats i både Fyrbodal och Sjuhärad.

innovation och utbildning.
Besöksnäringen har en fortsatt positiv trend

Projektet SmartAgri, som förbundet

och gästnätter fortsätter att öka i Skaraborg.

medfinansierar till 2023, genomförs tillsammans med aktörerna Agroväst Livsmedel,

Gröna näringar
Västra Götalandsregionen och SLU har inom
ramen för Västra Götalandsregionens satsning
på de gröna näringarna i Västsverige gjort en
överenskommelse om en framtidssatsning på
områdena Hållbar produktion (nöt- och
lammköttsproduktion i Götala) och konsumtion
av animalieprodukter, stärka precisionsodlingen kring klustret i Skara samt
kunskapsförmedling/rådgivning till lantbruket.

Science Park Skövde och RISE. Projektet skall
praktiskt informera, hjälpa och stödja företag
att med digitalisering och ny teknik utveckla
sina nuvarande och framtida produkter och
tjänster i syfte att stärka konkurrenskraften i
den pågående digitala revolutionen inom agrara
näringar och livsmedel. 27 företag har hittills
fått stöd och erhållit externt stöd till ett värde
av 21 miljoner, tack vare projektet.

30

Tillverkande industri

Högskolan i Skövde, vilket syftar till att leverera

Det pågår omfattande satsningar för att stärka

innovationer till nästa generations tillverknings-

den industriella utvecklingen i Skaraborg.

process.

Insatserna sker till stor del genom IDC
(Industrial Development Center) som är en

Kunskapsintensiva tjänsteföretag

medlemsorganisation med 160 tillverknings-

Science Park Skövde verkar i nära koppling till

företag i Skaraborg. IDC har en basfinansiering

Högskolan i Skövde och utgör en funktion för

från Skaraborgs Kommunalförbund och VGR.

samverkan mellan akademi, näringsliv och

Denna ligger bland annat till grund för att

samhället. Spetsområdena är Spel, Framtidens

initiera industriella utvecklingsprojekt i

tillverkande industri, Beslutstöd samt Hälsa.

Skaraborg, vilket har resulterat i att det i
dagsläget pågår 12 projekt. Skaraborgs

Science Park Skövde har i uppdrag att generera

Kommunalförbund är även medfinansiär till de

fler tillväxtbolag som säljer globalt och skapar

två största projekten.

kvalificerade arbetstillfällen lokalt, samt
stimulera befintliga företag att öka sin

Första projektet är ”Catalyst – för smart och

innovationsförmåga och utveckla lösningar för

hållbar industri” vilket är en vidareutveckling

framtidens utmaningar. Skaraborgs

av Hållbar industriell utveckling och projektet

Kommunalförbund medfinansierar ”Science

finansieras av Skaraborgs Kommunalförbund,

Park Skövde Startup”. Projektet handlar om att

VGR och europeiska regionala utvecklings-

få fler nya företag som deltar i inkubatorpro-

fonden. Projektet syftar till att den tillverkande

cesserna samt hjälper entreprenörer att ta sin

industrin ökar sin konkurrenskraft och

idé från ”start up” till lönsamma tillväxtbolag.

lönsamhet genom omställning till en mer

Under 2019 har 53 företag deltagit i processen,

attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

varav 8 aktiebolag har gjort en ”exit”.

Satsningen adresserar även flera av delmålen
inom ramen för Agenda 2030.

ASSAR fyller en viktig funktion med sin testoch demonstrationsmiljö, som kombinerar

Det andra projektet är ASSAR, som är en test-

kunskapsintensiva tjänsteföretag med

och demonstrationsmiljö för tillverknings- och

tillverkande industri.

teknikföretag. ASSAR är en plattform för
kunskapsutbyte mellan nationella och

Projekt ”SmartAgri” utvecklar en plattform och

internationella företag, akademi, kunskaps-

mötesplats som för samman kompetens och

noder och institut. Målet med ASSAR är att

kunskap inom IT, automation och lantbruk/

etablera en integrerad fysisk och virtuell

biologi som ska ge relevant stöd till små och

utvecklingsmiljö i världsklass för forskning,

medelstora teknikföretag vid utveckling och test

teknikutveckling, innovation och utbildning.

av nya smarta tekniklösningar och metoder för

Intresset har varit mycket stort och genererat

en intensifierad, hållbar och säker

betydligt fler besökare än förväntat.

matproduktion.

KK-stiftelsen har beviljat närmare 100 miljoner
under 8 år till forskningsprofilen ”Virtuella
fabriker i kunskapsdriven optimering” till
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samhällsplanering, detta i samarbete med
Turistrådet Västsverige och Göteborgs
Universitet. Det övergripande syftet är att
stärka samverkan genom dialog och ökad
kunskap, samt genom att konkret utgöra ett
stöd i arbetet med att föra in besöksnäringsperspektivet i samhällsplaneringen. Under
hösten 2019 tog respektive kommunstyrelse i
Skaraborg beslut om att genomföra samråd för
”Program Skaraborgs turistslingor”.
Under året har Skaraborgs besöksnäringsarbete
presenterats på flertalet konferenser och för
regionala och nationella aktörer, detta som ett
Besöksnäringsutveckling
Den preliminära statistiken från SCB för
Västsverige gällande hotell, stugbyar och
vandrarhem (HSV) för tiden januari – oktober
2019 visar en ökning av gästnätter med 4,1 %
jämfört med rekordåret 2018. Skaraborg

gott exempel i Sverige för Skaraborgs
samverkansmodell gällande destinationsutveckling och vårt områdes samlade grepp
kring besöksnäringsfrågorna. Framför allt
gällande rollfördelning och beaktandet av
besöksnäring i samhällsplanering.

uppvisar en ökning under motsvarande tid på
4,3 % för HSV och 1,93 % för camping.
Skaraborg uppvisade därmed preliminärt 575
00 gästnätter HSV för tiden januari - oktober,
att jämföra med 551 500 gästnätter 2018.
Gästnätterna för camping är mer preliminära
och redovisas på helår första kvartalet 2020.
Sedan 2017 har en besöksnäringskoordinator
verkat på halvtid vid Förbundet. Koordinatorn
har en sammanhållande roll för de strategiska
besöksnäringsfrågorna i Skaraborg och
målgruppen för insatserna har varit politiker
och tjänstemän. Fokusområden för
turistchefsnätverket under 2019 har varit
besöksnäring i samhällsplanering,
rollfördelning mellan det offentliga och

Framtid
Business Region Skaraborg kommer bland
annat fokusera sin verksamhet på
försäljningsprocessen för att öka antalet
etableringar, lansera offertberedskapen i
digitala kartverktyg, ökad närvaro i sociala
medier och delta i fler internationella mässor.
Utifrån förstudie ”Inflyttarservice” finns ett
tydligt behov hos näringsliv, kommunerna,
försvaret och SkaS att starta en inflyttarservice
som säkerställer fokus på Skaraborgs
kompetensförsörjning, vilket på sikt bidrar till
ökad tillväxt. Under året kommer Skaraborgs
Kommunalförbund att starta ett projekt inom
området.

besöksnäringsaktörerna samt att möta upp i det

Den tillverkande industrin står inför ett antal

Skaraborgsövergripande projektet Visit

utmaningar, men också stora möjligheter. Flera

Skaraborg.

branscher är under omställning och kraven

Skaraborgs Kommunalförbund har medverkat i
ett projekt gällande besöksnäring i

ökar utifrån industrins bidrag till att nå
delmålen inom Agenda 2030, bland annat
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klimatmålen. Det pågår lokala, regionala och
nationella satsningar för industriell utveckling i
Skaraborg och utbudet till företagen är större
än någonsin. Detta gör att vi ändå står väl
rustade för att bidra till att vända utmaningarna
till konkurrensfördelar och där en av de största
utmaningarna är kompetensförsörjningen.
Projektet ”Stärkt företagsklimat i Skaraborg”
kommer under 2020 att ha fokus på
kommunernas lokala insatser för att förbättra
kommunernas näringslivsranking.
Skaraborg och Sverige i stort behöver planera
och förbereda sig för den ökade ström av
besökare som redan idag kommer till olika
platser i vårt område. Skaraborg måste klara de
miljö- och hållbarhetsutmaningar som blir allt
mer påtagliga och det offentliga behöver
planera för en allt större resandeström till
Sverige med nya målgrupper som man inte har
mött i samma utsträckning tidigare.
Kommunerna måste också hantera
besöksnäringsfrågan på ett hållbart sätt över
förvaltningsgränserna, i samhällsplaneringen
och ställa om från destinationsutveckling till
destinationshantering. Oavsett om man är en
stor eller liten ”turistkommun” så måste man
hantera besöksnäringsfrågan.

Kompetensförsörjning
Viktiga händelser under året
Förändring av branschrådsstrukturen
Under året har en förändring av branschrådsstrukturen i Skaraborg varit nödvändig att
göra på grund av Arbetsförmedlingens
omdaning där man avsagt sig ansvaret för
delregionala branschråd. En översyn av
Skaraborgs nio branschråd har därför
genomförts i samarbete mellan kommunalförbundet och Arbetsförmedlingen. Vissa råd

Sammanfattningsvis inom besöksnäring

kommer drivas vidare av branschorganisa-

behöver kommuner i framtiden vända sig från

tioner, andra kommer läggas vilande medan

marknadsföring och tillväxtfokus - till att arbeta

några kan regionaliseras. Undantaget är

mer långsiktigt och robust med hantering och

Collegeformerna, samt det kommunala

planering.

pedagogiska branschrådet för
kompetensförsörjningen inom skola/förskola
som inte berörs utan kommer fortsätta drivas i
kommunalförbundets regi. En av effekterna av
denna förändring blir att den kommunikation
som skedde mellan utbildare och arbetsmarknad tack vare branschråden framöver
behöver säkerställas på andra sätt.
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Inspel till VG2030 samt fokus för Skaraborgs

Kommunalförbundets projekt

kompetensförsörjning 2020–2022

Samverkansmodell för kompetensförsörjning i

Kompetensforum Skaraborg genomförde under

Skaraborg går in i genomförandefas 2020,

våren en workshop i syfte att identifiera de

vilket innebär att ett ’case’ inom möbelindustrin

viktigaste kompetensförsörjningsfrågorna som

ska testas operativt genom myndighets-

inspel till den regionala utvecklingsstrategin

samarbete. Lärdomar i arbetet ska bidra till att

(RUS) VG2030. Resultatet i form av en

bygga en robust och flexibel myndighets-

bruttolista sorterades i två insatsområden,

gemensam arbetsmodell på verksamhetsnivå.

nämligen 1. Höjd utbildningsnivå (på alla

Modellen ska sen kunna vara snabbfotad i att

nivåer), samt 2. Ett större och matchat

lösa olika typer av kompetensförsörjningsbehov

arbetskraftsutbud. Dessa områden kommer

såväl i privat som offentlig sektor. Den

även utgöra grund för kompetensförsörjnings-

strategiska samverkansarenan Kompetensforum

insatser inom kommunalförbundets uppdrag

Skaraborg, som funnits sedan 2015, kommer

kommande tre-årsperiod 2020–2022.

därmed också få en renodlad funktion eftersom

Efterfrågade effekter kan uppnås exempelvis

de olika nivåernas uppdrag, förväntningar och

genom att attrahera inflyttare till Skaraborg,

resultat definieras som delar inom samma

behålla högskolestudenter samt inpendlande

system.

arbetskraft, verka för utbildningsutbud som

Västra Götalandsregionen har erbjudit sig att

matchar regionala behov samt att bidra till

hålla i en process för en stärkt och utvecklad

kompetensomställning av anställda.

regional samverkansstruktur för Västra
Götalands arbete med kompetensförsörjning.

Rapporten Framtidens kompetensförsörjning i

Detta mot bakgrund av att samtliga kommunal-

Skaraborg (Lina Bjerke och Sara Johansson,

förbund nu skapat sina kompetensforum/

Jönköping University), färdigställdes och

kompetensråd och hanterar liknande frågor

började spridas under hösten. Den visar bland

kring analys, insatser och branschråd och då vill

annat statistik för den inomregionala

undersöka behov av en gemensam kraftsamling

pendlingen kommun- och branschvis, samt

inom vissa områden. Startskottet blir ett första

nyanserar bilden av kompetensmatchningen för

möte där Västra Götalandsregionen bjuder in

styrkeområdena fordonsindustri, möbelindustri

kompetensforumens/-rådens arbetsutskott

gröna näringar, samt dataspel och -tjänster och

(ordförande, vice ordförande, kommunal-

finansteknologi. Rapporten har distribuerats till

förbunden samt Arbetsförmedlingen) i februari

nätverken med policyrekommendationer och

2020.

förslag på insatser. Rapporten presenterades
även under Skaraborgsdagen 2020.

Matchningsutmaningen
Kompetensforum Skaraborg har beslutat att ta

Framtid

sig an matchningsutmaningen, som enkelt

Förbättrad samverkansstruktur i Skaraborg

uttryckt innebär att merparten av de arbets-

och Västra Götaland

sökande, ca 75%, inte efterfrågas på arbetsmarknaden, medan företagen får tacka nej till
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ordrar på grund av kompetensbrist. Under

seminarier i Göteborg och i Fyrbodal. Dialog

2020 kommer en matchningsmodell testas,

och samverkan har skett med regionala

som bygger på den så kallade bygg/industri-

tjänstepersoner från Koncernavdelningen

piloten i Skövdemodellen. Modellen kommer

Kultur VGR, Västarvet, Kultur i Väst, enskilda

skalas upp till Skaraborgsnivå och involvera

företag och föreningar inom kreativa och

flera olika aktörer.

kulturella näringar, regionala kulturprojekt,
forskare från Handelshögskolan på Göteborgs

Kultur

Universitet och Högskolan i Skövde, samt
nätverk inom andra sektorer, för att utveckla
kunskap och fakta om kultur som tillväxtfaktor
och en del av det hållbara samhällsbyggandet.

Under året har arbete pågått med att främja
barn- och ungdomskulturen och utveckla
Skaraborg som en plats där unga möts, samt att
uppfylla mål 4.1: En växande andel unga
upplever Skaraborg som en attraktiv plats
(Genomförandeplan för Skaraborg 2017–
2020). Medaktörer i arbetet har bland annat
varit Folkhälsoenheten på Västra Götalands-

Viktiga händelser under året
Under 2019 har insatser och aktiviteter för att

regionen, Sveriges Ungdomsförbund,
ungdomsstrategerna i kommunerna Skövde,
Falköping och Karlsborg, organisationen KEKS,

främja de kulturella och kreativa näringarna

Barnombudsmannen, Länsstyrelsen,

pågått i samarbete med kommuner,

Myndigheten för Civilsamhälle och

organisationer och andra aktörer. Utifrån de

ungdomsfrågor (MUCF) samt personal och

initiativ och projekt som har startats och pågått

chefer på de öppna ungdomsverksamheterna i

har fokus legat på att skapa samverkan mellan

Skaraborg. En stabil och bra plattform för

de olika aktörerna. Det har lett till att projekten

samverkan och samhandling har byggts upp

sammantaget kan skapa hållbara och lång-

genom temagruppen Barn och Unga på

siktiga strukturer, samt att arbetet kan ske över

Skaraborgs Kommunalförbund. Gruppen har

ett större geografiskt område, och med andra

under året anordnat konferenser med MUCF

redan befintliga kollektiv och föreningar som
samlar KKN-företag.
Skaraborgs Kommunalförbund fick medel från
Kulturnämnden på Västra Götalandsregionen
för att sprida och förmedla vårt arbete med

för att stärka kunskap och interkommunalt
samarbete, men också ökat samarbetet över
kommungränserna.
Projektet KEKS – Skaraborgs öppna
ungdomsverksamheter, som delfinansieras av
Skaraborgs Kommunalförbund, har utvecklat

kultur som tillväxtfaktor. Vi har blivit inbjudna

en tvärkommunal samarbetsplattform för

som föreläsare på konferens i Jämtland, haft

tjänstepersoner i kommunerna. Tillsammans
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med den nationella organisationen KEKS har
verksamheterna stöd i sin utveckling mot att
uppfylla de ungdomspolitiska målen, EU:s
riktlinjer för ungdomsarbete, samt även
Barnkonventionens artikel 12. Verksamheterna
har nu fått metoder och verktyg för att utveckla
och analysera sin verksamhet utifrån
gemensamma mål satta nationellt, men även
mål satta inom kommunen.
Under året har kulturstrategen haft ett tätt
samarbete med kulturstrategerna i de övriga
delregionerna och koncernavdelningen Kultur
på Västra Götalandsregionen i arbetet med att
ta fram en ny regional kulturstrategi, vilken nu
är antagen och gäller perioden 2020–2023.

Framtid

Hållbar
Samhällsutveckling
Viktiga händelser under året

Arbetet under 2020 kommer fokusera på att ta

Under 2018 genomfördes förstudien

fram en genomförandeplan för Skaraborg

KomILand, där strategen för hållbar samhälls-

baserat på den nya regionala kulturstrategin.

utveckling medverkade. Baserat på den

Planen kommer att ta hänsyn till Skaraborgs

kommer tjänster för kombinerad mobilitet att

utmaningar och styrkor, med fokus på att skapa

testas på tre platser i Skaraborg: Broddetorp,

hållbara och långsiktiga arbetssätt och

Lundsbrunn och Timmersdala. Under 2019 har

samarbeten. Tillsammans med regionens

arbetet med att förbereda för tester under 2020

Kulturnämnd kommer en struktur för

pågått med stor intensitet i projektet som

kulturpolitiska samtal att arbetas fram, för att

huvudsakligen finansieras av Vinnova och

skapa bästa möjliga förutsättningar för

Västra Götalandsregionen.

genomförandet.
Under 2019 har två plandokument utformats
som under 2020 kommer att antas av samtliga
kommuner i Skaraborg. De handlar om
turistslingor och infrastruktur för hållbara
bränslen. Arbetet bygger på Strukturbild
Skaraborg och ett tredje plandokument
gällande etablering, samhällsplanering i
relation till Business Region Skaraborg har
också påbörjats. Arbetet sker tillsammans med
forskare, region och länsstyrelse.
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Infrastruktur och kollektivtrafik

kombinationerna av olika färdsätt och

Trafikverket meddelade under hösten 2019 att

mobilitetstjänster kan utvecklas.

det inte kommer att tas fram någon nationell

Det finns nationella mål kring att flytta över

infrastrukturplan under innevarande

mer gods från väg till järnväg och sjöfart.

mandatperiod. Västra Götalandsregionen

Kopplat till detta finns ett behov att stärka den

påbörjade dock ett arbete med en komplettering

infrastruktur som möjliggör fler och effektivare

av nuvarande plan 2018–2029.

godstransporter på västra stambanan. Sjöfarten

Inriktningsplanering för kompletteringen

på Vänern behöver dessutom stärkas, och den

påbörjas under 2020. E20-utbyggnaden till en

utveckling som möjliggörs av nya slussar i Göta

mötesfri väg genom Skaraborg fortgår enligt

älv behöver bevakas.

plan.

Arbetet med gemensam samhällsplanering

Infrastrukturnätverket i Skaraborg har under

kommer att fortsätta med sikte på antagande av

året tagit fram inspel till den regionala potten

en gemensam plan före valet 2022.

för det mindre vägnätet 2022–2025. Under
arbetet konstaterades stora behov av förbättringar i det mindre vägnätet i vårt område.
Detta påtalades i en samlad skrivelse ifrån
Skaraborgskommunerna till Trafikverket.
Under 2019 togs beslut om införande av tre
zoner i kollektivtrafiken. Zonerna införs från
den 4 november 2020. För Skaraborg innebär
det att längre resor mellan kommunerna
kommer att bli billigare än idag. Det kommer
vara positivt för det hållbara resandet, och kan
ihop med en mer effektiv kollektivtrafik bidra
till att stärka nätverksstaden Skaraborg.
Framtid
Under 2019 startade vi Arena för strategiska
diskussioner om kollektivtrafik i Skaraborg,
vilket är en mindre grupp som träffas kring den
kommungemensamma utvecklingen av
kollektivtrafiken. Gruppen kommer,
tillsammans med Kollektivtrafiknätverket, att
bereda inspel till de remisser som kommer
under 2020: Trafikförsörjningsprogram 2021–
2025 samt Storregional trafik 2028. I dessa
framtidsprogram blir det viktigt att Skaraborgs
särskilda förutsättningar beaktas, och att

Kunskapsutveckling
Viktiga händelser under året
Måldokument Utbildning Skaraborg
Måldokument Utbildning Skaraborg har
reviderats under året. De tre övergripande mål
som beskriver Skaraborgs gemensamma
riktning inom hela utbildningsområdet, och
som är politiskt tagna, kvarstår. Målen är stärkt
tillväxt och kompetensförsörjning, höjd
utbildningsnivå och ökad kvalitet. Elva nätverk,
nära kopplade till skol- och utbildningschefsgruppen, arbetar utifrån Utbildning
Skaraborgs intentioner.
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Kompetensförsörjningen inom skol- och

året i rad Möjligheternas värld, ett teknikevent

utbildningsområdet är bekymmersam. Genom

som besöktes av ca 1200 åk 8-elever samt

att samla olika aktörer som kan verka för att få

språkintroduktion. Detta var sista året av de tre

fler människor till pedagogisk verksamhet, har

år projektet fått tillväxtpengar för. En ny

ett Branschråd pedagogik startats.

ansökan skrevs och gick igenom i juni så

Branschrådet har en bred representation av

projektet fortlöper åren 2020–2022. Både

kommuner, olika skolformer, fackförbund och

Teknik-och Industriprogrammen har sett en

lärosäten.

ökning av antalet sökande och i år fylldes alla

Praktikverktyget
Under 2019 har verktyget börjat användas för
ytterligare en praktikform, Yrkeshögskolans
LIA, där man infört den för yrkesgruppen
Medicinska sekreterare. Tre kommuner har
infört PRAO under året och totalt är det nu sju
av Skaraborgs kommuner som använder
verktyget fullt ut för sin PRAO-verksamhet.
Två skolor inom gymnasium/vuxenutbildning
har också påbörjat sitt införande av verktyget
för Barn- och Fritidsprogrammet/Barnskötarutbildning.
Antagningskansliet
Antagningsåret 2019 har gått bättre än
förväntat. Det fanns oro kring den otydlighet
som uppstod när regeringen förändrade
inriktningarna på IM
(introduktionsprogrammet). Eleverna sökte
under 2019 till IM via antagningskansliet, men

platser på Industriprogrammet, och i stort sett
alla platser på Teknikprogrammet. Några skolor
utökade även antalet platser på programmen.
Möjligheternas Värld är en stor del i arbetet att
göra dessa utbildningar mer attraktiva att söka
till. Teknikcollegeprao i Skövde, där elever får
möjlighet att besöka Teknik-och
Industriprogrammen, samt företag kopplade till
dessa utbildningar, fortsätter att erbjuda platser
till elever i åk 8 och 9. Alla elever i de
kommuner som är knutna till praktikplatsen.se
har möjlighet att söka dessa platser.
Förhoppningen är att detta koncept ska spridas
till andra orter i Skaraborg.
Teknikcollege har genomfört Karriärlunchen
för fjärde året. Syftet med lunchen är att länka
samman näringsliv och studerande och skapa
tillfälle för dem att diskutera framtidens
arbetsplats och möjligheter.

även direkt till de olika huvudmännen i

Samarbetet med Högskolan i Skövde har under

Skaraborg, vilket skapade otydlighet kring var

året fortsatt och ett årshjul planeras.

eleven skulle söka och bli antagen. Med god

Teknikcollege Skaraborg har även utökats med

samverkan mellan antagningskansliet och olika

en vuxenutbildning. I december 2018

studie- och yrkesvägledare i Skaraborg fortlöpte

certifierades CNC-utbildningen i Falköping.

antagningen relativt bra.

Ytterligare en inriktning på Teknikprogrammet
i Västerhöjd har i juni 2019 blivit certifierad,
produktionsteknik.

Teknikcollege

Rikskonferensen för Teknikcollege hölls i

Teknikcollege Skaraborg kan se tillbaka på ett

november 2019 i Skövde. Flera lokala företag

innehållsrikt år. I april genomfördes för sjätte

från hela Skaraborg fick möjligheten att
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medverka i de olika seminarier som erbjöds

Fullföljda studier

under dagen.

Fullföljda studier är en gemensam och

Teknikcollege Skaraborg genomgick i november

sektorsövergripande fråga utifrån flera pers-

en återcertifiering och inväntar nu protokollet.

pektiv. Det är en folkhälsofråga likväl som i
förlängningen en fråga om höjd utbildningsnivå
och ökad tillväxt i Skaraborg. Det är också en
prioriterad fråga i hela Västra Götaland.
Förbundet driver och/eller medverkar i flera

Vård och omsorgscollege

utvecklingsprojekt.

Vård och omsorgscollege har under 2019
arbetat vidare med de lokala och regionala
målen som syftar till att nå en
kompetensförsörjning i balans 2025. En del i
detta arbete har varit att fler ska få en inblick i
olika yrken inom branschen. Elever i åk 9 har i
vissa kommuner erbjudits feriejobb på lov.
Utbildningsanordnare och arbetsgivare har
varit ute och informerat i grundskolor om
utbildning och verksamheter för att visa på
bredden av branschen och vad en utbildning
kan leda till.
I samarbete med nationella VO-college och
WorldSkills Sweden har en skoltävling
genomförts som ett led i att dels visa på
möjligheterna att tävla i sitt yrke, och dels att
visa upp branschen för allmänheten.
En vård och omsorgsbilaga har givits ut i
samarbete med SLA som ytterligare en del i
satsningen för att öka kunskapen och intresset
för vård och omsorgsutbildningarna och
branschen.
Samverkan med Balthazar och Skaraborgs
sjukhus har inletts för att undersöka
förutsättningarna att samverka kring
kopplingen mellan teknik och vård för att nå
yngre målgrupper.
Ett samarbete med Högskolan i Skövde har
påbörjats för att växla upp arbetet med att
attrahera fler personer att välja en utbildning
inom vård och omsorgsbranschen.

- Fullföljda studier – genom trygghet och
studiero
Fullföljda studier genom trygghet och studiero
är en av flera satsningar som görs i Skaraborg
med syfte att främja fullföljda studier. Sex
kommuner har deltagit aktivt i satsningen
under 2019 (Karlsborg, Lidköping, Skara,
Skövde, Tidaholm och Töreboda).
Kommunerna/ skolenheterna har erbjudits ett
fortbildningskoncept vars syfte är att bidra med
kunskap som vilar på en vetenskaplig grund för
att skolor på ett främjande, förebyggande och
akut åtgärdande sätt ska kunna skapa optimala
lärmiljöer präglade av trygghet och studiero.
Utifrån den kunskap, samt de teoretiska och
praktiska verktyg fortbildningskonceptet
tillhandahåller utvecklas arbetet på olika sätt i
de deltagande kommunerna. Arbetet finns
dokumenterat i ett antal filmer och har
presenterats i regionala och nationella
sammanhang. Arbetet har utvärderats av
Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet.
Planering för fortsatt arbete, samt för spridning
och att möjliggöra för fler kommuner att delta,
pågår. Falköping deltar i satsningen med start i
januari 2020.
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- En skola för alla

Projektets utvärderare (Veta advisor) har

Under 2019 har En skola för alla varit i en aktiv

genomfört flera fallstudier under året, till vilka

genomförandefas där vi kan visa på fina resultat

de kopplar lärandemoment i syfte att återföra

i de 30 projektverkstäder som varit igång under

kunskap till relevanta aktörer.

året. Projektets övergripande mål är att ”fler
unga klarar sin utbildning, alternativt kommer i

- Vägledning för livet

arbete, och att färre hoppar av skolan”. Vi har

Under våren 2019 avslutades projektet

lärt oss massor och vi har lärt ut massor. Ny

Vägledning för livet, med gott resultat. De

kunskap har skapats som vi under året försökt

områden som lyfts som särskilt viktiga att

dela med oss av. Det har bland annat resulterat

fortsätta implementera är att formalisera SYV-

i implementering på olika nivåer.

nätverken, att vägledning är hela skolans
ansvar, att arbeta med inkluderande vägledning

Under 2019 har En skola för alla fått två nya

och att utveckla nya metoder och mötesplatser.

projektledare som tog vid i juli, varav en har det
övergripande ansvaret. För projektets fem

- IMprove

delprojektledare har arbetet präglats av att

Under 2019 har IMprove startats upp i

stötta kommunerna i det löpande arbetet med

Skaraborg, tillsammans med ytterligare tre

projektet och att förbereda inför avslutet.

regioner, och med Sveriges kommuner och

Mycket tid har bland annat lagts på att

regioner (SKR) som projektägare. Fyra

identifiera projektets resultat, förbereda för

kommuner i Skaraborg medverkar (Skövde,

implementering och att ta fram

Lidköping, Skara och Tibro). Målgrupp för

spridningsmaterial såsom en film kring

IMprove är sent anlända ungdomar med

projektet.

uppehållstillstånd, vilka följer något

Att erbjuda aktiviteter för deltagare är

introduktionsprogram. Syftet är att skapa

projektets huvudsakliga fokus, men vissa

modeller och metoder för att öka

kommuner arbetar även på organisatorisk och

genomströmningen och tillgängliggöra det

strukturell nivå. Allt i syfte att identifiera och på

svenska skolsystemet.

sikt implementera ett hållbart arbete för att fler

Första halvåret fokuserades på att samla in och

ska fullfölja sina studier, alternativt komma i

sammanställa statistik gällande sent anlända

arbete. Att stödja, utveckla och i vissa fall skapa

elever, samt analysera genomströmning på

nätverk för Kommunernas aktivitetsansvar

Introduktionsprogrammen inom hela

(KAA) är ett av projektets strukturella fokus.

Skaraborg. Men också till att upprätta

Under projektets tid har KAA-nätverk skapats i

projektverkstäder i de fyra kommunerna. Vid

Fyrbodal och Sjuhärad (Skaraborg har haft ett

halvårsskiftet går IMprove in i

aktivt nätverk sedan 2015).

genomförandefas och har fyra effektiva och

I mars genomfördes en lärandekonferens med

produktiva projektverkstäder. Utifrån

temat Frånvaro till närvaro i våra skolor – hur

förändringsteorin arbetar de utifrån sina

vänder vi trenden, dit intressenter från

förutsättningar mot mer tillgängliggjorda

kommunerna bjöds in.

utbildningsmetoder. Verkstäderna har
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tillsammans med den regionala projektledaren

sammanfatta ett flertal goda exempel, resultat

under hösten aktivt arbetat med sina

och lärdomar.

projektplaner tillsammans med IMprove’s

I mars 2020 avslutas ESF-projektet En skola

utvärderare, VETA advisor.

för alla. Projektet har varit lyckosamt och gett

Under hela året har den regionala

ny kunskap kring vad som är framgångsrikt för

projektledaren arbetat med upprättandet av

att få elever att fullfölja sina studier. Nya

rutiner, skapandet av kontakter och även

arbetssätt är testade och i många fall

informerat om strukturer och rutiner för det

implementerade i de verksamheter som

ekonomiska och administrativa arbetet som

deltagit. Bland resultaten finns framgångar

medfinansiering, kommunernas

värda att uppmärksamma kring närvaroarbete,

tidrapportering, deltagarnas närvarorapporter

relationer och bemötande, nya roller i skolan

och uppföljningar, etc.

(exv. elevcoach) samt inkluderande lärmiljöer.

I september hölls en gemensam kick-off för alla

Resultaten är så intressanta att fortsatta

16 projektverkstäderna, där bland annat

satsningar känns angelägna.

projektägare, utvärderare, angränsande projekt

Nätverksstrukturen i Utbildning Skaraborg

och myndigheter medverkade. Kick-offen

gynnar samverkan och vi kan se att det är en

syftade till att skapa samsyn, bidra med

bra grund för samordnade insatser.

kunskap samt skapa engagemang.

Skaraborgs skol- och utbildningschefer arbetar
målmedvetet och synkroniserat med det som

- Skaraborgsbyrån

Måldokument Utbildning Skaraborg prioriterar.

Projektet Skaraborgsbyrån pågår och arbetar

För andra året är Förändringsledarskap temat

med att stärka samverkan kring yrkesutbildning

som genomsyrar de konferenser och dylikt som

och validering på vuxenutbildningarna i

anordnas av skolcheferna.

Skaraborg i syfte att öka individens möjligheter

Lärarutbildningen som bedrivs av Högskolan i

till en varaktig etablering på arbetsmarknaden.

Borås med Campus på Högskolan i Skövde,

I styrgruppen finns representanter från både

fortsätter med intag varje januari. Dock är

vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen.

söktrycket minskande, vilket är oroande, då

Övergripande mål för projektet är att stärka

behovet av alla olika lärarkategorier är mycket

tillväxten i Skaraborg utifrån de

stort.

kompetensförsörjningsbehov som finns.

Samarbetet med Högskolan i Borås ökar och
arbete kring praktiknära forskning och

Framtid

kompetensutvecklingsinsatser erbjuds till

Skaraborgs arbete med fullföljda studier

kommunerna.

uppmärksammas på regional nivå och
representanter för det goda arbetet inom
Utbildning Skaraborg kommer att delta på
2020 års första BHU-möte (Beredningen för
hållbar utveckling, Västra Götaland) för att
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Kommunalförbundet. Inom ramen för den
nystartade gruppen Samordnad hälsa vård
och omsorg har det hållits två dialogdagar i
Skaraborg med sammanlagt närmare 200
deltagare, som uppföljning och vägledning
kring det fortsatta arbetet med
implementering av den nya
samverkanslagen.
•

Erfarenhetsutbyte kring behov av
gemensamma insatser kring
personalförsörjning har skett tillsammans
med representanter för Skaraborgs

Välfärdsutveckling

personalchefsnätverk.
•

Gemensamt utförande av tillsyn (Tillsyn i

Viktiga händelser under året

samverkan) har utvidgats till att även

•

innefatta tobakslagen.

Idébytardagen 2019 genomfördes i
oktober. Innehållet bygger på att

av förnyad certifieringsperiod för Vård- och

erfarenheter och metoder genom

omsorgscollege.
•

om att ställa sig bakom den gemensamma

Skaraborg. Totalt kom ca 350 personer

nationella finansieringen för

från Skaraborgs kommuner.

kunskapsstyrning i socialtjänstens

Socialchefsgruppens planeringsdagar

verksamheter.
•

regionen, vilket lett till ett interimistiskt

utmaningarna kring digitalisering och

beslut om ett regionalt Kunskapsråd.

kompetensförsörjning.

Representant från Socialchefsnätverket är

Verkställighet efter beslut om ny
nätverksorganisation. Några nätverk har
avslutats och andra bildats för att
Kommunalförbundets nätverk bättre ska
samordnas med vårdsamverkansstrukturen och med aktuella nationella
nätverk.

utsedd att ingå i Regionala Kunskapsrådet.
•

omsorg som ersätter tidigare
implementeringsgrupp och
vårdplaneringsgrupp. Gruppen har tre
processtöd, varav en har sin tjänst på

Ny representant från Socialchefsnätverket
har utsetts att ingå i Grynings styrelse.

•

Deltagande i framtagandet av
länsgemensam riktlinje för SIP-arbete.

•

Deltagande i framtagandet av
länsgemensamt inriktningsdokument för

Uppstart av den nya vårdsamverkansgruppen Samordnad hälsa, vård och

Deltagande i att ta fram struktur för
kunskapsstyrning i samverkan med

diskussioner fördes om bland annat

•

Samtliga kommuner i Skaraborg beslutade

är anställda inom Välfärdssektorn i

genomfördes i september, då djupare

•

Samverkansavtal har skrivits med anledning

kommunerna i Skaraborg delar med sig av
seminarier och utställningar. Målgruppen

•

•

organiserat integrerat arbete.
•

Ställningstagande för kommunerna
avseende att avropa optioner från
Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM)upphandlingen har skjutits upp till 30/4
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2020. FVM är ett IT-stöd som syftar till att

•

•
•
•
•

•
•

statliga medel i Överenskommelse mellan

verksamhetsöverskridande processer kan

Staten och SKL om insatser inom område

effektiviseras och kvalitetssäkras.

psykisk hälsa. Medlen används gemensamt

Slutrapport projektstöd Individens Behov i

inom vårdsamverkan för att utveckla

Centrum har presenterats. En stadigvarande

samverkanskompetens. Workshops ”IAPS

nätverksstruktur har upprättats för att

– Samverkan i Skaraborg” har

stötta det fortsatta utvecklingsarbetet.

genomförts. Planering görs för hur de nya

Samverkansavtal för Mobil Närvård

statliga medel som har rekvirerats för 2019

Skaraborg har slutits.

ska användas (Samverkanskompetens

Beslut om förändrad beslutsprocess

kopplat till SIP och SAMSA samt till

Medicintekniska produkter.

samsjuklighet).

Riktlinje för hantering av liggande

•

Överenskommelsen ”En investering för

transporter har tagits fram.

utvecklade förutsättningar för vårdens

Deltagande i framtagandet av

medarbetare” har tecknats av SKR och

överenskommelsen ”Samverkan för barns

regeringen. Till kommunerna avsätts 100

och ungas bästa”, som ska ersätta VästBus

miljoner kronor som stimulansmedel, vilka

riktlinjer.

fördelats till välfärdsområdets regionala

Rekrytering av tjänsten som Samordnare

samverkans- och stödstrukturer, vilket i

Vårdsamverkan/ utvecklingsledare Äldre.

Skaraborg utgör Kommunalförbundet. För

Tillsvidareanställning av nyupprättad

Skaraborg innebär det sammanlagt

tjänst i form av en Utvecklingsledare med

2 308 710 kronor. Socialcheferna i

inriktning eHälsa. Tjänsten finansieras via

Skaraborg har gemensamt beslutat att

fortlöpande medel från VästKom.

dessa medel ska delfinansiera Option 1 i

Utvecklingsledare eHälsa kommer att

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

omsorg i Skaraborg samt bedriva påverkan
och dialog regionalt och nationellt.
Nyupprättad visstidsanställning har startat
upp för ett fyrårigt projekt som processtöd
för E-hälsa. Uppdraget innebär att till 50%
arbeta med Framtidens
vårdinformationsmiljö tillsammans med
de andra delregionerna och VGR, samt att
till 50% arbeta med Samordnad hälsa, vård
och omsorg i Skaraborg.
•

Arbete inom vårdsamverkan med stöd av

den kommunala hälso- och sjukvårdens

fokusera kring digitaliseringen av vård och

•

•

Bedrivit fortsatt utveckling av den
webbplattform som lanserats under 2018
för Vårdsamverkan Skaraborg genom att
bland annat anställa en gemensam
kommunikatör gemensamt mellan
samverkande huvudmän.

Målgrupp Barn och Unga
Nätverk Barn och unga
Nätverket är nystartat efter omorganisationen
och har arbetat med att hitta områden där man
önskar samverka. Förutom löpande arbete har
man enats om några stående punkter –
Barnkonventionen, SIP, föräldrastöd, samt
återkoppling från familjehemsnätverket.
Nätverket önskar också vara en del i kunskapsstyrningen och diskussioner förs kring hur vi
ska kunna flöda information i systemet på bästa
sätt. Handlingsplanen har reviderats under året
då ny ordförande valdes.
Avtal har slutits med GR gällande Yrkesresan
som är en kompetenssatsning för handläggare
inom Barn och unga-området.
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Representanterna i nätverket är mycket nöjda

Nätverk Individ- och familjeomsorg

med den kompetenshöjning denna insats

(IFO)

innebär. Yrkesresan är fortfarande under

IFO-nätverket är uppstartat i ny form efter

utveckling och kommer därför att utökas

nätverksöversynen 2018. En nybildning av

framöver.

nätverket har skett där huvudsakliga frågor som

Dialog kring att Barnkonventionen blir lag har

ej ryms naturligt inom målgrupp barn, unga,

förts i nätverket, material har förmedlats,

psykiatri och missbruk omhändertas. Detta kan

utbildning har genomförts och diskussionen

vara till exempel våld i nära relation, samt

kommer fortsätta 2020.

försörjningsstöd. Nätverket leds genom

Ett pilotprojekt kring IT-stödet SAMSA har

roterande ordförandeskap med representant

genomförts i några kommuner under året.

(IFO-chef eller motsvarande) från någon av

Representanter för nätverket har deltagit i

Skaraborgs kommuner.

Workshop gällande Handlingsplan missbruk

Under 2019 har erfarenhetsutbyte mellan

13–29 år.

kommunerna skett kring bland annat
försörjningsstöd, service, råd och stöd kontra
biståndsbedömda insatser samt arbetet med
våld i nära relation.
Regionala företrädare har besökt nätverket för
återkoppling kring det kartläggningsarbete av
vilka aktiviteter och verksamheter som bedrivs
inom området Våld i nära relation (VINR) i
Västra Götaland. Kartläggningen har varit ett i
led i den överenskommelse som SKR träffade
med regeringen om att stärka
jämställdhetsarbetet lokalt 2018–2020.
Behovet av kompetensutveckling inom området

Vårdsamverkan

VINR har diskuterats i samverkan med den

Samverkansgrupp Barn och unga

särskilda arbetsgrupp (folkhälsa,

Fokus har legat på nyorientering av gruppens

samordningsförbundet, socialchefer, Utväg)

uppdrag och möjligheter. Skapande av samsyn,

som arbetar med denna fråga. Det konstateras

informationsutbyte och identifiering av

att det främst är skola och elevhälsa som är i

utvecklingsområden.

behov av kompetenshöjande insatser i nuläget.

Ordförande avslutade sitt uppdrag under

Behovet av ökad kompetens kring

hösten och ersätts först under 2020.

hedersrelaterat förtryck har identifierats, vilket

Ny uppdragshandling för de lokala

nätverket arbetar vidare med att försöka möta

samverkansgrupperna har tagits fram och en

upp genom gemensam utbildningsinsats.

Kick-off för dessa grupper är på planeringsstadiet.

Frågan om samverkan kring familjehem har
behandlats och frågeställningar har skickats
vidare till det familjehemsnätverk som finns
upprättat.
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Samverkan kring placering av personer med
komplexa vårdbehov och hantering av
avvikelser har diskuterats och bidragit till
översyn av en kostnadsfördelning mellan
regionen och kommunerna vid placeringar.
IT-stödet SAMSA för in- och utskrivning till
slutenvården har lyfts då IFO-verksamheterna
nu ska dokumentera i detta verksamhetssystem.
Målgrupp Funktionsnedsättning
Nätverk Funktionsnedsättning
Nätverket har gemensamt, efter uppdrag från

Målgrupp Psykisk hälsa vuxna

Socialchefsnätverket, påbörjat ett arbete kring

Nätverk Psykisk hälsa,

behovet av kompetens- och personalförsörjning

missbruk/beroende

och har haft dialog med VO-college och

Nätverket är uppstartat i ny form efter

representanter från personalchefsnätverket.

nätverksöversynen 2018. Diskussioner och

Syftet är att ta fram en strategi för att möta

erfarenhetsutbyten har skett kring målgruppen

kommande behov av personalförsörjning.

i relation till samverkan vid in och- utskrivning.

Arbetet fortsätter under 2020. Vidare har man

Vidare har informationsspridning skett kring

skapat en verktygslåda riktad till personal

evidensbasering och metodutveckling efter

avseende brukarinflytande. Ett arbete med

erhållen kunskap från Göteborgs Universitet,

systematiskt uppföljningsarbete med stöd av

vilket synliggjort möjligheten att anpassa

MISU (Modell för Systematisk Individanpassad

metoder och att genomföra uppföljningar.

Uppföljning) har inletts. Diskussioner kring
målgruppen, i relation till samverkan vid

Metodstödjarnätverk har etablerats. Kunskap

samverkan vid in och- utskrivning, har förts för

och implementering har skett gällande

att dela erfarenheter. En sammanställning av

nationella riktlinjer och VIP schizofreni och

vilka verktyg som används avseende E-

schizofreniliknande tillstånd.

hälsa/digitalisering pågår med syfte att sprida
kunskap och intresse för digitala möjligheter.

Handlingsplanen för missbruk 13 - 29 år (SKR)

Genom organisering från Skaraborgs

har uppmärksammats. Vidare har frågan om

Kommunalförbund har juridisk handledning

kompetensförsörjning, bland annat genom

för LSS-handläggare genomförts. Vidare för

samarbetsplaner med Samordningsförbundet

nätverket kontinuerliga lärandedialoger.

behandlats. Inom nätverket förs kontinuerliga
lärandedialoger.
Vårdsamverkan
Vuxna, psykiatri och missbruk
Ett förslag till delregionalt
inriktningsdokument för arbete utifrån Lagen
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om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), har

Erfarenhetsutbyten har skett bl.a. kring hur

arbetats fram. Ett annat arbete (ej avslutat)

kommunerna organiserar hemvården, heltid

handlar om en partsgemensam rutin för
kostnadsfördelning vid planering utanför
hemmet. Tvister om kostnadsfördelning har
omhändertagits. En trepartskonferens har
genomförts. Nätverket har arbetat med
workshops kring Uppdrag Gransknings
dokumentär ”Vem kan rädda Sanne”. En dialog
med Länsstyrelsen har inletts gällande
personliga ombud och avvikelser. Kontinuerliga
dialoger kring samverkan vid in- och
utskrivning förs där bland annat oklara ärenden
behandlats. Inom ramen för Handlingsplan
psykisk hälsa har utbildningar i
samverkanskunskap genomförts. Ett stöd för

som norm, rekrytering och planering vid

samverkanskunskap finns påbörjat på

sommarsemestrar. Ett studiebesök i Falköping

Vårdsamverkans hemsida. Deltagande i

har genomförts för att få lärdomar om hur

utveckling av brukarinflytande och ny SIP-

deras arbete med hemvård ser ut.

riktlinje på regional nivå har genomförts.
Regionplanerare för Resurssmart äldreboende,
Målgrupp Äldre

Göteborgs Stad, har besökt nätverket för att

Nätverket för Äldreomsorg

informera om Göteborgsregionens projekt kring

Uppföljning med syfte att fortsatt utveckla

att minska avfallet på äldreboenden. Vidare har

processen kring in- och utskrivning från

omvärldsbevakning skett löpande där egenvård,

slutenvården har fortgått.

avvikelser, liggande transporter,

En dialog med Högskolan i Skövde har skett

delbetänkandet God och Nära vård, Framtidens

kring specialistutbildningar för sjuksköterskor

vårdinformationsmiljö m.m. behandlats.

då det är få sökande till utbildningarna, trots att
det finns behov av kompetensen. Skaraborgs

Vårdsamverkan

Hälsoteknikcentrum har besökts i syfte att öka

Geriatrik, demens och palliativ vård

kunskapen om verksamhetens organisation och

Inom Mobil närvård finns Hemsjukvårdsläkare

syfte som testbädd för ny teknik.

inom de flesta hemsjukvårdsområden. Några
platser har för små tjänstgöringsgrader, men

Nätverket har skaffat sig fördjupad kunskap

åtgärder pågår. De Palliativa teamen är väl

avseende förvaltningsplanen kring

bemannade. Närsjukvårdsteamen har haft

Sammanhållen vård och omsorg som inriktar

problem med läkarrekrytering varför en

sig på att säkra processer i

omorganisation pågår. Ett samverkansavtal för

vårdsamverkansfrågor. Syftet är att nyttja redan

Mobil närvård har antagits.

existerande strukturer och IT-tjänster för att

Beslutsstödet BViS är implementerat i de flesta

skapa en god samverkan och

kommuner men användningen är låg enligt

informationsöverföring för fler målgrupper.
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mätningar och dialog. Beslut har fattats om att

mätningar är framtagen. Forskning inom Mobil

BViS ska nu vara en prioriterad fråga framledes.

närvård pågår både vid Högskolan i Skövde och
vid Chalmers Centre for Healthcare

I höstens mätning av Medicinska vårdplaner

Improvement.

hade 43 % av alla patienter med kommunal
hälso- och sjukvård en upprättad Medicinsk

E-hälsa

vårdplan. Kvaliteten i de Medicinska

Kommunalförbundet har medverkat i arbetet

vårdplanerna varierar dock. En arbetsgrupp har

med VästKoms handlingsplan för digitalisering.

tillsatts för att arbeta med åtgärder.

Exempel på aktiviteter är: arbete i Programmet
Framtidens vårdinformationsmiljö (se

Utmaningen med korrekta läkemedelslistor för

delområde FVM), medverkan i SKR’s nätverk

patienter som skrivs ut från sjukhus till

för Socialtjänstens digitalisering och samarbete

kommunal hälso- och sjukvård är

med GITS för utveckling av nya

återkommande. Därav har mättillfällen och

samarbetsområden mellan VGR och

uppföljningar intensifierats under året, dock

kommunerna.

bedöms mätperioden för kort för att i nuläget ge
ett tillförlitligt underlag.

Under året har förbundet även fört fortsatt
dialog med Högskolan i Skövde rörande

En mätning av hur vårdbegäran i SAMSA fylls i

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum, angående

av kommunernas medarbetare genomfördes

fortsatt utveckling och uppskalning av

under våren. Resultatet visar att vårdbegäran

plattformen och konceptet. Under slutet av

skickas i de flesta fall men både andel och hur

2019 påbörjades ett samarbete kring ansökan

den fylls i skiljer sig såväl mellan kommuner

om Vinnova-medel för testbäddsverksamhet.

som om aktuell person har hälso- och sjukvård
eller endast insatser från socialtjänsten.

Under hösten genomfördes en workshop
tillsammans med Skaraborgs socialchefer för

I början av året kom Dag Noréns slutrapport

att kartlägga det rådande behovet inom område

om Mobil närvård och arbetssättet är nu

eHälsa. Utifrån denna workshop har

ordinarie verksamhet och ett led i

kommunernas eHälsokontaktpersoner via

omställningen av vården. För att

eHälsonätverket Skaraborg arbetat fram en

uppmärksamma detta så ordnades en

reviderad handlingsplan för 2020.

gemensam konferens – ”Tillsammans lyfter vi
Mobil Närvård till en ny nivå” – som inspiration

Under stora delar av våren 2019 stod

till det fortsatta arbetet. Nätverksträffar har

verksamhetsområde eHälsa obemannat och

arrangerats för hemsjukvårdsläkarna samt

under hösten 2019 har Utvecklingsledare

träffar och inspirationsdag för nätverket i

eHälsa även ansvarat för Vårdsamverkan

palliativ vård. Nätverk demens har bildats

Skaraborgs övergripande arbete. Dessa två

enligt uppdragsbeskrivning. Under hösten har

faktorer har lett till att arbetet inom området till

tre tvärprofessionella workshops hållits med

viss del har begränsats.

fokus på vikten av systematiska bedömningar,
beslutsstöd och Medicinska vårdplaner. En

Kommunernas eHälso-kontaktpersoner har

handlingsplan som kompletterats med aktuella

arbetat löpande med aktiviteter enligt
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handlingsplan 2019. Stort fokus har legat på

Framtid

omvärldsbevakning på nationell, regional och

Samverkan och samordning är viktiga

delregional nivå. Flera goda exempel på digitala

hörnstenar för att klara välfärdsuppdraget.

satsningar har spridits inom nätverket och via

Detta gäller såväl nationella, regionala som

den nationella plattformen “Dela digitalt”.

lokala plattformar. För att stärka kunskapen
inom socialtjänst, vård- och omsorg pågår ett
nationellt arbete med att utveckla yrkesresor
riktat till fler målgrupper inom området.
Arbete pågår med att möta upp regionens
kunskapsstyrning såväl nationellt som
regionalt. I Västra Götaland utformas
Kunskapsrådet där regionala och kommunala
företrädare samråder kring vilka insatser som
ska komma att prioriteras.
Kompetensförsörjning inom välfärdsområdet är

Framtidens vårdinformationsmiljö

idag en påtaglig verksamhetsfråga.

(FVM)

Gemensamma ansträngningar behöver göras

Västra Götalands kommuner har under året

för att attrahera, utveckla och behålla personal

erbjudits att avropa optioner på IT-stödet

inom fler områden för såväl grundutbildad som

Millennium, som ska införas av regionen. Detta

personal med akademisk utbildning. För att

har skett enligt ett tidigare avtal där kommuner

klara utmaningarna måste en bred samverkan

kunnat teckna upp till tre optioner.

och prioritering ske av alla inblandade aktörer.

(1.informationsöverföring, 2. Elevhälsa, 3.

Ett fortsatt arbete kommer ske med

kommunal hälso- och sjukvård.). Detta system

gemensamma utbildningar som bidrar till

medför förändrade arbetssätt och ett stort

gemensam kunskap, och då även tillsammans

omställningsarbete som hålls samman under

med andra huvudmän som har i uppdrag att

programmet FVM (framtidens

verkställa välfärdsuppdraget. Under året

vårdinformationsmiljö). Kommunalförbundets

kommer utbildningar kring Samordnad

e-samordnare och nyrekryterade

Individuell Plan (SIP) och

kommunsamordnare har varit aktiva i att ta

Samverkanskompetens genomföras inom

fram ett metodstöd för nyttoanalys av

vårdsamverkan.

erbjudandet som varje kommun i VGR kunnat
arbeta med. De har deltagit i en mängd olika

Ett fortsatt arbete kommer ske för att stödja

forum för att diskutera och stötta bedömningen

strukturer för att stärka den enskildes psykiska

av erbjudandet. Kommunsamordnaren har

hälsa. Särskilt fokus ligger på ett integrerat

deltagit i projektet kommun-FVM som syftar till

arbetssätt och ökad samverkanskunskap.

att bevaka kommunernas intressen gentemot

Ekonomin är tuff, och bland medlemmarna

regionen i frågan, samt förbereda ett stöd och

pågår idag ett viktigt omställningsarbete. En

sammanhållande funktion mellan avropande

färdplan för omställningsarbetet och den nära

kommuner och VGR.

vården ska utformas i samverkan med regionen.
Parallellt pågår arbete med att medverka, driva
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och följa upp utveckling av

och hälsosamt åldrande är områden

vårdsamverkansstrukturen. Fokus ligger även

kommunerna och regionen kraftsamlar kring.

på att inhämta erfarenheter från omvärlden för

Arbetet sker i nära samarbete med akademin

att få inspel på gemensamma driftsformer som

och andra aktörer.

bidrar till effektivisering. Till detta hör att
löpande informera om aktiviteter som pågår

Viktiga händelser under året

inom Skaraborgs kommuner och därmed

Fortsatt utveckling av samverkan

beakta möjlighet/behov att upprätta samverkan

Samverkan mellan kommunalförbundet och

inom fler områden för gemensam drift, avtal

östra hälso- och sjukvårdsnämnden har

med mera.

utvärderats av Högskolan i Skövde och
Göteborgs universitet. Resultatet från

För att bidra till verksamhetsutveckling och

utvärderingarna finns sammanställt i två

arbetsmetoder genom e-hälsoarbete och

rapporter. I december togs beslut kring fortsatt

välfärdsteknik kommer särskilt fokus ligga på

samverkan, inledningsvis för perioden 2020 –

nyttorealisering, att främja strategier för e-

2021.

hälsoarbete samt att kompetensutveckla såväl
medarbetare som främja digitalt ledarskap i

Fullföljda studier – genom trygghet och

Skaraborg.

studiero
Fullföljda studier genom trygghet och studiero

I samband med avrop av optioner inom FVM

är en av flera satsningar som görs i Skaraborg i

kommer rekrytering av verksamhetsexperter

syfte att främja fullföljda studier som en del av

genomföras och konfigureringen av systemet

samverkansmodellen. Sex kommuner har

äger i huvudsak rum under 2020.

deltagit aktivt i satsningen under 2019
(Karlsborg, Lidköping, Skara, Skövde,

Social hållbarhet/

Tidaholm och Töreboda).
Kommunerna/skolenheterna har erbjudits ett

folkhälsa

fortbildningskoncept vars syfte är att bidra med

I Skaraborgs genomförandeplan 2017 – 2020

grund så att skolor på ett främjande,

lyfts social hållbarhet som ett av de viktigaste

förebyggande och akut åtgärdande sätt ska

områdena att arbeta med inför framtiden. För

kunna skapa optimala lärmiljöer präglade av

ett framgångsrikt arbete med social hållbarhet
och folkhälsa är samverkan en viktig grund.
Förbundet ska i ett nära samarbete med
regionen/ Östra hälso- och sjukvårdsnämnden,
medlemskommunerna och andra aktörer, verka
för ett attraktivt Skaraborg genom att skapa

ny kunskap. Detta ska vila på vetenskaplig

trygghet och studiero. Utifrån den kunskap,
samt de teoretiska och praktiska verktyg
fortbildningskonceptet tillhandahåller,
utvecklas arbetet på olika sätt i de sex
kommunerna. Under 2019 har regelbundna
kommungemensamma möten arrangerats. En
rapport har tagits fram där såväl forskare,

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

deltagande kommuner och utvärderare

lika villkor för invånarna.

beskriver satsningen utifrån sina olika

Fullföljda studier, hälsofrämjande och

perspektiv. Planering för fortsatt arbete, samt

förebyggande arbete – barnfetma, psykisk hälsa

för att sprida och möjliggöra för fler kommuner
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att delta har påbörjats. Falköping deltar i

Götalands Idrottsförbund arrangerades den 23

satsningen med start i januari 2020.

oktober en inspirationsdag ”Skaraborgs skolor

Friska barn i Skaraborg – övervikt och fetma

i rörelse”. Konferensen var mycket uppskattad

bland barn går att förebygga

av de drygt 160 deltagarna. Arbetet inom

Under våren genomfördes lokala workshops i

kraftsamlingsområdet finns sammanfattat i en

sex kommuner (Essunga, Karlsborg, Lidköping,

delrapport.

Tidaholm, Töreboda och Vara). Syftet med
workshoparna var att stärka samverkan mellan

Psykisk hälsa - återhämtningsförmåga

lokala aktörer, ge inspiration och kunskap, samt

I nära samverkan med verksamheter som möter

bygga en plattform för det framtida lokala

barn i åldrarna 0–6 år och deras föräldrar, samt

arbetet med att skapa förutsättningar för friska

forskaren Therése Skoog från Göteborgs

barn i Skaraborg. Gemensamt för

universitet, har arbetet utvecklats under året.

workshoparna är att de alla gett ”ringar på

En utbildningsdag arrangerades den 20

vattnet” genom att nya samarbetsforum har

november. Syftet med dagen var att ge personal

skapats och idéer formats.

från barnhälsovård, mödrahälsovård och
familjecentraler kunskap och verktyg för att
tillsammans med föräldrar identifiera
resiliensfaktorer (förmåga till återhämtning)
och därmed främja psykisk hälsa. Planering av
större utbildningsinsatser pågår inför 2020.
Arbetet inom kraftsamlingsområdet finns
sammanfattat i en delrapport.
Åldrande med livskvalitet
Utifrån den första kartläggningen identifierades
gruppen ensamstående män i åldern 60–65 år
som en viktig grupp att arbeta med. Stort fokus
har lagts på att lära känna målgruppen.
Intervjuer med målgruppen, samt dialog med
akademin och samverkansparter, har

I mars åkte representanter från elevhälsa,

genomförts. Resultatet från intervjuer och

grundskola, familjecentraler och

dialoger ligger till grund för det fortsatta

barnhälsovården till Finland för att delta vid

arbetet. Planering pågår med att ta fram ett

den internationella konferensen Healthy kids of

koncept som ska erbjudas intresserade

Seinäjoki. I den finska kommunen Seinäjoki

kommuner. För att belysa området

har en gemensam kraftsamling gjorts för att

arrangerades en kunskaps- och

förebygga och minska övervikt och fetma bland

inspirationskonferens i oktober.

barn och unga. Den kunskap och inspiration,

Förtroendevalda, HR-avdelningar samt

samt de kontakter som knöts under resan, har

tjänstepersoner i Skaraborgs kommunerna

betytt mycket för det fortsatta arbetet.

bjöds in till konferensen, som var mycket

I samverkan med Sveriges kommuner och

uppskattad. Arbetet inom kraftsamlings-

regioner (SKR), Generation Pep och Västra

området finns sammanfattat i en delrapport.
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Framtid

Kommunikation

Med utgångspunkt från utvärderingarna

Ett kontinuerligt arbete pågår under hela året

fortsätter arbetet med att utveckla samverkan

med uppdatering av information och

kring social hållbarhet/ folkhälsa mellan

nyhetsartiklar på förbundets webb och intranät

kommunalförbundet och Östra hälso- och

och för att möta de nya kraven vad gäller

sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen.

GDPR.

Genom att förädla den antagna samverkans-

Nätverket Skaraborgs kommunikatörer har

modellen, fortsätta utvecklingsprocesserna

träffats vid fyra tillfällen under året, varav ett

kring identifierade fokusområden, fördjupa

tillsammans med Länsstyrelsen i Västra

samarbetet med akademin samt fokusera på
information och spridning ska perspektivet
social hållbarhet/ folkhälsa tillsammans med
perspektiven digitalisering och integration
genomsyra förbundets arbete.

Götaland under en heldagskonferens angående
Kriskommunikationssamverkan.
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Hej
Den 13 mars då direktionen tog beslut om Skaraborgs Kommunalförbunds årsredovisning 2019
var det många av direktionens ledamöter som inte var fysiskt närvarande utan var med digitalt.
Det innebar att jag bara kunde få årsredovisningen påskriven av ett fåtal personer på mötet.
Vi försöker nu att få allas namnunderskrifter, men som ni förstår kommer det att ta lite tid.
Jag skickar årsredovisningen utan signaturer. Längst bak efter årsredovisningen finns PwC PM och revisorernas
berättelse.
Jag bifogar även ett justerat protokollsutdrag från den 13 mars 2020.
Där direktionen beslutar att överlämna till revisorer och medlemskommunernas fullmäktige.
Hoppas att det duger som underlag inför ert fullmäktige. Naturligtvis kommer jag att komplettera med
en påskriven årsredovisning 2019, så snart som möjligt, men jag kan tyvärr inte säga hur lång tid det tar.
Med vänliga hälsningar
Siw
Siw Adamson
Kommunikatör
Skaraborgs Kommunalförbund
Box 54
541 22 Skövde
Tel 0500-49 72 05
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Revisionsrapport Gryning Vård AB 2019
Elof Jonsson Lekmannarevisor

Gryning Vård AB är ett bolag ägt av Kommunalförbunden i V:a Götaland och
Göteborgsregionen. Skaraborg äger 17 %. Bolaget har haft en skiftande verksamhet om man
ser till åren 2015 till 2019. 2015 var det en mycket stor efterfrågan på bolagets verksamhet,
framförallt beroende på antalet ensamkommande. Sedermera har efterfrågan på bolagets
tjänster väsentligt minskat vilket som vi kan se av nedanstående tabell. För 2019 blev dock
resultatet ett mycket litet överskott. Bolaget har under året lagt stor kraft på att anpassa
kostymen efter den efterfrågan som finns.

Företrädare för bolaget har intensifierat sitt arbete med att besöka kunderna
dvs kommunerna i V:a Götaland. Nedan framgår när detta har genomförts.

En omfattande verksamhetsförändring/anpassning har skett under 2019. Bl a har två HVB
hem lagts ner. Arbete har intensifierats för att skräddarsy lösningar utifrån kommunernas
behov. Personalstyrkan vad avser tillsvidareanställda ar minskat från 515 till 438.

Revisonsrapport Mediapoolen AB
Elof Jonsson, Lekmannarevisor
Bolaget började sin operativa verksamhet 2001-01-01. Verksamhetens huvudkontor är
beläget i Skövde med filialer i Borås och Uddevalla. Bolagets skall via sin försäljning
tillgodose behovet av kvalitativa AV-produkter för en tidsenlig undervisning. Bolaget skall
vara en resurs för kompetensutveckling med fokus på praktisk mediepedagogisk metodik
samt arbeta för att utveckla det medie-pedagogiska innehållet i en riktning av mer
egenproduktion och ökade möjligheter till interaktion mellan användarna.
Ägarförhållanden
Ägarna består av Skaraborgs Kommunalförbund (1/3), Sjuhärads Kommunalförbund (1/3),
Fyrbodals Kommunalförbund (1/6) samt Uddevalla kommun (1/6).
Verksamhet 2019

Bolaget har gjort en upplösning av en periodiseringsfond så att slutligt resultat för år 2019 är
+ 45.000 kr. Nettoomsättningen har ökat med 450.000 kr och rörelsekostnaderna har ökat
med 1.5 miljon kr. Det egna kapitalet uppgår till sju miljoner kronor.
Köp från eget bolag (in house) är en möjlighet för Mediapoolens medlemskommuner. De
kommuner som använder Mediapoolen för inköp av AV-produkter får ett enhetligt och
kompatibelt produkturval. Mediapoolen har under året anställt två montörer för att kunna
erbjuda kompletta helhetslösningar.
I en kundundersökning som gjorts känner bolaget att det är svårt att komma fram i det
mediabrus som finns inom denna verksamhet. Bolaget är välkänt på brukarnivå, men det är
sämre ställt längre upp i hierarkin. Det verkar behövas mer av dialog, mellan bolaget och
momentägarna/kunderna.
Bland viktigare händelser kan nämnas
-

Utveckling av digital pedagogik med tematisk paketering
E-böcker som en del av basutbudet
Mediaarkiv, databas för elever och lärare
Skolbiblioteksportal

Det som möjligen är ett orosmoment är att merparten av Skaraborgs kommuner har sagt
upp sina avtal fr.o.m. 2021. Här bör nog en samlad åtgärd och diskussion till, inte minst från
ägarsidan.

Christina Gran
Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Siw Adamsson
den 8 april 2020 09:32
HJ-FN-Kommunen; info@essunga.se; info@mariestad.se;
karlsborg.kommun@karlsborg.se; kommun@grastorp.se; kommun@gullspang.se;
kommun@lidkoping.se; kommunen@falkoping.se; kommunen@toreboda.se;
kommunstyrelsen@gotene.se; skara.kommun@skara.se; SK-FN-SSVKommunstyrelsen; tidaholms.kommun@tidaholm.se; TI-FN-Kommun;
vara.kommun@vara.se
Komplettering till Årsredovisning 2019
Revisionsrapport Gryning Vård AB.docx; Revisonsrapport Mediapoolen 0402.docx

Hej
Här kommer ytterligare en komplettering av handlingar som hör till
Förbundets Årsredovisning 2019. Det är revisorns yttrande om
de bolag som förbundet är delägare i, Gryning Vård och Mediapoolen AB.
De ska finnas med som bilagor till revisionen.
Tyvärr har det dröjt så jag fick dessa revisionsrapporter först i fredags.
Det är nya rutiner då vi har ändrat till direktion, men jag hoppas att det
sitter bättre till nästa år.
Glad Påsk
Siw
Siw Adamson
Kommunikatör
Skaraborgs Kommunalförbund
Box 54
541 22 Skövde
Tel 0500-49 72 05
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Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Årsredovisning 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2019.

Beslutsunderlag
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs skrivelse 2020-03-31samt årsredovisning 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Granskning av årsredovisning och intern
kontroll 2019
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Mars 2020

Lars Dahlin
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1

Uppdraget
På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet Östra Skaraborg, har PwC granskat förbundets
verksamhet för 2019. Granskningen har genomförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har utgått ifrån kommunallagens bestämmelser i 12 kap 1§. Detta innebär bland
annat en prövning om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Årsredovisningen har granskats utifrån Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).
Vi har tagit del av väsentliga dokument som exempelvis verksamhetsplan, årsredovisning, räkenskapsmaterial, delårsrapport, styrelseprotokoll mm. Vi har intervjuat förbundschefen.
Denna rapport sammanfattar vår granskning av samordningsförbundets ekonomi och verksamhet
för år 2019, och har sakgranskats av förbundschef

Redovisning och revision
Enligt gällande lagstiftning skall Samordningsförbundet i sin redovisning i tillämpliga delar följa
Lagen om kommunal redovisning och bokföring (LKBR) och Kommunallagen (KL). Av lagstiftningen framgår att det i budgeten skall finnas mål för god ekonomisk hushållning, både verksamhetsmässiga och finansiella.
Revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som
görs är tillräcklig.
Styrelsens uppgift är att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs
på ett tillfredsställande sätt.

2

Mål för god ekonomisk hushållning
I Samordningsförbundets verksamhets- och budgetplan för 2019 anges övergripande mål, verksamhetsmål, individuella mål samt finansiellt mål.
Revisorerna skall bedöma om resultatet är förenligt med de mål som beslutats i verksamhets- och
budgetplan.
I årsredovisningen för 2019 redovisas utfall av övergripande mål, verksamhetsmål, individuella mål
och finansiella mål.
Redovisning och bedömning av förbundets finansiella mål återfinns i årsredovisningen. Förbundets
mål är att verksamheten ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte ska uppstå och förbundet ska sträva efter en balanserad budget. Förbundet hade för 2019 ett utfall för året
på ett planerat underskott på - 100 tkr vilket gör att vi bedömer att det finansiella målet uppnås.
I årsredovisningen för 2019 redovisas utfall av respektive projekts mål. För att göra koppling mellan övergripande mål och projekt mål tydligare skulle en sammanställd bedömning av måluppfyllelse utveckla redovisningen ytterligare.

Granskning av årsredovisning
4.1.

Resultaträkning

Årets resultat uppgår enligt förbundets resultaträkning till ett underskott på - 100 tkr. Resultaträkningen är i huvudsak upprättad enligt LKBR:s femte kapitel och redovisar enligt förbundet samtliga
intäkter och kostnader för året. Förbundet hade i budget för 2019 budgeterat med ett underskott på
828 tkr, detta utifrån att inte riskera att hamna över de statliga rekommendationerna på storlek av
eget kapital som i sin tur kan ge minskat stöd nästkommande år. Utfallet blev ett underskott på 100 tkr.

4.2.

Balansräkning

Balansräkningen är i huvudsak upprättad enligt LKBR:s sjätte kapitel och redovisar enligt förbundet
deras finansiella ställning per balansdagen. Fordringarna har minskat jämfört med föregående år
även de likvida medlen och de korta skulderna har minskat.
Det egna kapitalet uppgår till 1.883 tkr på balansdagen. Soliditeten, som anger hur stor del av förbundets tillgångar som finansierats med eget kapital, har ökat och uppgår per balansdagen till 35,5
% (28 %). Det egna kapitalets motsvarar 21 % (21,5 %) av erhållna medlemsbidrag för 2019 vilket
överstiger Nationella rådets rekommendationer.
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Intern kontroll
5.1.

Delegationsordning och attestreglemente

Förbundets internkontrollplan för 2018 innehåller flera processer som kopplats till rutiner och även
tidsplan för avstämning. Riskbedömningen av respektive process är även beaktat och ansvar för
processerna framgår av internkontrollplanen. Attestordning framgår av internkontrollplanen.
I planen framgår även förbundets delegationsförteckning och viktiga policys.
Vi har som del i granskningen av förbundets förvaltning granskat ett antal stickprov avseende attest och vi gör bedömningen att hanteringen i allt väsentligt följer upprättat reglemente. Vår bedömning är att upprättad internkontrollplan och attestförteckning i huvudsak är i enlighet med god
internkontroll.

5.2.

Internkontrollplan

Förbundet har under 2019 fattat beslut om intern kontrollplan för förbundets verksamhet. Det finns i
dagsläget ett antal identifierade riskområden där risknivå och åtgärder anges.

Verksamheten
Samordningsförbundets styrelse beslutar om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
samt stödjer samverkan mellan samverkansparterna. En verksamhetsplan för 2019 har fastställts
av styrelsen. Av verksamhetsplanen framgår bl. a. övergripande mål, verksamhetsmål, individuella
samt finansiellt mål.
De tre Samordningsförbunden i Skaraborg (Östra, Norra och Västra) genomförde under 2017 en
utredning angående för- och nackdelar med en sammanslagning av de tre Samordningsförbunden
i Skaraborg. Efter en ägardialog konstaterades då att en sammanslagning av förbunden ej var
aktuell. Under 2019 har frågan om samgående åter lyfts och en styrgrupp bestående av de tre
förbundens presidier har arbetat med frågan under andra halvåret 2019. Till sitt stöd anlitades en
extern konsult som har haft till uppgift att komplettera tidigare utredning och åter kommunicera
frågan med de 14 kommunerna. Styrgruppens förslag är att nytt förbund där alla 14 kommunerna
skall ingå skall träda i kraft 2021-01-01. Vid 2019 års utgång pågår fortfarande dialoger inom förbundets medlemmar om vilken viljeinriktning styrelsen skall förorda.
Under 2019 har förbundet drivit 13 projekt/verksamheter och nya projekt för året är Rätt hjälp, Falköping, SAR, Hjo kommun och Vägen framåt, Skövde kommun.

4

Vår bedömning
Årsredovisningen innehåller en redovisning av verksamhetens utfall i förhållande till fastställda mål.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt, redogör för utfallet av verksamhet, finansiering
och ekonomisk ställning. I övrigt bedöms rapporten uppfylla kraven på rättvisande räkenskaper och
vara upprättad enligt god redovisningssed.
Den interna kontrollen bedömer vi varit i allt väsentligt tillräcklig.
Styrelsens uppföljning av ekonomi och verksamhetsmässigt resultat bedömer vi vara tillräcklig

2020-03-19

Lars Dahlin

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Samordningsförbundet Östra Skaraborgs revisorer enligt de villkor och under
de förutsättningar som framgår av projektplan. 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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Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

godkänna hemställan från styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg att de tre
samordningsförbunden i Skaraborg går samman och bildar Samordningsförbundet Skaraborg
fr o m 2021-01-01 vilket innebär att Samordningsförbundet Östra Skaraborg succesivt avvecklar sin verksamhet under 2020 och att samordningsförbundet Östra Skaraborg ska upplösas och likvideras efter den 1 januari 2021,

-

godkänna hemställan från styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg om godkännande av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg att gälla fr o m 2021-01-1,
samt

-

godkänna hemställan från Samordningsförbundet Östra Skaraborg om att ändra i § 16 i förbundets nuvarande förbundsordning enligt ovanstående beskrivning.

Sammanfattning
Under åren 2006 – 2007 bildades bland kommunerna i Skaraborg fem samordningsförbund. Därefter har två samgåenden skett och i dagsläget finns tre samordningsförbund i Skaraborg. 14
kommuner ingår tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hälso- och sjukvården. Våren 2017 aktualiserades frågan på nytt om det fanns vinster med ytterligare samgåenden, då konsensus saknades och 6 kommuner motsade sig ett samgående fattade styrelsen beslut
om att avvakta. Under första halvåret av 2019 togs frågan återigen upp för diskussion och vid
styrelsemötet i december 2019 tog styrelsen beslut om att ställa sig bakom styrgruppens förslag
om bildande av ett gemensamt samordningsförbund för Skaraborg med planerad uppstart 1: a
januari 2021.
Huvudsyftet med samgåendet är att skapa mer och kraftfullare resurser till åtgärder för den primära målgruppen, där slutmålet för insatserna är att individen får eller behåller en förvärvsförmåga. En större gemensam organisation skapar större förutsättningar för att kraftfullt samverka
med andra och kan på så sätt också generera mer utvecklingsmedel. En större organisation kan
också erbjuda ett större, bredare och mer kvalificerat utbud till kommunerna och stärka Skaraborg som region. Tre mindre samordningsförbund är dessutom mer utsatta och sårbara än ett
större och det råder idag nationellt diskussioner huruvida de små förbunden har riktiga förutsättningar för att klara sina uppdrag och om det leder till en effektiv resursanvändning. Det finns
också en önskan hos offentliga aktörer att samma geografiska gränsdragning ska gälla hos alla organisationer för att underlätta samverkan.

Beslutsunderlag
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs skrivelse med bilagor.
Socialtjänstchefens skrivelse 2020-03-16.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Arbete och socialtjänst

Sidan

1(2)

Enhet

Datum

AoS

2020-03-16

Handläggare

Mottagare

Charlotte Warling

Kommunstyrelsen

Beteckning

2020-42

Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna hemställan från styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg att de tre samordningsförbunden i Skaraborg går samman och bildar Samordningsförbundet Skaraborg fr o m
2021-01-01 vilket innebär att Samordningsförbundet Östra Skaraborg succesivt avvecklar sin
verksamhet under 2020 och att samordningsförbundet Östra Skaraborg ska upplösas och likvideras efter den 1 januari 2021,
godkänna hemställan från styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg om godkännande av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg att gälla fr o m 2021-01-1,
samt
godkänna hemställan från Samordningsförbundet Östra Skaraborg om att ändra i § 16 i förbundets nuvarande förbundsordning enligt ovanstående beskrivning.

Sammanfattning
Under åren 2006 – 2007 bildades bland kommunerna i Skaraborg fem samordningsförbund. Därefter har två samgåenden skett och i dagsläget finns tre samordningsförbund i Skaraborg. 14 kommuner ingår tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hälso- och sjukvården. Våren 2017 aktualiserades frågan på nytt om det fanns vinster med ytterligare samgåenden, då konsensus saknades och 6 kommuner motsade sig ett samgående fattade styrelsen beslut om att avvakta. Under första halvåret av 2019 togs frågan återigen upp för diskussion och vid styrelsemötet i
december 2019 tog styrelsen beslut om att ställa sig bakom styrgruppens förslag om bildande av ett
gemensamt samordningsförbund för Skaraborg med planerad uppstart 1: a januari 2021.
Huvudsyftet med samgåendet är att skapa mer och kraftfullare resurser till åtgärder för den primära målgruppen, där slutmålet för insatserna är att individen får eller behåller en förvärvsförmåga.
En större gemensam organisation skapar större förutsättningar för att kraftfullt samverka med
andra och kan på så sätt också generera mer utvecklingsmedel. En större organisation kan också
erbjuda ett större, bredare och mer kvalificerat utbud till kommunerna och stärka Skaraborg som
region. Tre mindre samordningsförbund är dessutom mer utsatta och sårbara än ett större och det
råder idag nationellt diskussioner huruvida de små förbunden har riktiga förutsättningar för att
klara sina uppdrag och om det leder till en effektiv resursanvändning. Det finns också en önskan
hos offentliga aktörer att samma geografiska gränsdragning ska gälla hos alla organisationer för att

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

2(2)
underlätta samverkan.
Det finns stora fördelar med ett samgående vilka nämnts ovan. Viktiga aspekter att ha i beaktande
och ta med inför ett samgående är:
•
•
•
•

Kunskapen om de lokala förhållandena och närheten till målgruppen är viktig i sammanhanget och riskerar att förloras i en större organisation.
Det blir större utmaningar att säkerställa det lokala inflytandet och lyckas man inte säkerställa det lokala perspektivet finns oro för att mindre kommuners inflytande minskar.
Längre beslutsavstånd. Långt avstånd mellan ledning och kommuner innebär att det blir svårare att få bra beslutsunderlag samt en risk för tröghet i systemet.
En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är att statens grundbidrag om 400 tkr till respektive
samordningsförbund går förlorat för två av förbunden vid ett samgående. Förbundets medlemmar motfinansierar statens bidrag med lika mycket, vilket totalt innebär minskade intäkter med 1,6 mkr/år. Samtidigt minskar overheadkostnaderna vid ett samgående, men en enkel analys visar att kostnadseffektiviseringarna inte bedöms kunna kompensera intäktsbortfallet med mer än cirka 50%. Dock kan det vid ett samgående finnas större möjligheter till
extern finansiering.

Samordningsförbundet Östra Skaraborg hemställer hos sina medlemmar att fatta beslut om
bildande av Samordningsförbundet Skaraborg senast den 30 april 2020.

Beslutsunderlag
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs skrivelse med bilagor.

Skickas till
Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Charlotte Warling
Verksamhetschef Arbete och socialtjänst

Bilaga 1

Förslag till samgående av de tre samordningsförbunden i Skaraborg
1 Bakgrund
Under åren 2006-2007 bildades bland kommunerna i Skaraborg fem samordningsförbund.
Därefter har två samgåenden skett och i dagsläget finns tre samordningsförbund. 14
kommuner ingår tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hälso- och
sjukvården.
Mariestad-, Töreboda- och Gullspångs kommun ingår i Samordningsförbundet Norra
Skaraborg.
Skövde-, Falköping-, Tidaholm-, Hjo-, Karlsborg- och Tibro kommun ingår i
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
Vara-, Skara-, Lidköping-, Götene-, Essunga kommun ingår i Samordningsförbundet
Västra Skaraborg.
Grästorp står utanför skaraborgsamarbetet och ingår i samordningsförbund med Lilla
Edet och Trollhättan.
Våren 2017 aktualiserades frågan på nytt om det fortfarande finns vinster med ytterligare
samgåenden till ett eller två förbund i Skaraborg eller om nuvarande organisation i tre
förbund är att föredra.
Samordningsförbundens styrelser gav mot denna bakgrund uppdraget att utreda vilka föroch nackdelar som finns med samgående till två eller ett förbund. Uppdraget
avrapporterades i september 2017. Utredningen och rapporten redovisades på ett
extrainsatt medlemssamråd i november 2017 och till respektive styrelse under samma
period. Styrelserna var eniga om att rapporten och frågeställningen skulle hanteras genom
remiss till alla medlemmar.
Remissvaren från de 17 parterna utmynnade i att 11 var för ett samgående och 6 var
negativa.
Den 12 mars 2018 företogs ett gemensamt styrelsemöte med de tre styrelserna för
samordningsförbunden i Skaraborg i syfte att tillsammans analysera remissvaren och komma
fram till ett gemensamt förslag om en framtida arbetsinriktning.
Då majoriteten av parterna är för ett samgående men konsensus saknas är
arbetsinriktningen inte självklar. Det finns många starka argument för ett samgående men
samtidigt ett antal riskargument och 6 kommuner som motsäger sig ett samgående.
Summering av analys och efterföljande diskussion utmynnar i uppfattningen att i dagsläget
kommer inte styrelserna fortsätta förespråka ett samgående. Utvärderingen och rapporten
är bra genomförd och kan användas vid ett eventuellt framtida omtag i frågan men behöver
då kompletteras med en mer genomarbetad analys. Bland annat behöver en tydligare
beskrivning göras av hur man ska hantera frågorna kring ökad attraktivitet och rationalitet i
förhållande till lokal kännedom och lokala behovsanalyser med förankring i kommunerna.
Det behöver också finnas med förslag kring verksamhetens inriktning och uppdrag, hela
1

organisationen med styrelse, arbetsgrupper, beredningsgrupper, personal samt de
ekonomiska konsekvenserna av ett samgående.

2 Nuläge
Under första halvåret 2019 och med en ny politisk mandatperiod, har återigen frågan om
samgående av de tre samordningsförbunden i Skaraborg diskuterats. De tre parterna
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen, som tillsammans
finansierar 75% av samordningsförbunden, förordar ett samgående.
Detta har föranlett att medlemssamrådet den 25 juni 2019 beslutade att utse respektive
presidier i de tre samordningsförbunden att utgöra en gemensam styrgrupp med syfte att ta
fram ett konkret förslag till beslut för bildande av ett gemensamt samordningsförbund i
Skaraborg. Förslaget ska utgå från den rapport som genomfördes av FLK ledningskonsult
2017. Målsättningen är att ett gemensamt förbund ska starta den 1 januari 2021.
Information och dialog avseende att detta arbete ska påbörjas, har gjorts till kommunerna
vid sammanträde med Skaraborgs kommunalförbund den 10 maj 2019.
Kommunerna har den 11 oktober 2019 utsett tre representanter att ingå i den gemensamma
styrgruppen.
2.1 Organisation
Organisationen för genomförande av samordningsförbundens uppdrag består av en styrelse
med representanter för parterna som prioriterar och beslutar om finansiering av åtgärder.
Man har ett kansli med en ansvarig tjänsteman. Det planerande och analyserande arbetet
görs av kansliet tillsammans med beredningsgrupperna. Beredningsgrupperna består av
operativa tjänstemän som representerar parterna och processleds av förbundschefen.
Det operativa arbetet med målgruppen genomförs av andra aktörer såsom exempelvis
kommunernas arbetsmarknadsenheter och socialtjänster m fl.
2.2 Ekonomi
Från parterna erhåller förbunden finansiering för dels sin egen verksamhet samt dels de
bidrag man ger till genomförande av åtgärder. Staten (FK och AF) sätter ramarna för
förbundens finansiering och utgår från en finansieringsmodell bestående av tre parametrar.
Dessa är dels ett grundbidrag om 400 tkr per samordningsförbund därutöver en pott som
består till 75% av ett försörjningsmått och till 25% av invånarantal. Statens finansiering ska
därefter motfinansieras av region till 25% och kommuner med 25%.
En förväntan är att förbunden mer aktivt söker extern finansiering för de åtgärder man
önskar genomföra. Exempelvis genom Europeiska Socialfonden, de så kallade ESF medlen.
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2.3 Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Består av FK, AF, VGR samt kommunerna Mariestad, Gullspång och Töreboda.
Styrelse
Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter från FK, AF, VGR samt Mariestads kommun.
Ersättarna är fem till antalet och består av AF, FK, VGR samt kommunerna Gullspång och
Töreboda.
Organisation
Förbundet har en förbundschef på 50 % som är inhyrd från Gullspångs kommun. Förbundet
köper tjänster för ekonomiadministration.
Beredningsgrupp
Förbundet har till sig knutet en beredningsgrupp på 12 personer med följande
representation:
FK två repr
AF en repr
VGR två repr (Vuxenpsyk och primärvård)
Kommunerna 7 repr ( AME i Töreboda, Gullspång och Mariestad. IFO i Töreboda, Mariestad
och 2x Gullspång).
Lokaler
Förbundet bedriver sin verksamhet med utgångspunkt från Gullspång och disponerar kontor
utan kostnad.

2.4 Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Består av FK, AF, VGR samt kommunerna Tibro, Falköping, Hjo, Karlsborg, Tidaholm samt
Skövde.
Styrelse
Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter från FK, AF, VGR samt Skövde kommun.
Ersättarna är åtta till antalet och består av AF, FK, VGR samt kommunerna Tibro, Falköping,
Hjo, Karlsborg och Tidaholm.
Organisation
Förbundet har en förbundschef på 100% som är inhyrd från Arbetsförmedlingen. Förbundet
köper tjänster för ekonomihantering och viss administration.
Beredningsgrupp
Förbundet har till sig knutet en beredningsgrupp på 19 personer med följande
representation:
FK två repr
3

AF en repr
VGR fyra repr (Vuxenpsyk och primärvård)
Kommunerna 12 repr (AME och socialtjänsterna)
samt därutöver adjungeras två personliga ombud.
Lokaler
Förbundet bedriver sin verksamhet med utgångspunkt från Skövde och har ett eget
hyreskontrakt.

2.5 Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Består av FK, AF, VGR samt kommunerna Skara, Vara, Lidköping, Götene och Essunga.
Styrelse
Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter från FK, AF, VGR samt Vara kommun. Ersättarna
är sju till antalet och består av AF, FK, VGR samt kommunerna Lidköping, Essunga, Götene
och Skara.
Organisation
Förbundet har en förbundschef på 100% som är tillsvidareanställd. Därutöver finns fyra
projekttjänster på 100% med projektanställning. Förbundet köper tjänster för
ekonomiadministration.
Beredningsgrupp
Förbundet har till sig knutet en beredningsgrupp på 11 personer med följande
representation:
FK två repr
AF en repr
VGR två repr (Vuxenpsyk och primärvård)
Kommunerna 6 repr ( AME i Essunga, Götene, Vara och Skara. IFO Skara samt Soc Lidköping)
Lokaler
Förbundet bedriver sin verksamhet med utgångspunkt från Skara där man delar lokaler med
FK. Förbundet står för hyreskontraktet.
2.6 Nuvarande samverkan
De tre samordningsförbunden i Skaraborg har sedan tidigare samverkat i olika aktiviteter och
projekt.
Redan 2011-2013 samverkade Östra förbundet och Norra förbundet i ESFUtbildningsinsatser KUR har skett i samverkan mellan förbunden sedan 2014 med
gemensam planering och finansiering
4

I de två ESF-projekten Ung Arena och Level Up har Mariestads kommun respektive Västra
förbundet varit projektägare. Utfallet av projekten upplevs som mycket positiva och
resultaten har införlivats i den löpande verksamheten hos de deltagande kommunerna.
Exempelvis har Level Up från och med 2019 sin fortsättning i en avtalssamverkan.
För närvarande pågår också det gemensamma samverkansprojekt Våld i nära relationer.
Fortlöpande genomförs gemensamma föreläsningar och kompetensutvecklingsaktiviteter.

3 Omvärldsbeskrivning
Den verksamhet som samordningsförbunden bedriver är till stor del styrd av de
viljeinriktningar som parterna uttalar. Det finns också ett stort antal andra aktörer
och samverkanstrukturer med närbesläktade uppdrag som måste beaktas i det
fortsatta arbetet. De som nämnts i utredningsarbetet har varit bland andra
Kommunalförbundet, Vårdsamverkan, Folkhälsoarbetet och AME-chefsnätverket. Då
det inte finns något uttalat ansvar till någon funktion att ha en samlad bild av allt som
görs för målgruppen, finns det uppenbara risker till dubbelarbete och en icke optimal
resursanvändning. Ett försök att bringa klarhet i vad som sker i Skaraborg har inletts
under arbetsnamnet LEONA och leds av Skaraborgs kommunalförbund.
Det finns en önskan hos offentliga aktörer att samma geografiska gränsdragningar
ska gälla hos alla organisationer, vilket skulle underlätta betydligt i det omfattande
samarbete som idag sker. Ett exempel är statens redan genomförda
organisationsförändringar mot större och regionala strukturer. Som ett resultat av
pågående strukturförändringar bedöms att samordningsförbunden kommer att bli en
alltmer betydelsefull samverkansplattform för parterna och därför behöver vara
starka organisationer i sig själva.
Det råder idag diskussioner nationellt om de små förbunden har riktiga
förutsättningar att klara sina uppdrag och om det leder till en effektiv
resursanvändning. Detta kommer förmodligen att medföra fler samgåenden
framöver. Exempelvis har man i Sjuhärad gått samman i ett förbund och i dagarna
har även Göteborgs förbund gått samman i ett gemensamt förbund.
En osäkerhet i arbetet har varit att försöka bedöma konsekvenserna och effekterna
av Arbetsförmedlingens pågående omstrukturering och ändrade uppdrag. Vad
kommer det att innebära att fler privata aktörer ska vara delaktiga i
genomförandeinsatser? Kommer kommunerna att tilldelas eller tvingas ta över delar
av Arbetsförmedlingens verksamhet? Vad kommer kommunernas
arbetsmarknadsenheter ha för framtida uppdrag och omfattning? Dessa
frågeställningar är svåra att idag ha en uppfattning om men kan komma att förändra
eller påverka samordningsförbundens uppdrag och arbetssätt. Det är därför viktigt
att särskilt följa hur detta förhållande utvecklas.
Kommunerna och VGR står inför mycket allvarliga ekonomiska utmaningar de
närmaste åren. I vilken utsträckning detta kommer att påverka deras möjligheter att
5

motfinansiera statens ambitioner och finansiering är idag svårt att uttolka men
behöver följas.
Den finansieringsmodell som staten tillämpar med ett grundbidrag till alla
samordningsförbund är ifrågasatt. Man inser själva att den har en begränsande effekt
vid försök till bildande av mer kraftfulla och effektiva samgåenden av mindre
förbund. Detta är tyvärr inget vi kan förvänta oss en ändring av inom ramen för detta
uppdrag.

4 Analys
4.1 Samordningsförbudens grundläggande idé och uppdrag
Huvuduppgiften för Samordningsförbunden är att bedöma hur de gemensamma insatserna
gör bäst nytta för individen och sedan fördela resurserna till de insatser som främjar
samarbetet.
Slutmålet för insatserna är att individen får eller behåller en förvärvsförmåga.
4.2 Varför samverkan?
All samverkan utgår från att de samverkande parterna uppfattar sig ha en större nytta och
uppnår ett större mervärde än om man agerar på egen hand. Det måste finnas en förståelse
för att resultaten av samverkan inte alltid kan fördelas likvärdigt på alla. Däremot måste alla
uppleva att man över tid får tillbaka i relation till den insats man gör.
En bra samverkan bygger på att de inblandade parterna har en förmåga att kompromissa
och att det görs i en anda av samförstånd och dialog. Detta kräver i sin tur att man har
någorlunda samma kunskaps- och referensram att utgå från.
Samverkan inom Skaraborg måste utgå från övertygelsen att individerna ges bättre
förutsättningar att nå uppsatta mål.

4.3 Syfte med samgående av de tre samordningsförbunden i Skaraborg
Huvudsyftet är att skapa mer och kraftfullare resurser till åtgärder för den primära
målgruppen (Individperspektivet)
En större gemensam organisation skapar större förutsättningar att kraftfullt
samverka med andra och också generera mer utvecklingsmedel
En större organisation med fler medlemmar (kommuner) kan erbjuda ett större,
bredare och mer kvalificerat utbud till fler.
Skaraborg är snart en arbetsmarknadsregion och då bör förbundens organisation
spegla detta.
organisationer är mer utsatta och sårbara
Vara en attraktiv arbetsgivare där kollegialt kunskapsutbyte möjliggörs.
Genom att gå samman i ett förbund minskas overheadkostnader som istället frigörs
för åtgärder till målgruppen
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4.4 Aspekter att beakta
Sammanfattande SWOT-analys 2017
STYRKOR

MÖJLIGHETER
Stärker Skaraborg som region
Större utbud och bredd på
insatserna
Mer gemensam metod- och
kompetensutveckling
Större möjligheter att söka
medel till, och driva och följas
upp av projekt
Bättre förutsättningar till större
satsningar

Minimering av geografiska hinder
för effektiv rehabilitering och
arbetsträning
Overhead / administration
mindre del av förbundets budget
Minskad sårbarhet
Majoritet av huvudmän vill slå
samman förbunden

SVAGHETER
Större utmaning att
säkerställa lokalt inflytande
Svårt med representation
Längre beslutsavstånd
Risk för tröghet

HOT
Lyckas man inte säkerställa det
lokala perspektivet finna oro för
att mindre kommuners
inflytande minskar
Långt avstånd mellan ledning
och kommuner svårare att få
bra beslutsunderlag
Kulturella och geografiska hinder
Några medlemmar mot
sammanslagning

I den utredning som genomfördes 2017 framgick att alla parter inte var odelat positiva till att
genomföra ett samgående av de tre samordningsförbunden. Utav de 14 kommunerna var
det sex kommuner som då inte önskade genomföra ett samgående. Dessa kommuner var
jämnt fördelade i de tre samordningsförbunden.
Efter samtal med dessa kommuner framkommer ett antal argument som idag är i stort sett
desamma som 2017:
Kunskapen om de lokala förhållandena och närheten till målgruppen är viktig och
riskerar att förloras i en större organisation
Ett större förbund kan komma för långt från kommunerna och
påverkansmöjligheterna minskar, i synnerhet för de mindre kommunerna
Kommunerna får för lite inflytande
Effektiviseringar och nyttoaspekter måste påvisas tydligare
Verksamheterna går miste om grundfinansiering från staten
Nuvarande arbetssätt fungerar bra såväl inom som mellan förbunden.
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4.5 Ekonomi
Intäkter
Statens grundbidrag om 400 tkr till varje samordningsförbund, bedöms gå förlorat för två av
förbunden vid ett samgående. Förbundens finansieringsmodell grundar sig på att region och
kommuner motfinansierar statens bidrag med lika mycket vilket innebär att vid ett
samgående mister man ytterligare 2 x 400 tkr. Tillsammans minskade intäkter för det
gemensamma nya förbundet med 1,6 mkr/år.
Finns det då möjligheter att kompensera detta intäktsbortfall på något sätt, genom ökade
intäkter och/eller minskade kostnader?
I den tidigare gjorda utredningen 2017 och vid samtal med parterna framförs uppfattningar
om att ett samgående till en större organisation medför betydligt större möjligheter att
erhålla extern finansiering för den verksamhet man bedriver, vilket är högst troligt.
Vid ett samgående då staten minskar sin grundfinansiering och således också VGR´s och
kommunernas motfinansiering, innebär detta också att dessa medel frigörs i motsvarande
omfattning hos parterna. Det är viktigt att beakta hur man hanterar denna situation för att
möjliggöra att dessa medel kan tillföras arbetet med målgruppen, men på annat sätt än som
idag.
Kostnader
Genom ett samgående till ett förbund minskar overheadkostnaderna. Bland annat
kanslikostnader, lokalkostnader, administrationsarbete, revisionsarvoden och
styrelsearvoden. Dessutom kommer mötestider att minska.
Vid en enkel analys bedöms inte kostnadseffektiviseringar kunna kompensera
intäktsbortfallet på 1,6 mkr med mer än cirka 50%.

4.6 Framgångsfaktor
För att ett samgående av de tre förbunden ska bli till en lyckad förändring behöver
synsättet om lokal förankring, närhet till målgruppen och möjlighet att kunna
påverka kunna förenas med synsättet om storleksfördelar och effektiv
resursanvändning, attraktivitet som organisation för medarbetare och finansiärer.
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5 Förslag
Med beaktande av tidigare gjord utredning 2017, en mängd olika faktorer varav några finns
beskrivna i underlaget samt bedömning av olika samverkansalternativ föreslår styrgruppen
att de tre samordningsförbunden i Skaraborg går samman och bildar en gemensam
organisation enligt nedanstående beskrivning.
Organisation
Samordningsförbundet Västra Skaraborg (Västra) ombildas till
Samordningsförbundet Skaraborg (SAMSKA) med säte och kansli i Skövde.
Anledningen till valet av Västra är att detta förbund har mest egen verksamhet i
form av projekt, vilka bedöms vara komplicerade att överföra till annat förbund.
Att Skövde föreslås som säteskommun och hemvist för kansli är utifrån kriterierna
om tillgän
att det är mest effektivt att
ha som mötesplats, också flera parter är stationerade där och resmöjligheterna är
goda.
Samordningsförbundet Östra Skaraborg (Östra) och Samordningsförbundet Norra
Skaraborg (Norra) låter sina verksamheter övergå till SAMSKA och därefter
likvideras.
Styrelsen för SAMSKA ska bestå av fyra ledamöter. En från Arbetsförmedlingen (AF),
en från Försäkringskassan (FK), en från Västra Götalandsregionen (VGR) och en från
kommunerna i Skaraborg. Ordföranden och vice ordförande ska utses av styrelsen.
Ersättare ska vara en från AF, en från FK, en från VGR och tretton från kommunerna.
Ersättarna har närvaro och yttranderätt på förbundets sammanträden.
Styrelsen ska inrätta en styrelseberedning som ska bestå av en representant från
Försäkringskassan en representant från Arbetsförmedlingen, en representant från
Västra Götalandsregionen och tre representanter från kommunerna.
Styrelseberedningen ska utses bland styrelsens ledamöter och ersättare.
Tjänstemannaorganisationen ska bestå av ett kansli med en grundbemanning med
en förbundschef 100% samt ytterligare en eller två medarbetare på tillsammans
100%.
Stödtjänster för exempelvis ekonomiadministration och kommunikation köps in från
extern part som idag.
De projekt som bedrivs och kommer att bedrivas ska bemannas temporärt utifrån
projektets förutsättningar.
De tre nuvarande beredningsgrupperna ska initialt kvarstå med nuvarande
sammansättning.
När det nya gemensamma förbundet har verkat en tid och förbundets nya
väga om den geografiska
indelningen av beredningsgrupperna är det mest ändamålsenliga. Det kanske också
finns möjligheter att minska antalet kommunrepresentanter genom tillämpning av
representantskap.
Det bör också övervägas om man kan uppnå bättre resursanvändning, ökad
flexibilitet och ökad måluppfyllnad genom att arbeta med exempelvis
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över tid. Detta mer flexibla arbetssätt ska givetvis vägas mot betydelsen av
kontinuitet i samverkansarbetet.
Ekonomi
Intäkter
Ett samgående innebär att grundfinansieringen från staten kommer att minska med 800
tkr/år (2x400 tkr). Därmed kommer också VGR´s och kommunernas andel att minska med
lika mycket. Således en intäktsminskning med tillsammans 1,6 mkr/år. Hela
samverkansmodellen bygger på ett gemensamt finansiellt ansvar enligt den fastslagna
modellen.
Vid ett samgående då staten minskar sin grundfinansiering och således också VGR´s och
kommunernas motfinansiering, innebär detta också att dessa medel frigörs i motsvarande
omfattning hos parterna. Det är viktigt att beakta hur man hanterar denna situation för att
möjliggöra att dessa medel kan tillföras arbetet med målgruppen, men på annat sätt än som
idag.
En ytterligare effekt som förväntas uppnås är att det nya förbundet kommer att vara mer
aktivt och också mer attraktivt för att kunna erhålla extern finansiering för olika
utvecklingsaktiviteter. Denna effekt är mycket trolig men också mycket svår att värdera i
ekonomiska termer.
Kostnader
De effektiviseringar som kan uppnås genom att verka i ett förbund istället för tre uppskattas
till som mest cirka 800 tkr/år.
Eget kapital
Förbundens kvarstående egna kapital per 2020-12-31 ska överföras till det nya
gemensamma förbundet.
Personal
Det nya förbundet bemannas initialt med två bastjänster om 100%. Den ena tjänsten är som
förbundschef och den andra som utvecklingsledare. Utvecklingsledartjänsten kan om det
upplevs mer meningsfullt delas i två 50%-tjänster.
Förbundschefen och utvecklingsledare ansvarar bland annat för processledning av de tre
beredningsgrupperna.
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Tidplan
2021-01-01 Ny organisation startar
2020-05-08 Medlemssamråd
2020-04-01 Alla formella beslut ska vara fattade av medlemmarna
2019-12-31 Beslutsunderlag skickas till medlemmarna för beslut under Q1 2020
2019-12-17 Beslut i resp förbundsstyrelse att rekommendera sina medlemmar
att bilda ett samordningsförbund enligt beslutsförslag
2019-12-07 Beslutsunderlag skickas till resp förbundsstyrelse
2019-12-06 Medlemssamråd
2019-11-28 Styrgruppen beslutar om förslag till samgående

Skövde 2019-12-09

För styrgruppen

Gunilla Druve Jansson

Ulla-Karin Cannervik

Anette Karlsson

Ordf Västra

Ordf Östra

Ordf Norra
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

29

14 (27)

2020-04-15

Kommunstyrelsen
Ks § 49

2020-111

Bredband Östra Skaraborg: Nyemission, ändring bolagsordning
mm
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom Hjo Energi AB:s beslut om att:
-

godkänna nyemission av 1 500 aktier i BÖSAB,

-

godkänna försäljning av 1 500 aktier i BÖSAB till Vänerenergi AB till ett värde om 1 910 kr
per aktie (totalt värde 2 865 000 kr) under förutsättning att affären genomförs under 2020,
samt

-

godkänna upphävande av Hjo kommuns borgensåtagande på 2 000 000 kr för BÖSAB.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att godkänna ändring i bolagsordningen för BÖSAB på grund av namnändring av bolaget till Bosnet AB.

Sammanfattning
Det kommunala bolaget Hjo Energi AB är tillsammans med fyra andra kommuner delägare i bolaget Bredband Östra Skaraborg AB, BÖSAB. Enligt bolagsordningen ska Hjo kommun beredas
möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.
BÖSAB avser genom riktad nyemission släppa in Vänerenergi AB som ny delägare i bolaget. Hjo
Energis styrelse ställer sig positiv till affären och har beslutat i enlighet med detta och efterfrågar
nu Hjo kommuns inställning.
För att bolagsordningen ska kunna ändras krävs att respektive kommunfullmäktige godkänner
detta.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2020-03-19 från Hjo Energi AB med bilagor.
Kanslichefens skrivelse 2020-03-25.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sidan

Stab

1(1)

Enhet

Datum

Dnr

Kansli

2020-03-25

0000-000

Handläggare

Mottagare

Thomas Lindberg

Kommunstyrelsen

Bredband Östra Skaraborg AB (BÖSAB), beslut om godkännande av
nyemission med mera
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom Hjo Energis beslut om att:
-

Godkänna nyemission av 1 500 aktier i BÖSAB
Godkänna försäljning av 1 500 aktier i BÖSAB till Vänerenergi AB till ett värde om 1 910 kr
per aktie (totalt värde 2 865 000 kr) under förutsättning att affären genomförs under 2020
Godkänna upphävande av Hjo kommuns borgensåtagande på 2 000 000 kr för BÖSAB

samt föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändring i bolagsordningen för BÖSAB på grund av
namnändring av bolaget till Bosnet AB

Sammanfattning
Det kommunala bolaget Hjo Energi AB är tillsammans med fyra andra kommuner delägare i bolaget
Bredband Östra Skaraborg AB, BÖSAB. Enligt bolagsordningen ska Hjo kommun beredas möjlighet
att yttra sig innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt.
BÖSAB avser genom riktad nyemission släppa in Vänerenergi AB som ny delägare i bolaget. Hjo
Energis styrelse ställer sig positiv till affären och har beslutat i enlighet med detta och efterfrågar nu
Hjo kommuns inställning.
För att bolagsordningen ska kunna ändras krävs att respektive kommunfullmäktige godkänner detta.

Beslutsunderlag
Skrivelse Håkan Karlsson, VD Hjo Energi AB, 2020-03-19
BÖSAB beslutsunderlag 2020-03-02
Förslag på ny bolagsordning Bosnet AB att gälla från och med 2020-05-13

Skickas till
Hjo Energi AB
Ekonomienheten

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se
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Kommunstyrelsen
Ks § 50

2019-92

Redovisning av inte färdigberedda motioner
Kommunstyrelsens 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.

Beslutsunderlag
Kanslisekreterarens skrivelse 2020-03-17.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sidan

Stab

1(1)

Enhet

Datum

Dnr

Kansli

2019-03-17

2019-92

Handläggare

Mottagare

Christina Grahn

Kommunstyrelsen

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.
Det finns i dagsläget inga motioner som inte är färdigberedda att redovisa.

Christina Grahn
Kanslisekreterare

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se
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Kommunstyrelsen
Ks § 51

2018-233

Revidering av Taxa och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark
säsongen 2020 med anledning av Covid-19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

avgiften för uteserveringar eller annan liknande markupplåtelse tas bort under säsongen
2020, samt

-

avgiften för Foodtrucks halveras under säsongen 2020.

Sammanfattning
Covid-19 pandemin innebär en rad restriktioner som påverkar såväl privatpersoner som näringsidkare och företag. För att underlätta för de lokala näringsidkarna som avser att ansöka om
markupplåtelser för uteserveringar eller annan liknande försäljningsverksamhet föreslår förvaltningen att Hjo kommun avstår från att debitera avgift för denna typ av markupplåtelse under säsongen 2020. Av samma orsak föreslås att avgiften för Foodtrucks halveras under säsongen
2020.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2020-03-18.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sidan

Kommunledningskontoret

1(1)

Enhet

Datum

Dnr

Ledning

2020-03-18

2018-233

Handläggare

Mottagare

Svante Andrén

Allmänna utskottet

Revidering av Taxa och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark
säsongen 2020 med anledning av Covid 19
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
−

avgiften för uteserveringar eller annan liknande markupplåtelse tas bort under säsongen
2020 samt

-

avgiften för Foodtrucks halveras under säsongen 2020

Bakgrund
Covid 19 pandemin innebär en rad restriktioner som påverkar såväl privatpersoner som
näringsidkare och företag. För att underlätta för de lokala näringsidkarna som avser att ansöka om
markupplåtelser för uteserveringar eller annan liknande försäljningsverksamhet föreslår
förvaltningen att Hjo kommun avstår från att debitera avgift för denna typ av markupplåtelse under
säsongen 2020. Av samma orsak föreslås att avgiften för Foodtrucks halveras under säsongen 2020.

Beslutsunderlag
Detta missiv

Skickas till
Kommundirektör
Samhällsbyggnad
Svante Andrén
Samhällsbyggnadschef

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, www.hjo.se
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Kommunstyrelsen
Ks § 52

2020-110

Ny detaljplan för Norr 5:8 (Sjöryd), Hjo stad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Ny detaljplan för Norr 5:8
(Sjöryd), Hjo stad.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut till vilket Pierre Robert Rydén (S) och Petter
Jönsson (L) yrkat bifall och finner att kommunstyrelsen med acklamation tillstyrker liggande
förslag.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden beviljade 2016-08-30, § 85 positivt planbesked för upprättande av ny detaljplan.
Planförslaget har varit ute för granskning hos berörda sakägare och myndigheter 2019-06-25 –
2019-08-13. Planhandlingarna har också funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på Kulturkvarteret samt på kommunens hemsida. Sammanlagt inkom 12 yttranden, varav 5 med synpunkter.
Då det skett större förändringar i detaljplanen utifrån vissa av de yttranden som inkom i samband med granskningen, så har det varit nödvändigt att ställa ut planförslaget en andra gång under perioden 2020-02-13 – 2020-02-27. Planen möjliggör för ca 144 bostäder i flerbostadshus
som avses byggas ut under en 20-års period. Planen hanteras genom standardförfarande då den
inte sker i strid mot översiktsplanen (ÖP 2010) och den bedöms inte heller innebära någon betydande miljöpåverkan.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens ordförandes skrivelse 2020-04-03 med bilagor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet, om inte annat anges.
GRÄNSER
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
+

u1

+
+
+
+

+

+
+

Allmän plats

n1a1a 2

Park (4 kap 8 § p. 2)

PARK

+
+

Kvartersmark
B

Bostäder (4 kap 5 § p. 3)

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSFÖRDELNING

B

e1

00

e130

Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea
(PBL 4 kap. 11 § 1 p.)

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

a4

Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap. 11 § 1 p.)
Endast komplementbyggnad får uppföras (PBL 4 kap. 11 § 1 p.)

MARKENS ANORDNANDE

PARK
a3

Dagvatten skall infiltreras inom planområdet.
Träd skall bevaras (PBL 4 kap. 10 §)

n1

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
0,0

Högsta nockhöjd i meter (PBL 4 kap. 11 § 1 p.)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 15 år från den dagen då planen vunnit laga kraft.

PLANKARTA, SKALA 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)
Grundkartan upprättad av Hjo kommun
Koordinatsystem i plan SWEREF 99 13 30
Höjdsystem RA 2000
Fastighetsindelningen aktuell november 2019.
GRUNDKARTEBETECKNINGAR HMK-Ka:D

a1

Marklov krävs för ändring av markhöjd (PBL 4 kap. 15 § 3 p.)

a2

Marklov krävs för fällning av träd. Fällt träd ska återplanteras
inom planområdet. (PBL 4 kap. 15 § 3 p.)

a3

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen (PBL 4
kap. 7 §)

a4

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmarken (PBL 4 kap 17 §)

u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4
kap. 6 §)

Traktgräns

Fastighetsgräns
6:168

Fastighetsbeteckning
Byggnader

Antagandehandling

Väglinjer
Elledning ovan mark
77

Nivåkurvor
77

Slänt

Norr 5:8, del av (Sjöryd)
Hjo Kommun
SKALA 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)
0
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2020-04-29

Detaljplan för Norr 5:8, del av
(Sjöryd)

Antagandehandling
2020-04-29

Jarl Stiernstedt
Arkitektkontor
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Detaljplan NORR 5:8, del av (Sjöryd)
Hjo kommun

HANDLINGSFÖRTECKNING

PLANBESKRIVNING
PLANKARTA OCH ILLUSTRATION 1:1 000
FASTIGHETSFÖRTECKNING
GRUNDKARTA
INVENTERING AV BYGGBAR MARK INOM HJO TÄTORT 2019
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING, BG & M Konsult 2017-02-17
reviderad 2019-09-23

2020-03-24

Handlingsförteckning

Antagandehandling

Detaljplan för Norr 5:8, del av (Sjöryd), Hjo kommun

Detaljplan för Norr 5:8, (Sjöryd)
Hjo kommun
PLANBESKRIVNING
Upprättad i mars 2020
Samhällsbyggnad

Jarl Stiernstedt Arkitektkontor

Charlotte Paulsson
Stadsarkitekt

Jarl Stiernstedt
Arkitekt SAR/MSA

PLANENS SYFTE OCH Planen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerfamiljsbebyggelse inom
HUVUDDRAG
fastigheten. Området föreslås utnyttjat för bostadsändamål.
AVVÄGNING ENLIGT
MILJÖBALKEN

Enligt MB 3:e kap ska marken användas till det ändamål den är mest lämpad
för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. MB 4
kap behandlar särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten
för vissa områden.
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap Miljöbalken
Miljökvalitetsnormer som är tillämpliga på detta projekt finns idag för halter
av olika ämnen i luften samt för buller och vatten. För närvarande finns
luftkvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,
bly, bensen, partiklar (PM 10) och (PM 2,5) plus ozon i utomhusluft. En
miljökvalitetsnorm anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan
och/eller miljön kan anses tåla. Normen får inte över- eller underskridas
efter ett visst angivet datum.
Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte överskridas inom planområdet.
Miljökvalitetsnormen för vatten
Vättern tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt. Övergödning, fysiska
förändringar och miljögifter är de mest omfattande förändringarna inom
distriktet. Planområdet gränsar i norr till Sjörydsbäcken som rinner ut i
Vättern.
Vattenskyddsområde
Vätterns vattenskyddsområde berör de fyra länen Jönköping, Västra
Götaland, Örebro och Östergötland. Skyddsområdet omfattar en skyddszon
som utgör hela Vätterns sjöyta, tillrinnande vattendrag (bland annat
Sjörydsbäcken) samt 50 meter strandzon. En del av planområdet tillhör
Vätterns vattenskyddsområde.
Åtgärder inom planområdet bedöms inte påverka Vätterns status.

Planbeskrivning
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PLANDATA

Lägesbestämning, areal
Planområdet finns i Hjo stad norr om Hjo stadspark. Planområdet begränsas
i norr av en bäckravin, i öster av parkmark på fastigheten Norr 3:59, i söder
av Hjo stadspark och i väster av fastigheten Norr 5:10, Hjo vårdcentral mm.

Orienteringskartor

Planområdets läge och avgränsning

Areal
Planområdet omfattar ca 3,2 ha mark.
Markägoförhållanden
Marken är i privat ägo – ingen allmän mark ingår.
TIDIGARE
STÄLLNINGSTAGANDEN

Planbeskrivning

Riksintressen
I Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB) redovisas allmänna
intressen som ska beaktas vid beslut som rör mark- och vattenanvändningen
samt riksintressen. Riksintressen är miljöer eller objekt som har så stora
värden att de är av intresse för hela landet.
SID 2
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Kulturmiljö HJO KR 32
I detta riksintresse ingår stora delar av staden Hjos äldsta delar och Hjo
stadspark.
Planområdet ingår i riksintresset vars kärnvärden är den äldsta stadskärnans
småskaliga bebyggelse, stadsgårdar och små stugor vid infarterna samt
Vattenkuranstaltens park och villor med tidstypisk träarkitektur.
Planområdet ligger inte i den f.d. Vattenkuranstaltens park och inom
planområdet finns inga representanter för riksintressets kärnvärden.
Skydd
Kulturvärdena i Hjo stad är delvis säkerställda genom upprättade detaljplaner
som anger riktlinjer för staden och dess miljöer. I rubricerad plan begränsas
byggnadernas höjd för att dessa ska understiga höjden på omgivande träd.
Riktlinjer
• Inom området får inte åtgärder vidtas som kan medföra påtaglig skada på
riksintresset.
• Efter hand ska detaljplaner upprättas för hela området, där hänsyn till
bevarandevärdena arbetas in.
• Kommunen avser att upprätta en fördjupad översiktsplan för Hjo stad
med fördjupade redovisningar av ställningstaganden för att tillgodose
riksintresset.
Riksintresse rörligt friluftsliv
Vissa områden har sådana natur- och kulturvärden att riksdagen genom
lagstiftning beslutat att områdena som helhet är av riksintresse.
Vättern med öar och strandområden är i sin helhet av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Inom området
ska turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön
Riksintresse för Naturvård
Vättern NRO14078
Hela Vättern är av riksintresse för naturvården. Den fina vattenkvaliteten
och det mycket kalla vattnet har skapat förutsättningar för en fauna med
speciella krav. Hjoån ingår också i riksintresseområdet Vättern.
Landskapsbilden är säregen med stora öppna vattenytor och olika sten-,
grus- och sandstränder samt erosionsbranter. Sjöbäckenet uppstod genom
förkastningsrörelser i berggrunden för ungefär 280 miljoner år sedan. Största
djupet återfinns söder om Visingsö och är 128 m. Kustmorfologin är
påverkad av tidigare förkastningar, landhöjning, vind- och vågerosion.
Yrkes- och fritidsfisket samt skyddsvärda arter och stammar av
fisk
Vättern utgör riksintresse för både yrkes- och fritidsfiske. I riksintresset ingår
skyddsvärda arter och stammar av fisk. De arter som berörs är öring, röding
och harr. Vättern är också av riksintresse för bevarandet av dessa
fiskbestånds genetiska resurser.
Natura 2000
EU:s medlemsländers ekologiska nätverk av naturområden kallas Natura
2000 och grundas på två EU-direktiv; direktiv om bevarande av livsmiljöer
samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet) och direktiv om
bevarandet av vilda fåglar (fågeldirektivet). Områden som ingår i Natura
Planbeskrivning
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2000 ska ges sådant skydd att områdets värden inte skadas av åtgärder eller
verksamheter inom eller i anslutning till det utpekade området. I Hjo
kommun finns åtta Natura 2000-områden varav särskilt ett, Västra Vättern
(SE0540 225) är berört.
Vättern är en stor klarvattensjö med en speciell fauna. En del arter är av
*relikt karaktär. Det är arter som levt kvar sedan sjön var en del av Baltiska
issjön, bl. a röding, siklöja, nors, hornsimpa och ett antal kräftdjur. Vättern är
av riksintresse för naturvård och särskilda bestämmelser gäller för fisket,
vidare finns ett vattenvårdsförbund med fastställda vattenvårdsplaner.
Kvalitet: Stor klarvattensjö med en unik fauna med många relikter från
Baltiska issjön.
Området saknar specifikt områdesskydd.
Översiktsplaner och detaljplaner
Detaljplaneförslaget strider inte mot gällande översiktsplan, ÖP2010.
Gällande detaljplan för planområdet vann laga kraft 1989-03-28.
Genomförandetiden har utgått.
Hjo kommuns vision, målmodell och miljöpolicy
För att långsiktigt styra Hjo kommun har kommunfullmäktige fastställt en
vision för Hjo kommun "Tillsammans skapar vi framtidens Hjo". Visionen
bygger på ett hållbarhetstänk, både vad gäller social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet. För att nå visionen satsar Hjo kommun på sex
utvecklingsområden, där ett är uttalat fokuserat på Hållbarhet:
Hållbarhet och Natur – Resurssnålt med hög livskvalitet
I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma
naturresurser. Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät,
miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad.
Hjo kommuns Hållbarhetsstrategi - Prioriterade områden
Hållbarhetsstrategin anger sex prioriterade områden för kommunens
strategiska miljöarbete. Områdena är valda för att de bedöms vara mest
betydelsefulla för Hjo kommun att nå direkta resultat i det strategiska
miljöarbetet. De är ett tydligt uttryck för kommunens ambitioner att visa
vägen i miljöarbetet – att vara ett föredöme och skapa förutsättningar för
den nödvändiga omställningen. Varje prioriterat område bidrar till att
uppfylla ett eller flera av de globala hållbarhetsmålen.
Nedan följer ett par av de prioriterade områden som har direkt bäring på
detaljplanen:
1. Hållbara transporter
Hjo kommuns arbete med resor och transporter ska bidra till minsta möjliga
miljöpåverkan. I Hjo ska det gå att ta sig fram tryggt, säkert och effektivt i ett
promenad- och cykelvänligt trafiksystem där det också är lätt att utnyttja
kollektivtrafik. Vid planering ska behoven för gång-, cykel och kollektivtrafik
prioriteras. Kollektivtrafiken utvecklas i regional samverkan. Kommunen ska
stimulera till mer hållbara val och beteenden genom att sprida kunskap och
verka för en mer hållbar inställning till bilen samt till en minskning av
onödiga bilresor.
5. Hållbar samhällsplanering
Hjo kommun planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare
ska ha en hälsosam livsmiljö i hela kommunen. Kommunen ska möta
efterfrågan på att leva, bo och verka i Hjo på ett miljömässigt hållbart sätt.
Kommunen som helhet ska utvecklas i enlighet med kommunens
Planbeskrivning
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översiktsplan. Hjo kommun ska hushålla med naturens resurser och utnyttja
mark- och vattenområden effektivt. All kommunal planering sker
klimatmedvetet, med fokus på att minska utsläppen av växthusgaser och
anpassa samhället till framtida klimatförändringar. Hjo stad har en tät
struktur med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Parker och
andra gröna ytor ska ingå som naturliga delar i stadsmiljön.
Grön infrastruktur är en naturlig del av planering och prioritering av insatser
i olika samhällsprocesser. De ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller
ska nyttjas resurseffektivt samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärden bevaras och stärks samt att sociala värden värnas.
Kommunens arbete inom fokusområdet konkretiseras i kommunens
översiktsplan, naturvårdsplan, vattenplan, detaljplaner, och i
bygglovsprocessen.
Kommunala beslut i övrigt
Ett positivt planbesked har lämnats till J Wennergren Byggnads AB om att
upprätta ett förslag till planändring för fastigheten Norr 5:8.

BEHOVSBEDÖMNING

Miljöbedömning
Kommunen ska enligt miljöbalken genomföra en miljöbedömning för alla
detaljplaner som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid
kommunens ställningstagande till om planens genomförande kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan görs en behovsbedömning. Om
behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning.
Påverkan
Planområdet ligger inom område för riksintresse för kulturmiljö och för
turism och friluftsliv, natur och i anslutning till Natura 2000 (Vättern).
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö men påverkar inte dess
kärnvärden: den äldsta stadskärnans småskaliga bebyggelse, stadsgårdar och
små stugor vid infarterna samt vattenkuranstaltens park och villor med
tidstypisk träarkitektur. Någon värdebeskrivning för Sjöryds egendom finns
inte och har aldrig existerat.
Kommunens bedömning av Sjörydområdets eventuella kulturhistoriska
värde, är att det avsevärt minskat sedan de ursprungliga byggnaderna revs i
slutet av 1980-talet och ersattes med nya instutionsbyggnader utan
kulturhistorisk hänsyn. Några kulturhistoriskt intressanta byggnader finns
dessutom inte i den norra delen av stadsparken. För att skydda fortlevnaden
av stadsparkens träd vid gränsen bör inte nya byggnader tillåtas i närheten av
fastighetsgränsen.
Riksintressena bedöms inte skadas av åtgärder inom planområdet. Området
är bebyggt med två envånings bostadshus i H-form med tillhörande
tillfartsväg och parkeringar. Övrig mark består huvudsakligen av trädgård
som inte är skredbenägen. Gällande kvalitetsnormer bedöms inte överskridas
för planområdet.
En översiktlig bullerberäkning visar att bebyggelse kan förläggas på ca 150
meters avstånd från Karlsborgsvägens vägområde (156 meter från vägmitt)
utan att överskrida gränsvärdet för trafikbuller utomhus – 55dB(A).
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Lokalt omhändertagande av dagvatten kommer huvudsakligen att ske inom
området. Vid utformning med perkolationsmagasin ska filter eller dylikt
installeras uppströms magasin. Vid tillfällen då infiltrations/perkolationsmagasinets dimensionering överskrids, kommer magasinet att
fyllas, och tillrinnande flöde måste avledas utan magasinering, antingen via
bräddavlopp till kommunens befintliga dagvattenledning/bäck eller ledas ut
på mark utan att förorsaka skador.
Områdets markanvändning kommer att vara för bostadsändamål.
Bedömning
Med stöd av ovan görs bedömningen att planen och dess genomförande inte
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte upprättas. Bedömningen har skett mot bakgrund
av bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan och Bygglagen.
NATUR

Mark och vegetation
Området är rester av en tidigare institutionspark – gräsmatta som
fortlöpande hävdas av markägaren med inslag av häckar och enstaka träd. I
gränsområdet mot campingplatsen finns Sjörydsbäcken som har varit
föremål för förbättringsåtgärder för föryngring av öring, en av många
vätterbäckar längs västra stranden av Vättern. Det är viktigt att träd och
övrig växtlighet bevaras som skydd för bäcken i denna del av planområdet.

Bäckravin i planområdets gräns i norr
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Befintlig byggnad inom planområdet.

Markbeskaffenhet
Planområdet är relativt plant.
Geotekniska förhållanden
En detaljerad geologisk utredning har utförts över planområdet, PM –
Geoteknik – Sjöryd, Nybyggnad Bostäder av BG & M Konsult AB daterad
2017-02-17. Utredningen visar att marken är lämplig att bebygga.
Beträffande detaljer om geoteknik hänvisas till bilagd utredning.
Stabilitet
Stabilitetsberäkningar har utförts i en sektion ner mot bäckravinen norr om
området samt en sektion ner mot Vättern. Med hänsyn till planerad
byggnation samt markförhållandena inom området bedöms stabiliteten som
tillfredställande.

Läge för borrhål enligt geologisk undersökning

Vattenskyddsområde, grundvatten och lokalt omhändertagande av
dagvatten
Enligt ovanstående geologiska undersökning påträffades den fria
grundvattenytan på 1,2 m, 1,3 m resp. 3,4 m under befintlig markyta vid
borrhål 3, 5 rep. 12.
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Med hänsyn till jordens sammansättning samt närheten till grundvatten
bedöms LOD genom perkolation som mindre lämpligt inom området.
Ytlig och spridd infiltration till grönytor kan sannolikt utföras under
förutsättning att marklutningar skapas från hus. Andra alternativa lösningar
kan vara fördröjningsmagasin eller fördröjningsdammar.

Befintlig byggnad från öster inom planområdet

Grundläggning
Grundläggning kan ske med sulor alternativt på förstyvad bottenplatta.
Beträffande mer detaljerade anvisningar hänvisas till bilagd geoteknisk
utredning.
Förorenad mark
Inga kända föroreningar förekommer inom området.
Radon
Radonmätning har utförts i 3 punkter med s.k. ROAC-detektorer.
Mätvärdena uppgår till 18, 2 resp. 5 kBq/m3, se även bilaga 4 i den
geologiska utredningen. Detta betyder att marken ska klassas som
lågradonmark för lera som ligger upp till haltnivån 60 kBq/m3. Byggnader
behöver inte uppföras med radonskydd.
Risk för skred eller höga vattenstånd
Området är inte utpekat i kommunens översiktliga skredinventering som
särskilt känsligt. Någon risk för höga vattenstånd finns inte. Planområdet
befinner sig ca 6 meter över Vätterns yta. Vättern är en sjö med ringa
omsättning med anledning av ett extremt litet tillrinningsområde som
avvattnas till Vättern. Även vid stora nederbördsmängder påverkas därför
dess yta endast i mindre grad.
Strandskydd
Strandskydd för Vättern råder generellt inom 300 meter från stranden till
lands och ut i sjön. Strandskyddet enlig Miljöbalken (MB) syftar till att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (1998:808).
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Befintlig byggnad på planområdet

BEBYGGELSEOMRÅDE

Planhistorik
Sjöryd har sedan början av 1900-talet varit en enskild privat strandtomt som
inte varit tillgänglig för allmänheten. Sjöryd köptes under 1920-talet av
landstinget för att användas som sjukhem.
Strandskydd om 300 meter infördes för Vättern 1975, då
utomplansbestämmelser gällde för Sjöryd. Strandskyddet sträckte sig vid
denna tidpunkt hela vägen till Karlsborgsvägen

Ett flygfoto från 1960-talet visar hur trädgården sträcker sig ned mot strandlinjen. Uppe till vänster
kan man se byggnaden från 1953 som sedermera blev Tappers vandrarhem och som nyligen har
omvandlats till ett flerbostadshus.
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Den 28 februari 1985 fastställdes detaljplan (S66) för Hjo camping och
Sjöryds vårdcentral. I och med framtagandet av S66 markerade kommunen
sin vilja att låta allmänheten utnyttja befintlig gångväg för en
sammanhängande strandpromenad genom att beteckna gångvägen med ”x”
(tillgänglig för allmän gångtrafik). Genom ett förbiseende saknades dock
erforderlig bestämmelse till kartbeteckningen och länsstyrelsen kunde inte
fastställa föreslaget X-område. Istället bibehölls rådande strandskydd emligt
15 § naturvårdslagen intill 30 meter från strandlinjen in på land och 50 meter
ut i Vättern (se röd markering i plankartan). I övrigt kunde strandskyddet
upphävas inom planområdet.

Del av S66 för Hjo camping och Sjöryds vårdcentral, fastställd 28 feb 1985

Den 8 juni 1989 fastställdes nu gällande detaljplan (D77) inför försäljningen
av den del av fastigheten som omfattar planområdet. I och med att planen
fastställdes beslutade länsstyrelsen att upphäva strandskyddet inom
planområdet. För att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till den obrutna
strandpromenaden mellan hamnen och campingområdet förvärvade
kommunen en 25 meter bred markremsa utmed Vätternstranden som
avsattes som parkmark.
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Del av D 77 för Sjöryd (Norr 5:3 m.m.), fastställd 8 juni 1989

Del av förslag till ny detaljplan för Norr 5:8, del av Sjöryd. Området närmast vattnet utgör
parkmark men ligger utanför det aktuella planområdet. Inom detta område är strandskyddet
fortfarande upphävt.

Aktuellt planområde
Av 7 kap 18 g § punkt 2 följer att i fråga om strandskydd som har upphävts
för ett område genom en bestämmelse i en detaljplan enligt plan- och
bygglagen (2010:900) eller för ett område som har avsetts att omfattas av en
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt samma lag gäller strandskyddet
åter om detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts med en ny
detaljplan.
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Strandpromenad sedd från norr

Sjöryd
Sjörydsområdet är utpekat i gällande översiktsplan som det enda område
som är möjligt att exploatera för högre och mer koncentrerad
bostadsbebyggelse i sjönära läge inom staden Hjo. Värt att nämna är att
Länsstyrelsen inte har haft några synpunkter på kommunens planer på
bostadsbebyggelse på Sjöryd i sitt granskningsyttrande till översiktsplanen.
Vidare är Sjöryd med sin historia av ”sjukhusträdgård” utan några större
nivåskillnader attraktiv ur tillgänglighetssynpunkt men innehåller också flera
andra viktiga boendekvaliteter som närhet till ströv- och parkområden. Den
angränsande stadsparken som idag kan upplevas som något underutnyttjad
med tanke på dess enorma kapacitet, erbjuder flera naturliga stråk mellan
bostadsområdet och stadskärnan. Parken innehåller platser för vila och
kontemplation men där finns också lekplats och under sommarhalvåret även
grillplatser. Dessutom är utsikten över Vättern slående på platsen.
Fram till i dag har boende i 29 hyreslägenheter fördelade i två envåningshus
kunnat njuta av det fantastiska läget som platsen innebär. I och med detta
planförslag skulle boende i totalt 144 lägenheter kunna få möjlighet att ta del
av detta privilegium. Dessa 144 lägenheter kommer, om inte i sin helhet så
till största delen att utgöras av hyresrätter.
Utöver parken inom planområdet kvarstår 25 meters fri passage längs med
Vättern på kommunal mark. Med detta sagt menar kommunen att
strandskyddets syften till fullo har beaktats.
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Skissen redovisar ett snitt genom en del av planområdet

Slutsats
Staden Hjo gränsar till Vättern i öster och till stor del av jordbruks- och
betesmarker i väster. Stadskärnan ingår till stor del i riksintresset för
kulturmiljöarbete. Sammantaget ställer detta stora krav på val av nya
etableringsplatser såväl som vid förtätningsprojekt. Etableringar utanför
staden skapar satellitstäder med ökade biltransporter som följd vilket inte är
aktuellt i dagsläget.
I förhållande till hållbarhetsmålen (nationella, regionala och lokala) bedöms
Sjöryd vara mycket väl lämpat för den föreslagna exploateringen. På platsen
finns utbyggda väg-, VA, och fjärrvärmenät, den ligger i direkt anslutning till
vårdcentral och mycket nära väl utvecklad allmän och kommersiell service
samt kollektivtrafik. Närheten till stadskärnan främjar gång- och cykeltrafik.
Av 7 kap 18 c § punkt 1 MB följer att som särskilda skäl vid prövningen av
en fråga om upphävande av strandskyddet får man beakta endast om det
område som upphävandet eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften respektive
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området.
Den mark som enligt detaljplaneförslaget utgörs av kvartersmark bedöms
vara ianspråktagen på det sätt som syftas till i miljöbalken. Kommunen
menar därför att strandskyddet kan upphävas inom detta område. Marken
närmast Vättern, det vill säga området längst österut kommer att omvandlas
till allmän platsmark med beteckningen ”PARK”. Inom detta område
kommer strandskyddet att kvarstå.
Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap
Vanligtvis äger kommunen huvudmannaskapet för allmän platsmark. I det
här fallet är den gamla ”sjukhusträdgården” privatägd sedan länge och sköts
av det privata fastighetsbolag som äger fastigheten. Att omvandla den
tidigare kvartersmarken i den del som omfattar parken till allmän platsmark
har varit ett sätt att säkerställa parkens fortlevnad och allmänhetens tillgång
till den även i framtiden. Kommunen ser dock ingen anledning att överta
huvudmannaskapet utan parkens skötsel kommer även fortsättningsvis att
skötas av fastighetsägaren och huvudmannaskapet kommer således att vara
enskilt.
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FÖRESLAGEN
BEBYGGELSE

Allmänt
I detaljplanen över området illustreras fem sexvåningshus med fyra
lägenheter per våningsplan. Varje lägenhet kommer att ha utblick över
Vättern. Utöver detta möjliggör detaljplanen för garage och miljöhus.
Med en högre bebyggelse skapas upplevelsen av ”hus i park”. En väl
studerad placering av ett antal punkthus i denna unika miljö ger fina
kvaliteter med utblickar genom kvarteret för både passerande och boende
väster om området och inte minst för de boende som rör sig förbi och
genom området. Parkens skötsel kommer att utföras på samma sätt som
idag.

Illustration över föreslagen disposition av punkthus

Byggnationen är tänkt att utföras i etapper över en tjugoårsperiod med
början i norr.

Illustration av bebyggelse sett från Vättern (Ritningen arkitektbyrå)
Genom att hålla ned byggnadshöjderna och bevara parkmiljön påverkas inte riksintressets
småskalighet på ett negativt sätt.
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Utrymning
Möjligheten till utrymning från fönster eller balkong med hjälp av
räddningstjänsten kan endast användas upp till våning 4 i Hjo. Detta då
räddningstjänstens förmåga i Hjo endast omfattar utskjutsstege och ingen
maskinstege. På grund av ovanstående måste byggnader med fler än 4
våningar utformas byggnadstekniskt så att utrymning inte kräver
räddningstjänstens hjälp, t.ex. genom trapphus Trl eller Tr2.
Räddningstjänstens åtkomlighet för räddningsinsatser samt
uppställningsplatser för stegutrustning kommer att tillgodoses i området i
enlighet med kraven för detta i Boverkets byggregler samt att närmsta
brandvattenpost ligger inom 150 meter från planområdet.
Offentlig och kommersiell service
Närmaste skola är Guldkroksskolan, ca 1,3 kilometer söder om
planområdet. Förskola finns på Hammarsjorden, ca 1,2 km väster om
planområdet.
Tillgänglighet
Bostadshusen förses med hiss och ska i övrigt följa gällande
tillgänglighetsbestämmelser. Parkeringsplatser är samlade i grupper om 10–
20 platser i nära anslutning till byggnaderna. Framkörningsmöjlighet för taxi
och ambulans finns till entréer.
Skyddsrum
Området utgörs inte av skyddsrumsområde. Skyddsrum behöver inte
uppföras.

Illustration av bebyggelse (Ritningen arkitektbyrå)
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Illustration av bebyggelse (Ritningen arkitektbyrå)

GATOR OCH TRAFIK

Kollektivtrafik
Reguljära bussförbindelser utgår från stadens resecentrum ca 500 meter
söder om planområdet. Anropsstyrd kollektivtrafik har startat i staden och
hållplats finns i omedelbar närhet till planområdet.
Parkering, utfarter
Parkering sker på kvartersmark – ca en plats per lägenhet. Ett begränsat
antal garage/carportar kan komma att uppföras.

STÖRNINGAR

Buller
Bullerberäkning har gjorts nedan för att undersöka eventuella
bullerstörningar för framtida bostadsbebyggelse på fastigheten Norr 5:8.
Utgångspunkt är en trafikräkning som har utförts vid en punkt ca 200 meter
norr om Vattenverket under tiden 16 mars-27 mars 2018. Mätningen
resulterade i ett uppskattat värde på 731 fordon per årsmedeldygn (ådt) för
trafiken på Karlsborgsvägen.
Prognos för framtiden – planeringshorisont 2025.
Planområdets 160 lägenheter bör generera 240 fordon som ger en ökning
med 288 fordon per årsmedeldygn (ådt).
En utbyggnad i ett område norr om Sanna med 100 bostäder (150 fordon)
ger en ökning vid Sjöryd med 45 fordon per årsmedeldygn (ådt). De flesta
av dessa kommer att pendla mot Skövde och förmodas därför inte passera
Sjöryd. Sammanlagt uppskattas trafiken på Karlsborgsvägen år 2025 vara
1064 fordon per årsmedeldygn (ådt).
I handledning 2016 från Boverket och SKL (Sveriges kommuner och
landsting), ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”, rekommenderas
beräkningsmetoder för vägtrafikbuller. I detta fall väljes metod 2 som tar
hänsyn till den mjuka mark som finns mellan Karlsborgsvägen och
föreslagen bebyggelse. Avståndet till bebyggelsen från vägmitt är minst 156
meter, antalet fordon som passerar per årsmedeldygn uppskattas till 1064.
Hastighetsbegränsning till 50 km/h ger ett vägtrafikbuller om ca 55 dB(A)
vid vägen. Avståndet till bebyggelsen beräknas ge en dämpning till minst 11
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och maximalt 19 dB(A) vilket ger ett bullervärde på 44 – 26 dB(A) – som är
klart under gränsvärdet (55dB(A)).
En översiktlig bullerberäkning visar alltså att bebyggelse kan förläggas på ca
150 meters avstånd från Karlsborgsvägen vägområde (156 meter från
vägmitt) utan att överskrida gränsvärdet för trafikbuller utomhus – 55dB(A).
FRIYTOR

Lek och rekreation
I området iordningställs lekplatser för gårdens yngre barn. Här kommer
också att finnas uppehållsplatser för de boende. Stora öppna gräsytor finns
tillgängliga och nära till stråk i Hjo stadspark och Hjo campingplats. En
allmän brygga vid Vätterstranden finns också tillgänglig för solbad och bad.

TEKNISK
FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp
Fastigheten ansluts till kommunens system för vatten och avlopp.
Dagvatten och infiltration
Med hänsyn till jordens sammansättning samt närheten till grundvatten
bedöms i den geologiska undersökningen att LOD genom perkolation som
mindre lämpligt inom området. Ytlig och spridd infiltration till grönytor kan
dock sannolikt utföras under förutsättning att marklutningar skapas från
hus. Andra alternativa lösningar kan vara fördröjningsmagasin eller
fördröjningsdammar. Vid utformning med perkolationsmagasin ska filter
eller dylikt installeras uppströms magasin. Vid tillfällen då infiltrations/perkolationsmagasinets dimensionering överskrids, kommer magasinet att
fyllas, och tillrinnande flöde måste avledas utan magasinering, antingen via
bräddavlopp till kommunens befintliga dagvattenledning/bäck eller ledas ut
på mark utan att förorsaka skador.
Värme
Fastigheten ansluts till stadens fjärrvärmesystem alternativt uppvärmas med
värmepump.
El
Anslutning görs till närmaste transformator – belägen på fastigheten.
Återvinning
Inom fastigheten iordningsställs ett utrymme för återvinning och
avfallshantering.

ORGANISATORISKA
FRÅGOR GENOMFÖRANDE

Tidplan
Planen har varit utsänt för samråd under december 2017. Granskning
skedde under sommaren 2019. På grund av att planen har genomgått vissa
större förändringar kommer planförslaget att ställas ut för ytterligare
granskning under jan-feb 2020. Planen beräknas antas av
kommunfullmäktige i april 2020.
Genomförandetid
Detaljplanen antas i sin helhet vid ett tillfälle. Med tanke på den förmodade
långa utbyggnadstiden bedöms planens genomförandetid om 15 år vara
realistisk.
Fastighetsfrågor
Inga fastighetsrättsliga åtgärder bedöms vara nödvändiga i ett första skede. I
framtiden kan det bli aktuellt att bygga bostadsrätter men även detta är då
tänkt att byggas och förvaltas av J Wennergren Byggnads AB.
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KONSEKVENSER AV
PLANENS
GENOMFÖRANDE

Kostnader
Inga kommunala kostnader beräknas uppkomma med anledning av planens
genomförande.
Flyttning av ledningar bekostas av den som begär förflyttningen.
En tidigare bebyggd fastighet intill Vätterstranden exploateras tätare. Den
tätare exploateringen vid Vätterstranden ska vägas mot dess stora långsiktiga
samhällsvinst. Områdets placering är central och ytterst strategisk i staden
Hjo, endast 500 meter från stadens resecentrum och närheten till
kommersiell och allmän service, såsom matvarubutik, bibliotek,
kulturkvarteret, biograf m.m. Det är av avgörande betydelse för
attraktiviteten för de boende ur hållbarhetssynpunkt när det gäller
arbetspendling med kollektivresor. Till detta ska räknas närheten till en av
Sveriges största stadsparker och vårdcentral med sjukvårdsservice på
intilliggande fastighet.

UPPLYSNING

Detaljplanen är upprättad enligt den plan- och bygglag PBL (2010:900)
som trädde i kraft 1 januari 2015.

MEDVERKANDE

Detaljplanen har upprättats av arkitekt SAR/MSA Jarl Stiernstedt på
uppdrag av markägaren J Wennergren Byggnads AB.
Foton: Jarl Stiernstedt.
Arbetet har skett i samverkan med Per-Göran Ylander och Ingvar Blixt,
arkitekter SAR/MSA och kommunens tjänstemän.
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ILLUSTRATION, SKALA 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

Granskningshandling

Norr 5:8, del av (Sjöryd)
Hjo Kommun
SKALA 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)
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Sammanfattning av samrådsredogörelsen
Detaljplan för Norr 5:8, del av (Sjöryd) i Hjo stad, Hjo kommun
Fastigheten Norr 5:8
Dnr 2016-098
2020-04-03
Planprocessen genomförs som standardförfarande.
Planförslaget har varit ute för granskning hos berörda sakägare och myndigheter 2020-02-13 –
2020-02-27. Planhandlingarna har också funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på
Kulturkvarteret samt på kommunens hemsida.
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in under
samrådet och kommunens ställningstaganden. Sammanlagt har 9 yttranden inkommit, varav 3
med synpunkter. Personnamn anges inte, synpunkterna finns i sin helhet på Plan- och
byggkontoret, Hjo kommun.

Yttranden
Med synpunkter

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

2020-02-13

Lantmäteriet

2020-02-18

Länsstyrelsen Västra Götaland

2020-03-03

Utan synpunkter/med information

Trafikverket

2020-02-13

Sjöfartsverket

2020-02-20

Försvarsmakten

2020-02-20

Västtrafik

2020-02-21

Hyresgästföreningen

2020-02-25

Miljösamverkan Östra Skaraborg

2020-02-26
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Yttranden med synpunkter/erinran och kommunens
kommentarer
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

2020-02-13

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
Enligt samrådsredogörelsen kommer trapphusen att utföras i Tr 1 eller Tr 2, räddningstjänstens
åtkomlighet för räddningsinsatser samt uppställningsplatser för stegutrustning kommer att
tillgodoses i området i enlighet med kraven för detta i Boverkets byggregler samt att närmsta
brandvattenpost ligger inom 150 meter från planområdet.
Ovanstående begränsningar ska framgå i planbeskrivning och plankarta så att den som i
framtiden väljer att bygga inom området erhåller korrekta förutsättningar från början. Vidare
gäller att avståndet mellan två brandposter ej får överstiga 150 meter, vilket innebär att avstånd
från exempelvis byggnader till en brandpost inte ska överstiga 75 meter.
Kommunens kommentar:
Närmsta brandpost ligger mindre än 150 meter från planområdet. Det är dock i dagsläget okänt
om det finns brandposter inom berörd fastighet. Detta kommer att vara en fråga som ska
utredas i samband med byggnation. Nuvarande fastighetsägare är informerad om vad som gäller.

Lantmäteriet

2020-02-18

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2019-12-30) har följande
noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
ADMINISTRATIV GRÄNS
På plankartan finns inom kvartersmarken en gräns som enligt Boverkets rekommendationer kan
användas för att kombinera en administrativ gräns och en egenskapsgräns. Det saknas dock en
sådan gräns bland listan med planbestämmelser.
Markreservat för underjordiska ledningar, betecknat "u" är en administrativ bestämmelse och
ska därmed avgränsas med administrativa gränser för att inte flyta ut i kvartersmarken runt
omkring.
ALLMÄN PLATSMARK ELLER KVARTERSMARK?
I planbeskrivningen anges att parkmarken inom detaljplanen ska vara allmän plats men i
plankartan tas den upp bland planbestämmelserna som kvartersmark. Lantmäteriet förmodar
att området ska utgöra allmän plats eftersom man genom en administrativ bestämmelse
meddelar att huvudmannaskapet för allmän plats ska vara enskilt.
MOTIVERING TILL VAL AV ENSKILT HUVUDMANNASKAP
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När kommunen väljer att låta en detaljplan ha enskilt huvudmannaskap för de allmänna
platserna, istället för kommunalt, ska de särskilda skälen för detta redovisas i planhandlingarna.
Vid Lantmäteriets genomläsning har inte någon sådan motivering hittats i de aktuella
planhandlingarna.
Kommunens kommentarer:
Kommunen ändrar plankartan så att felaktigheterna korrigeras. Planbeskrivningen har
kompletterats med text som förklarar de särskilda skäl som motiverar enskilt huvudmannaskap
av den allmänna platsmarken.

Länsstyrelsen Västra Götaland

2020-03-03

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripande grunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om
den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
•
•
•
•
•

Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)
Mellankommunal samordning blir olämplig.
Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)
Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)
Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor,
översvämning, erosion)

•
Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt
Riksintressen - Kulturmiljö
Länsstyrelsen anser fortsatt att kommunen med fördel skulle hantera kulturmiljöfrågan på ett
något mer aktivt sätt inom planarbetet, där man utifrån riksintressets värden visar att föreslagna
åtgärder förhåller sig på ett lämpligt sätt till dessa, och att kommunens ställningstagande tydligt
motiveras via text och illustrationer. Detta för att ge en tydlig bild av vilken påverkan den
planerade bebyggelsen kommer att ha utifrån kulturmiljösynvinkel.
Planbeskrivningen hänvisar till att det inom planområdet inte finns några representanter för
riksintressets kärnvärden. Det må vara riktigt. Eftersom planområdet ligger inom riksintresse
för kulturmiljövården vore det dock lämpligt med en bedömning av planförslagets påverkan på
riksintresset och upplevelsen av dess kärnvärden, som innehåller både motivering och
ställningstagande samt illustrationer av dessa.
I detta sammanhang skulle en bedömning av till exempel byggnadsvolymernas (flera
byggnadskroppar, som är väsentligt högre än gängse skala i Hjo) påverkan på upplevelsen av
Stadsparken (byggnadsminne 3 kap KML) och stadskärnans småskaliga bebyggelse vara lämplig.
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Här är även vyn från Vättern viktig för en hamnstad som Hjo. Länsstyrelsen upplyser att även
landskapsbilden och stadssiluetten är också viktig att bedöma sett till riksintresse enligt 4 kap.
Höjd-våningsantal-utnyttjandegrad
Det finns en skillnad mellan plankartan, planbeskrivningen och illustrationerna gällande höjd och
våningsantal som är värt att nämna i sammanhanget, påverkan på riksintresset och
byggnadsminnet. Planbeskrivningen och dess illustrationer visar en bebyggelse på 6 st våningar
med inslag av sadeltaksutformning som omsluts av grönstrukturens bladverk, vilket är positivt
för upplevelsen av bebyggelsen i den aktuella miljön. Plankartan ger dock med 24 meters
nockhöjd möjligheten till 7–8 våningar vid ett utförande med plant tak vilket riskerar att ge ett
betydande annat intryck än det som redovisas i planbeskrivningen. Kommunen bör därför
överväga om höjdfrågan bör hanteras på ett något annat sätt.
Vidare är det även värt att nämna att utnyttjandegraden (30 % byggnadsarea av fastighetsarena)
är oförändrad, vilket fortsatt gör det möjligt att uppföra de sju byggnadsvolymer som
bedömdes vara mindre lämpliga utifrån kulturmiljösynpunkt, sett från vattnet öster ifrån, i
granskningsutlåtandet. Till bakgrund av detta föreslås kommunen överväga om plankartan i
något större utsträckning behöver styra byggnadsvolymernas placering än i nuvarande
utförande.
Kommunens kommentar:
Fastighetsägaren har efter att tagit del av länsstyrelsens yttrande låtit ta fram vyer över området
från Vättern. Detta har i sin tur lett till att de föreslagna byggnaderna har omarbetats för att
bättre anpassas till de omgivande kultur- och naturmiljöerna. Istället för sju byggnader varav tre
utgörs av åttavåningshus och fyra av sexvåningshus med tre lägenheter per våningsplan är
tanken nu att bygga fem sexvåningshus med fyra lägenheter per våningsplan.
Kommunen har medvetet valt att inte styra placeringen av byggnaderna då man vill undvika
avvikelser i bygglovsskedet. Kommunen kommer att vara mycket involverad vad gäller själva
placeringen och utformningen av byggnaderna vad gäller tak, material- och färgval med mera. I
det avseendet känner sig kommunen trygg.

Yttranden utan synpunkter/med information
Trafikverket

2020-02-13

Tidigare samråd
Trafikverket har tidigare yttrat sig utan synpunkter, TRV 2017/122614, daterat 2018-01- 16
samt TRV 2019/76675, daterat 2019-07-02.
Trafikverkets synpunkter
Trafikverket bedömer avståndet mellan planområdet och statlig infrastruktur till cirka 1,5km.
Trafikverket har därmed inga synpunkter att framföra.
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Sjöfartsverket

2020-02-20

Sjöfartsverkets yttrande angående granskningsförslag av detaljplan för Norr 5:8
(Sjöryd)
Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i svenska farleder och farvatten.
Sjöfartsverket arbetar dessutom för hög transportkvalitet, god miljö, regional utveckling och ett jämställt
transportsystem.
I Sjöfartsverkets uppdrag ingår att bevaka sjöfartens transportleder och hamnterminaler inklusive dess
anslutningar till landbaserad infrastruktur.
Sjöfartsverket har tagit del av handlingar i rubricerat ärende för yttrande.
Yttrande
Sjöfartsverket har inget att erinra på den föreslagna detaljplanen.

Försvarsmakten

2020-02-20

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Västtrafik

2020-02-21

Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan som Hjo kommun
har upprättat för Norr 5:8 Sjöryd. Hjo kommuns diarienummer 2016-098.
Västtrafik har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen.

Hyresgästföreningen

2020-02-25

Hyresgästföreningen Skaraborg har tagit del av "Underrättelse om en andra granskning av Ny
detaljplan på Norr 5:8 (Sjöryd) i Hjo stad".
Föreningen är positiv till utbyggnad av hyresbostäder i kommunen.
Hyresgästföreningen Skaraborg är också positiv till närheten till kommunikationer, och närhet
till både gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik för de planerade bostäderna.
Vi anser det också positivt att man enligt det nya planförslaget tagit större hänsyn för
omgivningen, bland annat genom att byggnaderna inte ska överstiga trädkronorna i stadsparken.

Miljösamverkan Östra Skaraborg

2019-07-19

Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg har inga synpunkter på förslaget.
Redogörelse för ärendet
En remiss om en detaljplan för Sjöryd har kommit in från byggnadsnämnden i Hjo kommun.
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Genomförda ändringar i plankarta och planbeskrivning sedan
andra granskningstillfället
Plankartan
-

”PARK” har lagts under ”Allmän plats” i planbestämmelserna
Gräns för kombinerad administrativ gräns och egenskapsgräns har lagts till under
planbestämmelserna.
Administrativa gränser har lagts till i plankartan för att begränsa markreservatet för
underjordiska ledningar, betecknat "u".

Planbeskrivningen
Planbeskrivningen har kompletterats med text som de särskilda skälen för enskilt
huvudmannaskap.
Planbeskrivningen har kompletterats i enlighet med räddningstjänstens synpunkter med att
närmsta brandpost ligger mindre än 150 meter från planområdet.
Planbeskrivningen har kompletterats med de senast framtagna illustrationerna.

Fastighetsförteckning
Fastighetsförteckning till Detaljplan för Norr 5:8, del av (Sjöryd),
Hjo kommun, Västra Götalands län
Upprättad
Uppdaterad

2017-12-18
2020-02-06

Fastigheter inom planområdet
Fastighetsbeteckning

Ägare/Innehavare

Övrigt

Norr 5:8

J. Wennergren Byggnadsaktiebolag
Box 8
544 21 Hjo

Lagfaren ägare

Fastigheter utanför planområdet
Fastighetsbeteckning

Ägare/Innehavare

Övrigt

Norr 5:2

Hjo kommun
544 81 Hjo

Lagfaren ägare

Norr 5:9

Blixberga Mark & Fastighet AB
Gamla Karstorp 1
544 92 Hjo

Lagfaren ägare

Norr 5:10

SBB Norr AB
Lagfaren ägare
c/o Newsec Property Asset Management AB
Box 11405
404 29 Göteborg

Norr 3:59

Hjo kommun
544 81 Hjo

Lagfaren ägare

Hackan 6

Larsson, Anita Margareta
Fyrvaktarevägen 2
544 33 Hjo

Lagfaren ägare

Larsson, Erik Gustaf Rune
Fyrvaktarevägen 2
544 33 Hjo

Lagfaren ägare

Berger, Bengt Jean-Joakim
Jungmansvägen 1
544 33 Hjo

Lagfaren ägare

Berger, Maliwan
Jungmansvägen 1
544 33 Hjo

Lagfaren ägare

Berger, Bengt Allan Kjell
Tegelslagaregatan 13
546 31 Karlsborg

Taxerad ägare

Stämjärnet 14

Wihlstrand, Ylva Josefin
Karlsborgsvägen 11
544 33 Hjo

Lagfaren ägare

Stämjärnet 15

Fäder, Emeli Elisabeth Birgitta
Karlsborgsvägen 9
544 33 Hjo

Lagfaren ägare

Fäder, Tim Mikael Mathias
Karlsborgsvägen 9
544 33 Hjo

Lagfaren ägare

Andersson, Sharkiya Yousif
Hallebacka 2
541 92 Skövde

Lagfaren ägare

Stämjärnet 13

Stämjärnet 16

Anläggningssamfälligheter inom planområdet – inga kända
Rättigheter inom planområdet
Belastad fastighet

Förmånstagare

Akt, ändamål, övrigt

Norr 5:8

Norr 5:10

Officialservitut, Gångväg
1684–333.1

Skaraborgs Läns
Landsting

Ledningsrätt, Starkström
1684–333.2
Ledningshavare

Norr 5:9
Norr 5:10

Officialservitut, Väg
1684–333.4

Marksamfälligheter utanför planområdet – inga kända

Anläggningssamfälligheter utanför planområdet – inga kända
Rättigheter utanför planområdet
Belastad fastighet

Förmånstagare

Akt, ändamål, övrigt

Hackan 6

Norr 3:59

Avtalsservitut, Ledning
16-IM4-78/10403.1

Norr 5:9

Norr 5:10

Officialservitut, Elservisledningar
1684-507.3

Norr 5:10

Norr 5:8

Officialservitut, Vattenledning
1684-333.3

Norr 5:9

Officialservitut, Väg
1684-507.1

Norr 5:9

Officialservitut, Vattenledning
1684-507.2

Stämjärnet 13

Hjo kommun
Ledningshavare

Ledningsrätt, Vatten och avlopp
16-HJF-1176.1

Stämjärnet 14

Hjo kommun
Ledningshavare

Ledningsrätt, Vatten och avlopp
16-HJF-1176.1

Stämjärnet 15

Hjo kommun
Ledningshavare

Ledningsrätt, Vatten och avlopp
16-HJF-1176.1

Stämjärnet 16

Hjo kommun
Ledningshavare

Ledningsrätt, Vatten och avlopp
16-HJF-1176.1

Upplysning

Vidare saknas eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.
Utredningen saknar rättskraft.
Charlotte Paulsson
Stadsarkitekt
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1

UPPDRAG
BGM, BG&M Konsult AB har av J Wennergren Byggnadsaktiebolag fått i
uppdrag att utföra en geoteknisk undersökning i samband med upprättande
av detaljplan vid Sjöryd i Hjo kommun.
Syftet med undersökningen var att utreda de geotekniska förhållandena
inför planerad byggnation. Den planerade byggnationen kommer att
omfatta byggande av fyra flerbostadshus i fem våningar med tillhörande
garagebyggnader. Ett förslag på planerade byggnader ligger till grund för
placeringen av borrpunkter. Byggnadernas lägen och planutformning samt
borrhålens placering framgår av bifogad ritning G1.

2

ORIENTERING
Undersökningsområdet är beläget i nordöstra utkanten av Hjo och har ytan
ca 1 ha. Området ligger vid Vättern, de norra/nordöstra delarna gränsar
mot ett ravinområde där det också rinner en bäck.

3

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR
Fältundersökningen genomfördes 2017-01-11 av Jonas Nilsson, BGM.
Den består av följande undersökningar:
•
•
•
•
•
•
•
•

10 st trycksonderingspunkter (borrvagn typ GM50)
2 st CPT-sonderingspunkter
1 Jord-berg sondering
1 Hejarsondering
Tagning av störda jordprov med skruvborr i 4 punkter
Montering av 3 st grundvattenrör
Montering av 2 st radonprov (ROAC-detektorer)
Registrering av vattenytor

Inmätning av borrpunkterna har utförts med GPS i koordinatsystem
SWEREF 991330 och höjdsystem RH 2000.
De upptagna störda jordproverna har undersökts på BGM:s geotekniska
laboratorium. Undersökningarna har omfattat bestämning av jordart,
konflytgräns, vattenkvot, tjälfarlighetsklass och materialtyp.
Resultatet av fält- och laboratorieundersökningarna framgår av bifogade
ritningar G1 – G3 samt i provtabell, utvärdering CPT och radonrapport.

4

MARKFÖRHÅLLANDEN
Området är beläget i nordöstra utkanten av Hjo och ligger vid Vättern
(som gränsar mot öster), mellan den yta som ska bebyggas och Vättern
ligger löper ett område med parkkaraktär samt en gång- och cykelbana.
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De norra/nordöstra delarna gränsar mot ett ravinområde där det också
rinner en bäck.
På en stor del av det område som ska bebyggas är idag en byggnad för
äldreboende belägen, denna avses att rivas.
Mot söder och mot väster gränsar området mot Sjöryds äldreboende.
Området är relativt plant, det sluttar svagt mot Vättern, de avvägda
nivåerna vid borrhålen varierar mellan +93,5 och +94,5. I norr/nordost
gränsar området mot en ravindel och marken sluttar mot en bäck i en
tydlig slänt.

 Östra delen samt området med parkkaraktär mot öster

 Slänt i ravindelen i norr/nordost
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 Områdets västra delar
Jorden består under ytskiktet huvudsakligen av finsediment såsom silt och
lera, som direkt eller via skikt av friktionsjord, vilar på för utförda
sonderingar fast botten – troligen morän, block, berg eller fast lagrad
friktionsjord. Överst har leran torrskorpekaraktär. Även skikt av sand
förekommer.

 Figur 1, utdrag ifrån SGU’s jordkarta. Ungefärligt område är markerat.

Ytskiktet består i borrhål 3, 4, 5 och 12 av mullhaltig grusig siltig
sand/mullhaltig stenig grusig siltig sand/mullhaltig siltig sand/mullhaltig
lerig siltig sand ner till djupet 0,2-0,6 meter. I borrhål 9 bestod ytskiktet av
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svart sandig mulljord till djupet 0,1 m. I borrhål 11 påfanns fyllning till
djupet 0,5 m.
I borrhål 9 följer ett lager av en brun grusig ngt lerig siltig sand under
ytskiktet till djupet 0,4 m. Likaså i borrhål 12 till djupet 0,5 m.
Därunder följer torrskorpelera som följs av lera.
Underliggande finsediment består av lera och silt, som överst delvis är
utbildad som torrskorpa. Leran är siltig och i borrhål 5 har ett lager av
sand påträffats i leran. Under leran följer siltig lermorän eller siltig
sandmorän.
Torrskorpeleran är fast, i övrigt bedöms leran som halvfast, de lösare
skikten bedöms ha en mäktighet understigande 4 meter.
Utförda trycksonderingars nedträningsdjup varierade mellan drygt 2 m
och ca 9 meter. Den utförda Jb-sonderingen hade nedträngningsdjupet
knappt 10 m och den utförda hejarsonderingen hade nedträngningsdjupet
knappt 14 m.

5

GEOHYDROLOGI
Vid undersökningstillfället uppmättes den fria vattenytan/ grundvattenytor
enligt tabell nedan:
Borrhål
Vattenytor
(datum 170111)
BH4
BH9
BH11
Grundvattenytor
(datum 170116)
BH3
BH5
BH12

6

Plushöjd Mumy

-

torrt
torrt
torrt

+93,2
+93,1
+90,4

1,2m
1,3m
3,4m

TJÄLFARLIGHET
Torrskorpeleran/leran bedöms huvudsakligen tillhöra tjälfarlighetsklass 4
och materialtyp 5A enligt AMA Anläggning.

7

RADON
Radonmätning har utförts i 3 punkter med s.k. ROAC-detektorer.
Mätvärdena uppgår till 18, 2 resp. 5 kBq/m3, se även bilaga 4. Detta
betyder att marken skall klassas som lågradonmark för lera som ligger upp
6 (13)
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till haltnivån 60 kBq/m3. vilket innebär att byggnader ej behöver uppföras
med radonskydd.

8

LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN
(LOD)
Med hänsyn till jordens sammansättning samt närheten till grundvatten
bedöms LOD genom perkolation som mindre lämpligt inom området.
Ytlig och spridd infiltration till grönytor kan sannolikt utföras under
förutsättning att marklutningar skapas från hus. Andra alternativa lösningar
såsom fördröjningsmagasin, fördröjningsdammar kan vara alternativa
lösningar.

9

STABILITET
Stabilitetsberäkningar har utförts i en sektion ner mot bäckravinen norr om
området (Sektion I-I) samt en sektion ner mot Vänern (Sektion F-F).
Stabilitetssektionerna samt borrpunkterna och planerad byggnations läge
framgår av bifogad ritning G1.
Vid beräkning ner mot Vänern har lutningen i sjöbotten antagits till 1:20.
En detaljerad utredning har utförts i enlighet med Skredkommissionen
5:95 samt rekommendationer enligt IEG Rapport 4:2010 och Rapport
6:2008.
Beräkningar har utförts med datorprogrammet SLOPE/W.
Cirkulärcylindriska glidytor har beräknats. Den dränerande parametern c’
har satts till 10 % av den odränerade skjuvhållfastheten vid kombinerad
analys.
Den odränerade skjuvhållfastheten i kohesionsjorden har utvärderats
utifrån utförda CPT-sonderingar.
Följande resultat avseende säkerhetsfaktorer har erhållits:
Analys
Sektion F-F
Sektion I-I

c-Analys
Fc=3,0
Fc=2,8

Komb. Analys
Fc=2,1
Fc=2,7

Fyra st stabilitetsberäkning bifogas.
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6
 Utvärderad skjuvhållfasthet från CPT-sondering.

Materialparametrar framgår av stabilitetssektionerna, följande egenvikter
har använts:
- Friktionsjord 1,8 ton/m3
- Siltig lera/torrskorpelera 1,7 ton/m3
Lagertjocklekar framgår i sektioner och provtabell.
En last på 50 kPa från planerad byggnation har lagts in vid beräkningarna
och framgår av stabilitetssektionerna.
Krav på säkerhetsfaktor enligt Rapport 4:2010 är Fc > 1,7 och Fkomb. > 1,5.
Säkerhetsfaktorn avseende stabiliteten ner mot bäckravinen samt Vänern
ligger över de krav som ställs. Se även bifogade beräkningar.
Med hänsyn till planerad byggnation samt markförhållandena inom
området bedöms stabiliteten som tillfredställande.
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10

SÄTTNINGAR
Någon sättningsundersökning har ej utförts. Enligt utvärderad CPTsondering är underliggande lera överkonsoliderad.
Det ska beaktas att belastningsökning som ger upphov till sättningar kan
förutom belastning från byggnad även utgöras av fyllning och/eller
orsakas av grundvattensänkning. Exempelvis ger 1 m grundvattensänkning upphov till en motsvarande belastningsökning på 10 kPa.
Lerans skjuvhållfasthet har bestämts utifrån utvärderade CPT-sonderingar.
Lerans skjuvhållfasthet har uppmätts till mellan ca 40 och ca 100 kPa. Den
naturliga vattenkvoten i leran varierar i upptagna jordprover mellan 11 och
32 %. Konflytgränsen ligger i upptagna jordprover på 28 - 49 %.

11

GRUNDLÄGGNING

11.1

Allmänt
Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt
förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning
(sedan allt organiskt material borttagits). Grundläggning kan utföras enligt
SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet
grundtryck fd sättes till 80 kPa i befintlig markyta men begränsas dock till
60 kPa 2 meter under markytan. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5
m. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för
konstruktionen.
Grundläggning kan även ske enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori
GK2. Vid dimensionering används karakteristiska värden/medelvärden
enligt tabell 1.
Tabell 1 – Karakteristiska värden, medelvärden
Djup under
FriktionsElasticitets- Odränerad
befintlig
modul, Ek
skjuvvinkel, k
markyta
hållfasthet
[MPa]
[◦]
Cuk
[m]
[kPa]

Tunghet, Gk
[kN/m3]

Packad
fyllning,
tillfört
krossmtrl

40

40

-

19

Ned till nivån
+90

31

12

50

18

Under nivån
+90

35

20

-

18
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Vidare ska belysas att jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande
bland annat med avseende på schaktarbeten.
Fyllning/packning skall utföras enligt AnläggningsAMA.
Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas.
Innan fyllning skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig.

11.2

Dimensionering plattor

11.2.1

Övergripande uppgifter
Geoteknisk kategori 2 avses.
Dimensionering av plattor ska ske i både brott- och bruksgränstillstånd
enligt Tillämpningsdokument EN 1997-1, kapitel 6 Plattgrundläggning
(IEG Rapport 7:2008).(*1)
Grundläggningsmetod avser plattor, vilket ger dimensioneringssätt DA3.
Friktionsvinkel ska tas fram för beräkning i brottgränstillstånd.
E-modulen ska tas fram för beräkning i bruksgränstillstånd, avseende
sättningar.
Gränstillstånd i brottgräns är STR/GEO.
Allmänt gäller
Xd = (1/ γM) • η • XMedelvärde
XMedelvärde framgår i tabell 1 ovan.

11.2.2

Framtagning av omräkningsfaktorn, η
Utförs enligt avsnitt 3.2.3 i (*1)
η1• η2 • η3 • η4 = 0,95 väljs
η5 • η6 = 0,95 väljs vid långsträckt platta och η5 • η6 = 0,95 väljs vid
kvadratisk/rektangulär platta
η7 • η8 = 1,0
η1• η2 • η3 • η4 • η5 • η6 • η7 • η8 = η = 0,95 • 0,95 • 1,0 = 0,9 ► η = 0,9

11.2.3

Framtagning av friktionsvinkel φ´
Friktionsvinkel tan φ´ ► Partialkoefficient γM = 1,3 enligt A.2.2 i bilaga
A i (*1)
η = 0,9 enligt ovan
Xd = arctan (η • 1/γM • tan XMedelvärde)

11.2.4

Framtagning av Elasticitetsmodul
Xd = (1/γM) • η • XMedelvärde eller Ed = Ek/γM
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η = 0,9 enligt ovan
γM = 1,0{Enligt avsnitt A.4 i bilaga A Beräkningsex. friktionsjord i (*1)}.
En faktor beroende på modellosäkerhet, γRd = 1,3 ska inkluderas vid
beräkning i bruksgräns. Detta enligt tabell 4.4 avsnitt 4.6 i (*1).
11.2.5

Framtagning av odränerad skjuvhållfasthet
η = 0,9 enligt ovan och
Xd = (1/γM) • η • XMedelvärde
Partialkoefficient γcu = 1,5 (=γM), enligt A.2.2 i bilaga A i (*1).

11.2.6

Framtagning av tunghet
Xd = (1/γM) • η • XMedelvärde
XMedelvärde = Väljs till 18 kN/m3
η = 1,0
γM = 1,0 enligt A.2.2 i bilaga A i (*1).

11.2.7

Dimensionerande värden
Dimensionerande värden anges i tabell 2, nedan.
Tabell 2 – Dimensionerande värden
Djup under
FriktionsElasticitetsbefintlig
modul, Ed
vinkel, d
markyta
[MPa]
[◦]
[m]

Odränerad
skjuvhållfasthet,
Cud

Tunghet, Gk
[kN/m3]

[kPa]
Packad
fyllning,
tillfört
krossmtrl

30,1

36,0*A

-

19

Ned till nivån
+90

22,6

10,8*A

30

18

Under nivån
+90

25,9

18,0*A

-

18

*A En faktor beroende på modellosäkerhet, Rd = 1,3 ska inkluderas vid
beräkning i bruksgräns. Detta enligt bl.a. tabell 4.4 avsnitt 4.6 i (*1).
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11.3

Pålgrundläggning
Vid eventuellt högre laster än ovan tillåtna värden skall grundläggning ske
på pålar.
För en preliminär kostnadsbedömning kan pålstopp antas 1-2 meter djupare
än utförd hejarsondering.
I samband med pålningsarbeten finns risk för att viss hävning och
förskjutning av omgivande mark kan inträffa. Ett kontrollprogram bör
upprättas så att jordrörelser följs upp under pålningsarbetet för att undvika
att närliggande byggnader, ledningar och/ eller anläggningar skadas.
Dimensioneringen av pålgrundläggningen föreslås utföras i säkerhetsklass 2
(SK2).
Vidare ska belysas att jorden är erosionsbenägen, vilket kräver beaktande
bland annat med avseende på schaktarbeten.
Då pålning delvis kommer att ske genom friktionsjord ska detta beaktas vid
val av pålmetod.
Fyllning/packning skall utföras enligt AMA Anläggning. Geotextil på
schaktbotten som materialskiljande lager förordas.

11.4

Dimensionering pålar
Dimensionering av pålar ska ske enligt SSEN 1997-1, kapitel 7 (IEG Rapport
8:2008, Rev 2)*1.
Partialkoefficienter tas fram i enlighet med BFS 2010:28, EKS 7, Avdelning
I *2.
Geoteknisk kategori 2 avses.
Grundläggningsmetod avser pålar, vilket ger dimensioneringssätt DA2/DA3.
Dimensionering av pålar ska utföras avseende konstruktiv bärförmåga och
geoteknisk bärförmåga i gränstillstånden STR respektive GEO.
Allmänt gäller
Xd = (1/γM) • η • XMedelvärde
Den s.k. omräkningsfaktorn, η, tas fram enligt avsnitt 4.3.4 i *1.
Odränerad skjuvhållfasthet {Tabell A.4 (S) i *2} ►Partialkoefficient γcu =
1,5 (=γM) och XMedelvärde = 50 kPa.

12

SCHAKTNING
Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en
släntlutning av 1:1,5.
Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av
schakten finns risk för erosion och bottenuppluckring.
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Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av
slänter vid vattenövermättnad på grund av t ex regn. För att begränsa
utflytning av slänter kan dessa övertäckas vid regnväder.
Schaktning i lera kan ske med slänt i lutning 1:1 till 3,0 m djup vid
belastning på markytan intill schaktet med som mest 20 kPa (dock ej
närmare släntkrön än 1 m).
Schakter på mindre yta, t ex för plintar och ledningar kan eventuellt ske
till större djup än de ovan angivna och får då beräknas för varje enskilt
fall.
All schaktning skall utföras enligt handboken Schakta Säkert (Svensk
Byggtjänst, SGI/SBUF 2015).

BGM, Konsult AB

Skövde 2017-02-17

Emil Svahn

Johan Ericsson
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Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR
Uppdrag

Rådmansgatan 24
541 45 Skövde
www.bgm.nu
Sektion/borrhål
Djup/nivå

Sjöryd,
Hjo kommun
Fältundersökning J.N.&J.J.
2017-01-11/12

Laboratorieundersökning F.P.
2017-01-12/13

Benämning

Godkänd den 2017-01-16

Vatten- Konflyt- Tjälfarl Mtrltyp
kvot
gräns klass enl. tab.
w
wL
CB/1
%
AMA- 13
%

BH 3
0-0,3
-0,6
-1,1
-1,5
-2,0
-2,4
-3,0
-3,7
-4,0

Uppmätt gvy i rör 1,15 mumy (170116).
Mörkbrun mullhaltig ngt grusig siltig SAND
Mörkbrun ngt mullhaltig ngt stenig grusig siltig SAND
Brun sandig siltig TORRSKORPELERA
Gråbrun sandig siltig TORRSKORPELERA
Brun grusig siltig TORRSKORPELERA
Brun sandig siltig LERA
Grå ngt grusig lerig sandig SILT
Grå grusig lerig sandig SILT
Grå siltig SANDMORÄN

9
8
19
32
22
25
14
14
11

BH 4
-0,2
-0,7
-1,3
-2,0
-3,0

Uppmätt vy i bh torrt (170111).
Mörkbrun mullhaltig siltig SAND
Gråbrun sandig siltig TORRSKORPELERA
Gråbrun grusig sandig siltig LERA
Brun sandig siltig TORRSKORPELERA
Brun grusig sandig siltig LERA

BH 5
0-0,4
-0,8
-1,0
-1,3
-1,8
-2,3
-3,0
-4,0

Anm

4
4
4
4
4
4
4
4
2

5B
5B
5A
5A
5A
5A
5A
5A
3B

Rötter

14
11
16
13
15

4
4
4
4
4

5B
5A
5A
5A
5A

Rötter
Rötter, varvig
Rostfläckor

Uppmätt gvy i rör 1,35 mumy (170116).
Mörkbrun mullhaltig lerig siltig SAND
Brun ngt grusig sandig siltig TORRSKORPELERA
Brungrå ngt grusig sandig siltig LERA
Brun ngt siltig grusig SAND
Brun grusig sandig siltig LERA
Brun grusig sandig siltig LERA
Brun grusig sandig siltig LERA
Grå grusig sandig lerig SILT

19
23
29
6
17
10
27
13

4
4
4
2
4
4
4
4

5B
5A
5A
3B
5A
5A
5A
5A

Rötter

BH 9
0-0,1
-0,4
-1,0
-1,3
-1,6

Uppmätt vy i bh torrt (170111).
Svart sandig MULLJORD
Brun grusig ngt lerig siltig SAND
Brun siltig sandig TORRSKORPELERA
Brun grusig sandig siltig TORRSKORPELERA
Brun grusig lerig siltig SAND

33
8
22
18
4

3
4
4
4
3

6A
5A
5A
5A
4A

Rötter

BH 11
0-0,05
-0,5

Uppmätt vy i bh torrt (170111).
Svart FYLLNING /mulljord sand/
Brun FYLLNING /grus sand /

11

-1,3

Brungrå sandig siltig LERA

14

4

5A

-2,0
-3,0

Brun siltig TORRSKORPELERA
Brun siltig LERMORÄN

21
9

4
4

5A
5A

Uppmätt gvy i rör 3,4 mumy (170116).
Mörkbrun mullhaltig ngt grusig siltig SAND
Brun ngt grusig lerig siltig SAND
Brun ngt grusig sandig siltig TORRSKORPELERA
Brun ngt grusig sandig siltig TORRSKORPELERA
Brun siltig SANDMORÄN

25
15
23
17
10

4
4
4
4
2

5B
5A
5A
5A
3B

BH 12
0-0,3
-0,5
-1,1
-1,5
-3,0

*, tvättsiktad

48

42
28
49

17

Varvig

Torrskorpekaraktär
ev. morän
Finjordshalt 24%*

Torrskorpekaraktär

Ev. morän

Varvig,
torrskorpekaraktär

Rötter
Rostfläckor

Finjordshalt 28%*
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C P T - sondering
Projekt

Sjöryd
616-1262
Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

0.00 m
0.00 m
4.30 m
1.15 m
my
94.38 m

Kalibreringsdata
4822
Spets
16-09-27
Datum
0.831
Areafaktor a
0.000
Areafaktor b
Skalfaktorer
Portryck
Område Faktor

Plats

Hjo Kommun

Borrhål

3

Datum

2017-01-11

Förborrat material
Geometri
Normal
Vätska i filter
Glycerin
Operatör
Johan Ericsson
Utrustning
5-tonsspets
x Portryck registrerat vid sondering
Nollvärden, kPa
Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

Friktion
Område Faktor

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Spetstryck
Område Faktor

Före
Efter
Diff

Portryck
243.10
242.00
-1.10

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

Friktion
126.60
126.40
-0.20

Spetstryck
6.39
6.36
-0.03

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Bedömd sonderingsklass

Använd skalfaktorer vid beräkning
Portrycksobservationer
Djup (m)
1.15

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser
Djup (m)

Klassificering
Djup (m)
Från
Till
0.30
0.00
0.60
0.30
1.10
0.60
1.50
1.10
2.00
1.50
2.40
2.00
3.00
2.40
3.70
3.00
4.00
3.70

Densitet
(ton/m3) Flytgräns
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
0.48
1.80
1.80
1.80

Jordart
mu (gr) si Sa
(mu) (st) gr si Sa
sa si Let
sa si Let
gr si Let
sa si Le
(gr) le sa Si
gr le sa Si
si SaMn

Anmärkning
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Sjöryd
616-1262
BGM
Johan Ericsson

Projekt
Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

0.00 m
0.00 m
4.30 m
1.15 m
my
94.38 m

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens
0

2
0

0

4
100
100

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr
6

8
200
200

10

12
300
300

Plats

Hjo Kommun

Borrhål

3

Datum

2017-01-11

Normal
Glycerin
5-tonsspets
4822
14

16

x Portryck registrerat vid sondering
18

400
400

20 q,MPa
u,kPa
500 f,kPa 0

Lutning (grader)
5
10

15

0.0
Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt MPa
Registrerat spetstryck, qc MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
0.5

1.0

1.5

2.0

Djup (m)

2.5

3.0

3.5

4.0
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4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

0

5

0.00 m
0.00 m
4.30 m
1.15 m

Spetstryck qt (MPa)
10
15
20

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

25 0

100

Friktion ft (kPa)
200
300

Referens
my
Nivå vid referens 94.38 m
Förborrat material
Geometri
Normal
400

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Djup (m)

500

U

U

Uo

Uo

U

Uo

U

Uo

Uo

U

Portryck u, uo, u (kPa)
0
200

Vätska i filter
Glycerin
Borrpunktens koord.
Utrustning
5-tonsspets
Sond nr
4822
400 0

Sjöryd
616-1262
Hjo Kommun
3
2017-01-11
Lutning (grader)
0
2
4

2017-02-06
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Portrycksparameter Bq
Friktionskvot Rft (%)
5
10
15 0.00
0.05

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

my
94.38 m
1.15 m
0.00 m

Sa

si SaMn

gr le sa Si

(gr) le sa Si

sa si Le

gr si Let

sa si Let

D

(mu) (st) gr si Sa

mu (gr) si Sa

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

0

((x))

((x))

((x))

((x))

x

x

((x))

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

(x)

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa)
50
100
150
200
250
300 0

Förborrningsdjup 0.00 m
Förborrat material
Utrustning
5-tonsspets
Geometri
Normal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

+xo

+xo

+x o

+x o

+x o

+x o

x+

10

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Relativ lagringstäthet ID (%)
Friktionsvinkel (o)
20
40
60 0
50
100
150
200 0

Utvärderare
Emil Svahn
Datum för utvärdering 2017-02-06

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Djup (m)

x+

o

o

20

+

x

x

+

o

x

+

+

o

o

o

x+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

50

o

60

70
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x

Modul (MPa)
30
40

Sjöryd
616-1262
Hjo Kommun
3
2017-01-11

2017-02-06

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

my
94.38 m
1.15 m
0.00 m

Sa

si SaMn

gr le sa Si

(gr) le sa Si

sa si Le

gr si Let

sa si Let

D

(mu) (st) gr si Sa

mu (gr) si Sa

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

0

100

200

300

400

Effektivtryck (kPa)
500
600

Förborrningsdjup 0.00 m
Förborrat material
Utrustning
5-tonsspets
Geometri
Normal

o

700

800

900

o

1000

1100

Utvärderare
Emil Svahn
Datum för utvärdering 2017-02-06

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Djup (m)

1200 0

Sjöryd
616-1262
Hjo Kommun
3
2017-01-11

((x))

((x))

((x))

((x))

x

x

(x)

(x)

(x)

((x))

(x)
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((x))

(x)

(x)

(x)

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa)
50
100
150
200
250
300

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

2017-02-06

2017-02-06

C P T - sondering

Sida 1 av 1
Plats
Borrhål
Datum

Projekt
Sjöryd
616-1262
Djup (m)
Från
Till
0.00
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.19

 wL

Hjo Kommun
3
2017-01-11

fu



vo

'vo

'c

kPa

o

kPa

kPa

kPa

0.0
1.8
5.3
8.8
12.4
15.9
19.4
23.0
26.5
30.0
33.6
37.1
40.6
44.1
47.7
51.2
54.7
58.3
61.8
65.3
68.9
72.5

0.0
1.8
5.3
8.8
12.4
15.9
19.4
21.5
23.0
24.5
26.1
27.6
29.1
30.6
32.2
33.7
35.2
36.8
38.3
39.8
41.4
43.0

Klassificering

t/m3

mu (gr) si Sa
mu (gr) si Sa
(mu) (st) gr si Sa
(mu) (st) gr si Sa
sa si Let
sa si Let
sa si Let
sa si Let
sa si Let
gr si Let
gr si Let
sa si Le
sa si Le
(gr) le sa Si
(gr) le sa Si
(gr) le sa Si
gr le sa Si
gr le sa Si
gr le sa Si
si SaMn
si SaMn
Sa D

1.80
1.80
47.6
1.80
46.0
1.80
46.9
(220.7)
1.80
(143.6)
1.80
(145.4)
1.80
(271.5)
1.80
(195.7)
1.80
(177.7)
1.80
(227.7)
1.80
101.6
1.80 0.48
80.4
1.80 0.48
((120.8)) (35.3)
1.80
((98.8))
1.80
((89.0)) (33.6)
1.80
((49.4)) (30.2)
1.80
((46.5))
1.80
((239.1)) (36.9)
1.80
1.80
38.6
1.80
38.6
2.00
38.6

983.6
725.0

OCR

ID

E

%

MPa

MOC

MNC

MPa

MPa

74.0
74.6
90.7

7.0
11.9
25.6

8.5
15.0
34.0

6.8
12.0
27.2

74.4
74.3
84.9

7.4
6.2
5.7
3.4
3.2
13.9
30.3
30.8
44.2

9.0
7.4
6.7
3.9
3.7
17.6
40.8
41.5
61.3

7.2
5.9
5.4
3.1
2.9
14.1
32.6
33.2
44.5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
35.66
24.90
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2017-02-06

C P T - sondering
Projekt

Sjöryd
616-1262
Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

0,00 m
0,00 m
7,70 m
1,35 m
my
94,42 m

Kalibreringsdata
4822
Spets
160927
Datum
0,831
Areafaktor a
0,000
Areafaktor b
Skalfaktorer
Portryck
Område Faktor

Plats

Hjo Kommun

Borrhål

5

Datum

2017-01-11

Förborrat material
Geometri
Normal
Vätska i filter
Glycerin
Operatör
Johan Ericsson
Utrustning
5-tonsspets
x Portryck registrerat vid sondering
Nollvärden, kPa
Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

Friktion
Område Faktor

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Spetstryck
Område Faktor

Före
Efter
Diff

Portryck
242,90
242,70
-0,20

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

Friktion
126,30
126,20
-0,10

Spetstryck
6,37
6,35
-0,02

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Bedömd sonderingsklass

Använd skalfaktorer vid beräkning
Portrycksobservationer
Djup (m)
1,35

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser
Djup (m)

Klassificering
Djup (m)
Från
Till
0,40
0,00
0,40
0,80
1,00
0,80
1,30
1,00
1,80
1,30
1,80
2,30
3,00
2,30
4,00
3,00

Densitet
(ton/m3) Flytgräns
1,80
1,80
1,80
0,42
1,80
1,80
0,28
1,80
1,80
0,49
1,80

Jordart
mu le si Sa
(gr) sa si Let
(gr) sa si Le
(si) gr Sa
gr sa si Le
gr sa si Le
gr sa si Le
gr sa le Si

Anmärkning
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2017-02-06

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Sjöryd
616-1262
BGM
Johan Ericsson

Projekt
Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

0,00 m
0,00 m
7,70 m
1,35 m
my
94,42 m

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens
0

2
0

0

4
100
100

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr
6

8
200
200

10

12
300
300

Plats

Hjo Kommun

Borrhål

5

Datum

2017-01-11

Normal
Glycerin
5-tonsspets
4822
14

16

x Portryck registrerat vid sondering
18

400
400

20 q,MPa
u,kPa
500 f,kPa 0

Lutning (grader)
5
10

15

0,0

0,5

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt MPa
Registrerat spetstryck, qc MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

1,0

1,5

2,0
2,5
3,0

3,5
4,0
Djup (m)

4,5

5,0

5,5
6,0

6,5

7,0
7,5
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7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

0

5

0,00 m
0,00 m
7,70 m
1,35 m

Spetstryck qt (MPa)
10
15
20

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

25 0

100

Friktion ft (kPa)
200
300

Referens
my
Nivå vid referens 94,42 m
Förborrat material
Geometri
Normal
400

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Djup (m)

500

U

U

U

U

U

U

Portryck u, uo, u (kPa)
500

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

0

Vätska i filter
Glycerin
Borrpunktens koord.
Utrustning
5-tonsspets
Sond nr
4822
0

Sjöryd
616-1262
Hjo Kommun
5
2017-01-11
Lutning (grader)
0
5
10

2017-02-06
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Portrycksparameter Bq
Friktionskvot Rft (%)
20
40
60 0,0
0,1
0,2

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

my
94,42 m
1,35 m
0,00 m

Sa

Si

Sa

Si

Cl

Si

gr sa le Si

gr sa si Le

(si) gr Sa

(gr) sa si Le

(gr) sa si Let

mu le si Sa

(x)

((x))

((x))

((x))

x

L

Med

D

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

+x o

+x o

x

(x)

+xo

x

((x))

+xo

x

((x))

((x))

Med

Med

x

+xo
+xo

+xo

+xo

x

((x))

+xo

+xo

+xo

x

x

x

((x))

x

x

x

((x))

(x)

x

+xo

((x))

((x))

(x)

x

x

+xo

x

x

x

x

x

((x))

((x))

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x+

+
x o

+x o

+x o

10

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Friktionsvinkel (o)
Relativ lagringstäthet ID (%)
20
40
60 0
50
100
150
200 0

Utvärderare
Emil Svahn
Datum för utvärdering 2017-02-06

x

NC

0

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa)
100
200
300
400
500
600 0

Förborrningsdjup 0,00 m
Förborrat material
Utrustning
5-tonsspets
Geometri
Normal

D

L

vL

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Djup (m)

x+

o

o

x

o

+

+

o

x

x

o

x

50

+

x

+

+

+
x

+x

o

o

+x

o

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

Modul (MPa)
30
40

60

o
o

o

70
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x+

20

Sjöryd
616-1262
Hjo Kommun
5
2017-01-11

2017-02-06

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

my
94,42 m
1,35 m
0,00 m

Sa

Si

Sa

Si

Cl

Si

gr sa le Si

gr sa si Le

(si) gr Sa

(gr) sa si Le

(gr) sa si Let

mu le si Sa

Med

D

Med

L

Med

D

L

vL

NC

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

0

200

1400

o

1600

1800 0

x

x

(x)

((x))

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Sjöryd
616-1262
Hjo Kommun
5
2017-01-11

(x)

((x))

((x))

x

(x)
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(x)

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa)
100
200
300
400
500
600

((x))

x

((x))

x

x

1200

o

Effektivtryck (kPa)
800
1000

x

o

o

600

Utvärderare
Emil Svahn
Datum för utvärdering 2017-02-06

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

o

o

o

400

Förborrningsdjup 0,00 m
Förborrat material
Utrustning
5-tonsspets
Geometri
Normal

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Djup (m)

2017-02-06

2017-02-06

C P T - sondering

Sida 1 av 1
Plats
Borrhål
Datum

Projekt
Sjöryd
616-1262
Djup (m)
Från
Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,56

Klassificering
mu le si Sa
mu le si Sa
mu le si Sa
(gr) sa si Let
(gr) sa si Let
(gr) sa si Le
(si) gr Sa
(si) gr Sa
gr sa si Le
gr sa si Le
gr sa si Le
gr sa si Le
gr sa si Le
gr sa si Le
gr sa si Le
gr sa si Le
gr sa le Si
gr sa le Si
gr sa le Si
gr sa le Si
gr sa le Si
Si v L
Si v L
Si v L
Si v L
Si L
Si L
Cl L
Si L
Sa L
Sa D
Sa Med
Si L
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med

 wL

t/m3

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,60
1,60
1,60
1,60
1,70
1,70
NC 1,60
1,70
1,80
2,00
1,90
1,70
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90

fu



vo

'vo

'c

kPa

o

kPa

kPa

kPa

45,1
44,9
0,42

(116,9)
(82,7)
59,5
35,8
38,0

0,28
0,28
0,49
0,49
0,49
0,49

Hjo Kommun
5
2017-01-11

49,9
113,4
(411,3)
(161,2)
47,8
44,6
43,8
49,8
((83,3))
((132,7))
((68,6))
((56,8))
((46,3))
((50,7))
((51,9))
((56,2))
((67,8))
((82,3))
((88,8))
(37,6)
((84,8))

(34,7)
(31,5)
(30,0)
(28,4)
(28,8)
(28,8)
(31,5)
(31,8)

(31,2)
35,8
38,7
38,2
((154,9)) (33,6)
38,3
38,6
38,6
37,2
36,4
37,9

0,0
1,8
5,3
8,8
12,4
15,9
19,4
23,0
26,5
30,0
33,6
37,1
40,6
44,1
47,7
51,2
54,7
58,3
61,8
65,3
68,9
72,2
75,3
78,5
81,6
84,9
88,2
91,4
94,7
98,1
101,8
105,7
109,2
112,7
116,5
120,5
124,3
128,0
131,4

0,0
1,8
5,3
8,8
12,4
15,9 622,2
19,4
23,0
25,0 548,4
26,5 1508,3
28,1
29,6
31,1 368,1
32,6 333,7
34,2 322,0
35,7 373,9
37,2
38,8
40,3
41,8
43,4
44,7
45,8
47,0
48,1
49,4
50,7
51,9
53,2
54,6
56,3
58,2
59,7
61,2
63,0
65,0
66,8
68,5
70,1

OCR

ID

E

%

MPa

MOC

MNC

MPa

MPa

50,8
65,0

3,3
8,7

3,8
10,7

3,0
8,6

32,1
54,6

5,5
12,4

6,5
15,5

5,2
12,4

5,3
8,1
4,5
3,9
3,3
3,5
3,6
3,9
4,6
5,4
5,8

6,3
9,9
5,3
4,4
3,7
4,0
4,1
4,5
5,3
6,4
6,9

5,1
7,9
4,2
3,6
3,0
3,2
3,3
3,6
4,3
5,1
5,5

5,6
14,4
46,3
33,4
9,5
36,3
45,5
45,3
25,4
21,0
34,3

6,6
18,4
64,3
45,4
11,8
49,6
63,1
62,9
33,8
27,5
46,6

5,3
14,7
45,7
36,3
9,4
39,7
45,3
45,1
27,0
22,0
37,3

1,00
1,00
39,15
21,95
56,88
1,00
1,00
11,83
10,22
9,42
10,47

1,00
47,0
82,5
72,0
73,8
80,3
79,7
61,5
55,3
70,1
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Redovisning i plan

REDOVISNING I PLAN

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Redovisning i sektion

REDOVISNING I SEKTION

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Redovisning i sektion

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Sondering

SONDERING

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Sondering

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Sondering

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Sondering

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Provtagning

PROVTAGNING

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

In-situ försök

IN-SITU FÖRSÖK

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Hydrogeologiska undersökningar

HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Förkortningar

FÖRKORTNINGAR

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Förkortningar

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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