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Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktiges sammanträde
Tid: Torsdagen den 15 april 2021, kl 18.30
Plats: Mötet sker digitalt
Samtliga ledamöter deltar digitalt och endast ordföranden finns på plats i Lilla Park, Kulturkvarteret. Med
anledning av Covid-19 vill vi uppmärksamma alla på att sammanträdet kan följas direkt på www.hjo.se och
att besök i sammanträdeslokalen i möjligaste mån bör undvikas. Ledamöter kommer att få en digital inbjudan i sin politikerkalender. Inte tjänstgörande ersättare tar del av sammanträdet via webbsändningen på
www.hjo.se.
Hjo 2021-04-08
Michael Kihlström
Ordförande

Thomas Lindberg
Sekreterare

Ärendelista
Ärende
1.
Upprop

Kommunstyrelsens förslag till beslut

2.

Val av protokollsjusterare och
fastställande av tid för justering

Kerstin Strandberg Hermansson (M) och Birgitta Vester (S)
utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Ersättare: Anders Beckman (M) och Hasse Nörgård (Sd).
Justeringstid: Måndag 19 april 2021, kl 16.00.

3.

Fastställande av dagordning

4.

Allmänhetens frågestund

5.

Frågestund

Föredragning:
Årsredovisning 2020 för Hjo kommun och dess bolag
Föredragande: VD Hjo Energi AB Håkan Karlsson och ekonomichef Lennart Andersson
6.

7.

Kollektivtrafiknämnden: Årsredovisning 2020
Ansvarig politiker: KTN-ledamot Catrin
Hulmarker (M)
Årsredovisning 2020 för Hjo kommun och dess bolag
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2020 för Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- fastställa årets resultat, samt
- i övrigt godkänna årsredovisning 2020 för Hjo kommun och
dess bolag.
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Kommunfullmäktiges sammanträde
Ärendelista (forts)
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

Revisionsberättelse 2020 och fråga
om ansvarsfrihet
Föredragande: Revisionens ordförande
Per-Olof Ekholm (S)
Räddningstjänsten Östra Skaraborg:
Årsredovisning 2020
Ansvarig politiker: Direktionens ledamot Britt-Marie Sjöberg (C)
Räddningstjänsten Östra Skaraborg:
Revisionsberättelse 2020 och fråga
och ansvarsfrihet
Miljösamverkan Östra Skaraborg:
Årsredovisning 2020
Ansvarig politiker: Direktionens ledamot Catrin Hulmarker (M)
Miljösamverkan Östra Skaraborg:
Revisionsberättelse 2020 och fråga
om ansvarsfrihet
Avfallshantering Östra Skaraborg:
Årsredovisning 2020
Ansvarig politiker: Direktionens ledamot Lars Glad (M)
Avfallshantering Östra Skaraborg:
Revisionsberättelse 2020 och fråga
om ansvarsfrihet
Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg
fr o m 2021-07-01
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Cykelstrategi för Hjo kommun
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Ändringsbudget 2021
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)

Efterskänkning av avgifter – Serveringstillstånd
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas
förslag bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år
2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna årsredovisning 2020 för Miljösamverkan Östra Skaraborg.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna årsredovisning 2020 för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
förslaget till reviderat färdtjänstreglemente för kommunerna i
Skaraborg, att gälla fr o m 2021-07-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna förvaltningens förslag till cykelstrategi för Hjo kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
ändra 2021 års budget genom att höja budgeterade skatteintäkter med 1 400 tkr och fördela dessa medel per politikområde:
- Vård och omsorg
703
- Barn och utbildning
564
- Teknisk service
63
- Arbete och socialtjänst
70
Summa
1. 400 tkr
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att någon fast tillsynsavgift (grundavgift) för serveringstillstånd ej ska
utgå för år 2021 för de näringsidkare som omfattas av Hjo
kommunfullmäktiges beslut § 142/2019 Ansöknings och tillsynsavgifter.
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Kommunfullmäktiges sammanträde
Ärendelista (forts)
19.

20.

21.

22.

23.

Omdisposition av budgetmedel
2021 utifrån byte av biståndshandläggningens organisatoriska placering
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Översyn av visionen, dess utvecklingsområden samt prioriterade mål
– reviderad tidplan
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Parkeringsavgift i särskilt attraktiva
lägen
Ansvarig politiker: Tekniska utskottets
ordförande Lars Glad (M)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
omdisponera 2 728 tkr från politikområde Vård och omsorg
till politikområde Arbete och socialtjänst i budget för 2021 för
att genomföra flytt av enheten Biståndshandläggning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna kommunstyrelsens reviderade tidplan för visionsoch målöversynen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun
enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
samtliga platser i hamnområdet, med undantag av 13 platser på
Magasinsgatan, laddplatser, parkeringsplatser för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, särskilt anvisade platser för motorcyklar och mopeder samt platser för bil med båt på släp,
beläggs med avgift från och med innevarande år 2021 enligt
nedan:
- avgiftsbeläggningen gäller under perioden 15 maj till 15 september,
- avgiften ska uppgå till 15 kr/tim under tiden 09.00 – 18.00
alla dagar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
förvaltningens förslag till revidering av taxa för felparkeringsavgifter i Hjo kommun att gälla fr o m 2021-05-15.

25.

Revidering av taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun
Ansvarig politiker: Tekniska utskottets
ordförande Lars Glad (M)
Revidering av taxa och avgifter för Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avupplåtelse av allmän platsmark sä- giften för uteserveringar eller annan likande markupplåtelse tas
songen 2021 med anledning av Co- bort under säsongen 2021.
vid-19
Ansvarig politiker: Tekniska utskottets
ordförande Lars Glad (M)
Valärenden

26.

Nya motioner att anmäla

27.

Anmälningsärenden

24.
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Kommunstyrelsen
Ks § 17

2021-42

Kollektivtrafiknämnden: Årsredovisning 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2020 för
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg.

Sammanfattning
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg har upprättat årsredovisning för 2020.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafiknämndens § 3/21 samt årsredovisning 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2021-02-24

Dnr 2021-42
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Kollektivtrafiknämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr 2021-000001 04

KTN § 3

Årsredovisning 2020 för
kollektivtrafiknämnden

Beslut
Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna nämndens årsredovisning för 2020.

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 2020, innehållande bokslutssiffror samt
verksamhetsberättelse med bland annat beskrivning av måluppfyllelse.
För Hjo kommun redovisas totalt ett överskott på 621 tkr, för Tibro kommun ett överskott
på 869 tkr och för Karlsborgs kommun ett överskott på 1 021 tkr.
Att kommunerna redovisar så stora överskott beror till största delen på längre
trafikkostnader inom färdtjänsten än budgeterat till följd av kraftigt minskat resande under
pågående coronapandemi. För Karlsborgs kommun beror överskottet också på att
behovet av dagliga färdtjänstresor till/från utbildning minskade kraftigt under andra delen
av 2019, vilket inte var känt i samband med budgetarbetet för 2020.
Även nämndens administrationskostnader är lägre än budgeterat (+113 tkr/kommun),
vilket främst beror på delvis outnyttjad tjänst under året.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2021-01-29
Årsredovisning 2020 för kollektivtrafiknämnden

Beslut delges
Ekonomifunktionen, Hjo kommun
Ekonomifunktionen, Tibro kommun
Ekonomifunktionen, Karlsborgs kommun
___________________

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Ärendenr
2021-00001.04

Årsredovisning 2020
Kollektivtrafiknämnden
för Hjo, Tibro och Karlsborg

Tibro kommun
543 80 TIBRO
www.tibro.se
kommun@tibro.se
Växel: 0504-180 00
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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 våren var kommunerna därmed delaktiga i arbetet med bland annat
Västra Götalands trafikförsörjningsprogram för 2021-2025, som tillsammans med
regionfullmäktiges budget är det dokument som styr kollektivtrafikens utveckling.
I slutet av 2019 bildades en arbetsgrupp via kommunalförbundet Skaraborg för ett arbete
med kommunernas prismodell för färdtjänsten. Ett omfattande arbete har gjorts på
tjänstepersonsnivå under året gällande förslag till nytt färdtjänstreglemente från och med
2021. Via rekommendation från kommunalförbundet har förslaget antagits i respektive
kommun under sista delen av året. Därtill beslutade kommunalförbundet om ett
tilläggsuppdrag gällande prisnivån för längre resor, då flera intresseorganisationer framfört
kritik i samband med den politiska beslutsprocessen.
Den pågående pandemin har haft stor påverkan på verksamheten under året och lett till
anpassningar av arbetssätt och rutiner. Restriktioner i samhället har lett till minskat
resandebehov inom alla trafikformer och lett till att färre personer ansökt om färdtjänst
under året.
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3

Årets ekonomiska resultat

Kollektivtrafiknämnden

Bokslut 2019

Budget 2020

Bokslut 2020

1 553
1 724
1 926

1 679
2 039
2 304

1 058
1 170
1 283

1 047
1 218
1 420
506
506
506

1 020
1 380
1 645
659
659
659

512
624
737
546
546
546

Kostnader, totalt (tkr)

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

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

Nämndens administrationskostnader är lägre än budgeterat (+113 tkr/kommun). Detta på
grund av delvis outnyttjad tjänst under året, dels under perioden januari-mars och dels
under perioden oktober-december. Därtill gällde under första delen av 2020 ekonomisk
restriktivitet i Tibro kommun, vilket tillsammans med pågående pandemi framförallt
påverkar kostnaden för kompetenshöjande aktiviteter.
Årets totala trafikkostnad är för samtliga kommuner betydligt lägre än budgeterat, vilket
också prognoserna visat på under året. Detta beror till största delen på att resandet inom
färdtjänsten minskade kraftigt under våren till följd av coronapandemin och de
rekommendationer som sedan gällt i samhället vad gäller bland annat arbete och
utbildning på distans samt begränsat deltagande i aktiviteter och socialt umgänge.
Situationen har också medfört lägre kostnader än budgeterat för delar av den tillköpstrafik
som kommunerna själva finansierar genom så kallade tillköpsavtal med Västtrafik.
Resandet är lägre än under föregående år både inom Flextrafiken, som trafikerar
kommunhuvudorten, och Närtrafiken, som trafikerar landsbygden. Kommunernas
kostnader för seniorkort (fria resor inom hemkommunen för personer som är 75 år eller
äldre) är dock i nivå med budget. Detta beror på att kostnaden baseras på antal kort
istället för faktiskt resande och alltså är densamma oavsett om den enskilde använder sitt
färdbevis eller inte.
För Hjo kommun beror budgetavvikelsen för trafikkostnader (+508 tkr) till största delen på
minskade kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst. Kostnaden för Närtrafik och Flextrafik
är något längre än budgeterat.
För Tibro kommun beror budgetavvikelsen för trafikkostnader (+756 tkr) också till största
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delen på minskade kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst och en mindre del av
avvikelsen beror på minskat resande inom Närtrafik och Flextrafik.
För Karlsborgs kommun beror budgetavvikelsen för trafikkostnader (+908 tkr) dels på
minskade kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst till följd av coronapandemin och del på
att behovet av dagliga färdtjänstresor till/från utbildning minskade kraftigt under andra
delen av 2019, vilket inte var känt i samband med budgetarbetet för 2020.

4

Måluppfyllelse

Den strategiska inriktningen för kollektivtrafiken fastställs av fullmäktige i Västra
Götalandsregionen i ett trafikförsörjningsprogram. Genom etablerade samverkansformer
är kommunerna delaktiga i arbetet med att nå de mål som gemensamt formulerats för
kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland.
Därtill beslutade kollektivtrafiknämnden om följande mål för 2020:
Rättssäker, likvärdig och effektiv handläggning
Målet har inneburit 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 för att utveckla verksamheten i
riktning mot målet.


Ett utvecklingsarbete har genomförts vad gäller funktionaliteten i
verksamhetssystemet för färdtjänsthandläggning. Gemensamma mallar
och formuleringar har setts över och förbättrats, och finns nu tillgängliga i
systemet.



Ett arbete har genomförts gällande rutiner och arbetssätt på enheten utifrån den
handlingsplan som togs fram inför 2020. Bland annat har GDPR-anpassning av
blanketter slutförts. Detsamma gäller ett arbete med upphandling av
verksamhetsresor inom de tre samverkande kommunerna. Av tio planerade
aktiviteter är tre helt klara och resterande sju är påbörjande och kommer att
fortsätta under 2021. Påbörjade aktiviteter är bland annat översyn av rutiner för
avtalsuppföljning samt synpunktshantering.
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Uppföljning av handläggningstiden under året visar att i snitt hanterades
91 % av färdtjänst-/riksfärdtjänstansökningarna inom 15 arbetsdagar. För 2019 var
motsvarande siffra 89 %.



Bevakning av rättspraxis sker kontinuerligt genom tjänsten JP Infonet och
deltagande i handläggarnätverk. Ingen dom i överklagat färdtjänstbeslut har
meddelats under året.



Arbetet med att utreda förutsättningarna för ett digitaliserat ansökningsförfarande
för skolskjuts och färdtjänst har inte påbörjats i någon större omfattning. Detta på
grund av att lösning via befintlig leverantör av verksamhetssystem inväntas.

Sammanfattningsvis bedöms att det förväntade resultatet i huvudsak har uppnåtts.

5

Framtid

Situationen med pågående pandemi kommer troligtvis att ha en stor påverkan på
resandet även under 2021. Därtill kan sannolikt vissa förändrade beteenden vad gäller
distansarbete och resor i samhället att bestå. Vilka anpassningar som krävs och hur det
kan komma att påverka utbudet av kollektivtrafik återstår att se. För Karlsborgs kommun
kommer möjligheterna till utökad kollektivtrafik i kommunens norra delar under
sommarmånaderna att undersökas under nästa år.
I början av 2021 ska redovisning ske till styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund
gällande ett tilläggsuppdrag i samband med att kommunerna beslutade om ett nytt
färdtjänstreglemente och prismodell för färdtjänsten. Under den politiska
beslutsprocessen framfördes kritik från intresseorganisationer gällande nivån på
egenavgiften vid längre färdtjänstresor. Beroende på vilket beslut som följer av
tjänstepersonernas redovisning kan kommunerna behöva fatta beslut om ett nytt
färdtjänstreglemente.
Under 2021 kommer kollektivtrafikkontoret att genomföra en upphandling gällande
skolskjutsar i Hjo kommun, med avtalsstart i augusti 2022. Därtill kan planering för nya
grundskolor i Hjo och Karlsborgs kommun också leda till ändrade behov av skolskjutsar
under de kommande åren.
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Kommunstyrelsen
Ks § 18

2021-5

Årsredovisning 2020 för Hjo kommun och dess bolag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- fastställa årets resultat, samt
- i övrigt godkänna årsredovisning 2020 för Hjo kommun och dess bolag.

Yrkande

Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2020 för Hjo kommun och dess bolag.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns årsredovisning 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2020

Hjo kommun
Årsredovisning

2

ÅRSREDOVISNING 2020
Inledning
I Inledningen återfinns kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådets sammanfattande
kommentarer på det gångna årets händelser.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen följer i allt väsentligt RKR:s
rekommendation nr.15 och innehåller övergripande beskrivningar av kommunens ställning och
utveckling, organisation, styrmodeller etc.

Finansiella rapporter
I detta block återfinns kommunens redovisningssprinciper därefter resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning samt nothänvisningar.

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

ÅRSBOKSLUT 2020

Övrigt
I detta block återfinns bland annat beskrivning
av vårt miljöarbete, folkhälsoarbete samt några
nyckeltal.

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning
4

Kommunalrådet har ordet

6

Året som gått i bilder

Förvaltningsberättelse
10

Översikt över kommunens utveckling

11

Den kommunala koncernen

18

Viktiga förhållanden för resultat och ställning

22

Händelser av väsentlig betydelse

24

Styrning och uppföljning

26

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

57

Balanskravsresultat

57

Förväntad utveckling

58

Väsentliga personalförhållanden

Finansiella rapporter
62

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar

66

Resultaträkning och kassaflödesanalys

67

Balansräkning

68

Nothänvisning

74

Driftsredovisning

78

Investeringsredovisning

80

Exploateringsredovisning

82

VA- och renhållnings verksamhet

Övrigt
88

Ett ekologiskt hållbart Hjo

90

Folkhälsa

94

Nyckeltal

98

Revisionsberättelse

101

Ordlista och definitioner

Årsredovisningen publiceras varje år på Hjo kommuns hemsida, www.hjo.se
Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun
Foto: Josephine Modig, Mostphotos, Hjo kommun
Tryck och reoro: Redo Tryck AB 2021

ÅRSBOKSLUT 2019
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Kommunstyrelsens ordförande
sammanfattar året som gått
Vi har lagt 2020 bakom oss och kan konstatera att ingenting blev som vi tänkt. Pandemin slog till på allvar under
mars månad och sedan dess har i princip allt överskuggats
av dess effekter.Vi har tvingats arbeta med mycket korta
ledtider, snabba förändringar, oönskade men tvungna åtgärder och vi har alla fått upptäcka och anamma nya arbetssätt, på gott och ont.Vi har alla påverkats och tvingats
ändra våra livsmönster på sätt som vi inte i vår vildaste
fantasi kunde tänkt oss då vi på nyårsnatten skålade in
2020. Året har präglats av ständiga påminnelser om att livet
är skört och att allt kan förändras från en dag till annan.
Många har förlorat nära och kära och jag tror att detta har
fått många av oss att omvärdera vad som egentligen är viktigt och nödvändigt för ett gott liv. Jag tror att den typen av
reflektioner, lärdomar och insikter är uppsidan av det som
vi går igenom nu.
Det ekonomiska resultatet är bra och vi klarar vårt budgetmål med råge. Resultatet är för oss, liksom alla andra kommuner, dopat av det extra statsbidrag/Covid-pengar som
betalats ut till samtliga kommuner. I Hjo hade vi troligen
haft större nytta av de pengarna kommande år eftersom
effekterna som säkerligen kommer i pandemins spår är
svåra att förutsäga. Man kan befara ökad ohälsa, ökad arbetslöshet, ökade försörjningsstöd, utmaningar inom skolan
m.m. Därför är det extra viktigt att vi håller i det goda arbete som pågår med åtgärdsplaner och förnyade arbetssätt.
Under 2020 har vi inte lyckats nå hela vägen. Grundskolan
dras med avsevärda avvikelser mot budget och institutionsoch familjehemsplaceringarna inom Arbete och socialtjänst
ligger fortfarande på ovanligt höga nivåer i Hjomått mätt.Vi
befinner oss dessutom i en omfattande investeringsperiod
som kommer att kräva lite extra kommande år. I 2021 års
budget har tillskjutit medel som förhoppningsvis ska säkra
att vi även fortsättningsvis kan hålla en balanserad ekonomisk framfart och därmed säkra arbetsron i förvaltningens
samtliga delar.

Kommunfullmäktige har antagit 17 mål för verksamheten
inom de sex prioriterade utvecklingsområdena som Hjoborna arbetade fram under det gemensamma visionsarbetet
för ett antal år sedan. Bedömningen är att 11 av dessa uppnås och 4 är delvis uppnådda. Det är ett riktigt bra resultat och visar att arbete pågår för fullt på alla områden.
SCB:s medborgarundersökning visar hög nöjdhetsgrad
bland kommunens invånare och att man gärna rekommenderar Hjo som en bra plats att leva, verka och bo på.
Alla medarbetare inom kommunens verksamhet har på
olika vis bidragit på ett fantastiskt sätt till att vi tillsammans
klarade uppgiften och levererade god service, omsorg,
utbildning och samhällsutveckling till Hjoborna i skuggan
av Covid-19 under 2020. Ett resultat av stort enskilt ansvarstagande av var och en, på sin fritid och under sin yrkesutövning. Ni är proffsiga, ett stort tack för det!
En extra stor eloge till alla inom Vård- och omsorg som
mot alla odds lyckades hålla smittan från de äldre och mer
utsatta grupperna som ingår i deras ansvarsområde. Jag är
mycket stolt över er alla som oavsett position i kommunen
ställt upp, varit flexibla, sett lösningar och varit pragmatiska – tillsammans skapar vi framtidens Hjo, det har vi blivit
varse under 2020!

Catrin Hulmarker (m)
Kommunalråd
ÅRSBOKSLUT 2020
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Översikt över kommunens utveckling
Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 15 mnkr
för verksamhetsåret 2020. I tabellen nedan lämnas en översikt
över verksamhetens utveckling.
(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

237

217

205

205

209

-667

-669

-668

-689

-705

482

505

519

535

553

Årets resultat

21

20

20

12

15

Soliditet (%)

49

47

48

48

46

Soliditet inkl. totala
pensionsförpliktelser (%)

21

22

25

26

27

Nettoinvesteringar

68

71

58

46

Självfinansieringsgrad (%)

75

73

96

106

792

774

753

797

7 512

8 248

6 321

5 863

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Skatteintäkter och
statsbidrag

Antal anställda
Investeringar/medborgare
(kr)

Kommunen
(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

Antal invånare

9 052

9 093

9 176

9 210

9 229

Kommunal skattesats (%)

21,57

21,57

21,57

21,57

21,57

Verksamhetens intäkter

167

143

128

126

134

Verksamhetens kostnader

-616

-615

-610

-629

-649

Skatteintäkter och
statsbidrag

482

505

519

535

553

Årets resultat

13

12

14

9

12

Soliditet (%)

55

52

53

52

49

Soliditet inkl. totala
pensionsförpliktelser (%)

18

19

22

23

23

Nettoinvesteringar

48

53

40

34

77

Självfinansieringsgrad (%)

68

62

90

93

Långfristiga låneskulder

84

109

86

97

133

769

748

727

771

781

Antal anställda

Det redovisade resultatet för 2020, 15 mnkr för den samlade
kommunala verksamheten, är starkare än föregående år. Det
starkare resultatet är i huvudsak hänförligt till den kommunala verksamheten, där extra statsbidrag och kompensation för
Covid-19 effekter överstiger de faktiska kostnaderna. Resultatet
i kommunen har påverkats negativt av underskott inom Barn och
utbildning samt Arbete och socialtjänst, där placeringar i familjehem är den största enskilda förklaringen
Det samlade resultatet i bolagens verksamhet uppgår till ungefär
samma nivå som föregående år. I likhet med 2019 var 2020 också
ett år med låg årsmedeltemperatur vilket gör att försäljningen
och därmed resultatet inom elhandel är relativt lågt jämfört med
tidigare år
Investeringsnivån under 2020 är hög och består i huvudsak av nytill och ombyggnation av skolbyggnader, där nyproduktion av den
nya Estrid Ericsonsskolan står för den största delen. Den höga investeringstakten tillsammans med ett relativt högt resultat i kommunen har medfört att balansomslutningen ökat kraftigt under
året men att soliditeten inklusive pensionsåtaganden bibehållits.
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Den kommunala koncernen
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och i Hjo Stadshus AB och dess
dotterbolag. Kommunen anlitar inte några privata utförare men samverkar med den Kooperativa hyresföreningen Äldrehem i Hjo ekonomisk förening som tillhandahåller boende inom äldreomsorgen. Kommunens bolag, vilka inte har förändrats under de senaste åren
samlas under holdingbolaget Hjo Stadshus AB. Hjo kommun har inget kommunalt allmännyttigt bostadsbolag utan fastighetsmarknaden
domineras av det privata Wennergrens Byggnads AB. En fullständig översikt av den kommunala verksamheten framgår av organisationsschemat nedan.

Hjo kommun
Hjo stadshus AB
f.d. AB Hjo bostäder

AB Hjo småindustrier

Hjo energi AB

Hjo energi elhandel AB

Bredband Östra Skaraborg AB

HjoTiBorg energi AB (30%)

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

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.

Hjo Stadshus AB

AB Hjo Småindustrier

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

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

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

Tillväxt och utveckling
Verksamhetsstöd och intressebevakning

I det gemensamma utvecklingsarbete för Skaraborg har arbetet i förbundet strukturerats i fyra
utvecklingsområden:
•
Regional utveckling
•
Hållbar samhällsutveckling
•
Kunskapsutveckling
•
Välfärdsutveckling

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.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med medlemskommunerna, Hjo, Tibro,
Karlsborg, Mariestad, Töreboda, Gullspång och Skövde. Förbundet svarar för räddningstjänst och
förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), samt tillståndsgivning och tillsyn
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
RÖS uppdrag som skall lösas över tid är att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra
räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och medverka till samhällets krishantering. Tilldelad
ekonomi och resurser i övrigt utgör grundfundamenten i all vår verksamhet. RÖS skall i samverkan
med andra öka insikten och förståelsen för vikten av att förebyggande åtgärder vidtas i syfte att förebygga och identifiera möjliga risker samt olyckor.

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och översättningsservice. 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.
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Samordningsförbundet Östra Skaraborg finansieras gemensamt av Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg,
Falköping och Tidaholms kommuner,Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samordningsförbundet Östra Skaraborgs uppgift är att bidra till att ingående myndigheter kan
utveckla sina verksamheter så att människors behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses.

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med ansvar för insamling och behandling
av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande.
AÖS bildades den 1 januari 2000 av Hjo, Skövde och Tibro. Karlsborg anslöt sig till förbundet 2001,
Töreboda 2005, Falköping 2008 och Skara 2014. De senaste medlemmarna är Gullspång och Mariestad som anslöt sig till AÖS den 1 januari 2016.

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

Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. Nämnden
ansvarar för allmän och särskild kollektivtrafik. Samarbetet i Kollektivtrafiknämnden regleras i ett
samverkansavtal mellan kommunerna och genom nämndens reglemente. Nämndens uppdrag är att
företräda kommunerna i samverkansfrågor gällande kollektivtrafikens utveckling, tillsammans med
Västra Götalandsregionen som är ekonomiskt ansvarig och Västtrafik som planerar och utför trafiken.
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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.

Kommunfullmäktige - Kf

Revision

Överförmyndare

Valnämnd

Byggnadsnämnd - Bn

Arvodesberedning

Valberedning

Kommunstyrelsen

Allmänna utskottet - Au

Barn- och ungdomsutskottet - Bu

Individutskottet - Iu

Omvårdnadsutskottet - Ou
Gemensamma nämnder
•
Kollektivtrafiknämnden1

Tekniska utskottet - Tu
Råd
•
•
•
•
•

Brottsförebyggande rådet
Idrottsrådet
Konst- och kulturrådet
Pensionärsrådet
Folkhälsorådet

Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg
kommun.
1
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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 18
kommunfullmäktigemandat, bestående av:
•
•
•
•

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

Oppositionen har 15 kommunfullmäktigemandat,
bestående av:
•
•
•

Pierre Robert Rydén (S)
2:e vice ordförande

Ewa F Thorstenson (M)

Lars Glad (M)

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

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

Christer Klang (M)

Richard Bengtsson (M)

Petter Jönsson (L)

Kommunstyrelsen i Hjo har 15 ledamöter och 15 ersättare.
Under kommunstyrelsen finns fem stycken utskott:
•
•
•
•
•

Allmänna utskottet
Barn- och ungdomsutskottet
Individutskottet
Omvårdnadsutskottet
Tekniska utskottet

Jörgen Fransson (S)

Bodil Hedin (S)

Lars-Göran Svensson (S)

Eva-Lott Gram (Kd)

Hasse Nörgård (Sd)

Lennart Larsson (Sd)

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.
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.

Kommundirektör

Kommunledningskontoret

Samhällsbyggnad

Kultur, turism och
fritid

Plan och Bygg
- Fysisk planering
- Bygglovshandläggning

Kultur
- Bibliotek
- Utställningar

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

Turism
- Turistbyrå
- Marknadsföring

Trafikfrågor
- Kollektivtrafik
- Lokala trafikföreskrifter
Vatten- och avlopp (VA)

Fritid
- Föreningssamordning
- Fritidsgård
- Guldkroksbadet
- Simskola

Vård och omsorg
Äldreomsorg
- Hemtjänst
- Äldreboende
- Dagverksamhet
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
- Personlig assistans
- Socialpsykiatri
- Dagverksamhet
- Boende för personer med
funktionsnedsättning
Anhörigstöd
Kommunal hälso- och
sjukvård
- Fritid och frivilligverksamhet
- Mötesplats Rödingen
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Arbete och
socialtjänst
Arbete och socialtjänst
- Individ och famijeomsorg
- Familjecentral
- Arbetsmarknadsenheten
- Integrationsenheten

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

Barn och utbildning
Barn och utbildning
- Barnomsorg
- Grundskola och
förskoleklass
- Gymnasieskola
- Vuxenutbildning
- Sfi
Kulturskola
- Musik, dans, teater
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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.
Eva Ulfenborg
Kommundirektör

Annika Hedberg
Personalchef

Mari-Louise Brage
Barn och utbildningschef

Svante Andrén
Samhällsbyggnadschef

Thomas Lindberg
Kanslichef

Peter Jonsson
IT-chef

Charlotte Warling
Socialtjänstchef

Lennart Andersson
Ekonomichef

Kristina Mustajärvi
Näringslivschef

Ledningsgruppen är kommundirektörens strategiska resurs för ledning och styrning av kommunens verksamhet. Kommunens ledningsgrupp
leds av kommundirektören.
Förvaltningen är uppdelad i fem verksamhetsområden: arbete och socialtjänst, barn och utbildning, kultur, turism och fritid, samhällsbyggnad
samt vård och omsorg. Centralt placerade på
kommunledningskontoret finns enheterna ekonomi, kansli, information, IT och personal. Näringsliv och folkhälsa är två andra områden som
är centralt placerade under kommundirektören.

Annika Törner
Vård och omsorgsschef

Christer Svensson
Kultur, turism och fritidschef
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Viktiga förhållanden för resultat och ställning
För att förstå Hjo kommuns resultat och ställning är det nödvändigt att ha kunskaper om riskerna i kommunkoncernen och kommunen. I nedanstående avsnitt sammanfattas de mest väsentliga
risker som identifierats för Hjos del, Konjunktur och skatteintäkter.

Omvärldsrisker
Den rådande Coronapandemin gör att prognoser beträffande
konjunkturutveckling och skatteprognoser är mycket vanskliga
att göra. Sveriges statsfinanser har dock hittills visat sig vara så
stabila att det har funnits utrymme för att kompensera såväl näringsliv som kommuner och regioner för tappade intäkter och/eller
ökade kostnader.
SKRs skatteprognoser för de närmaste åren indikerar dock att
Hjo kommun kommer att behöva att fortsätta att effektivisera sin
verksamhet, men att god kvalitet i verksamheten och ett godtagbart ekonomiskt resultat kan uppnås utan skattehöjningar
Hjo kommuns skattesats är f.n. 21:57 och har varit oförändrad
sedan 2003. Från att under många år ha legat högt i f h t såväl
andra Skaraborgskommuner som riket, ligger vi nu något under
genomsnittet. Detta innebär att det i skattesatsen finns ett verktyg att ta till.

Befolkningsutveckling
Antalet invånare uppgick per 2020-12-31 till 9 229 och har ökat
årligen under de senaste sju åren med i genomsnitt 61 personer eller 0,7 procent. Ökningstakten är något lägre än för riket
totalt men med tanke på samhällstrenderna med utflyttning från
småorter till storstadsnoderna måste detta anses bra. Befolkningsökningen under 2020 har varit lägre än de senaste åren
och under inledningen av 2021 har antalet invånare till och med
minskat något. Ökningen under 2015-2017 påverkades visserligen
av det stora flyktingmottagandet men andelen nyanlända i Hjo har
ändå varit lågt i förhållande till riket i övrigt.
Genomsnittsåldern är högre i Hjo än riket och då kommunen inte
har egen gymnasie- eller högskola flyttar ungdomar i hög grad ut
från kommunen i 20-årsåldern för att sedan återvända efter genomförda studier för att bilda familj.
Inhämtade befolkningsprognoser från SCB respektive länsstyrelsen visar på en fortsatt försiktig ökning och att medelåldern
fortsätter att stiga samtidigt som andelen invånare i arbetsför
ålder minskar.
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 flesta mindre orter med utmaningar i form av konkurrens med stora köpcentrum samt med
internethandeln. Restaurangnäringen är dock relativt rik, med
många aktörer, framförallt under sommaren men även under resten av året.
Hjo är en pendlingskommun och en stor del av kommunens invånare arbetar i Skövde. Där återfinns stora och viktiga aktörer
i form av Volvo-bolagen, Skaraborgs sjukhus, Högskolan i Skövde
samt Science Park. Förutom att utvecklingen i Skövde är ytterst
viktig är också kommunikationerna till och från Skövde viktiga.
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Arbetsmarknad

Hållbarhet

Den totala arbetslösheten i Hjo kommun för 2020 uppgick under
december månad till 6,6 procent, att jämföra med Västra Götalands 8,3 procent och rikets 8,8 procent. Det är fortfarande en
låg siffra, men ändå en ökning med 0,4 procentenheter jämfört
med samma månad föregående år.

Definitionen av hållbar utveckling är att ”tillfredsställa dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling står på tre ben:

För utrikesfödda visar statistiken på en nedgång för Hjos del.
Under december månad låg andelen arbetslösa utrikesfödda på
18,8 procent, en nedgång med 6,6 procentenheter jmf mot i fjol.
Medan arbetslösheten för utrikesfödda minskar i Hjo så ökar den
i länet med två procentenheter till 20,3 procent samt även i riket
(21,1 procent).
Arbetslösheten för de unga i Hjo, 18–24 år, ligger däremot högre
(12,0 procent) än såväl genomsnittet för länet (10,6 procent) som
riket (11,8 procent). Detta är en ökning med 1,6 procentenheter
jämfört med samma månad tidigare år. Andelen unga vuxna mellan
18–24 år som söker försörjningsstöd har dock minskat under
2020 jämfört med 2019.

Bostadsmarknad
Bostadsmarknaden i Hjo präglas av en stor andel villabebyggelse,
samt lägenheter som innehas med hyresrätt. Andelen bostadsrätter är relativt begränsad, vilket i viss mån skapar trögrörlighet då
det inte alltid är ekonomiskt fördelaktigt för de äldre att sälja sina
villor och flytta till lägenhet. Hjo kommuns invånarantal har dock
ökat under de senaste 8 åren och detta har varit möjligt på grund
av att kommunen successivt har exploaterat nya villaområden
samt av att ett antal nya privata bostadsområden uppförts (Kvarteret Rönnen samt Baggstedtska gården). Under de senaste fyra
åren har kommunen exploaterat och sålt ett femtiotal villatomter
i framförallt i områdena Knäpplan och Sigghusberg. I skrivande
stund finns endast 10 villatomter till salu som inte är reserverade,
men fler villaområden är under planering. Detaljplanering har
även skett för ett nytt bostadsområde norr om Stadsparken där
den privata aktören Wennergrens Byggnads AB planerar att bygga
140 lägenheter.

• Ekonomisk hållbarhet– hur kan vi använda/hushålla med tillgängliga resurser?
• Social hållbarhet– hur kan vi leva ihop och må bra?
• Miljömässig/ekologisk hållbarhet- hur kan samhället inpassas i
ekosystemen?
Alla världens länder har antagit Agenda 2030 med 17 globala mål
som ska leda till hållbar utveckling.
Fullmäktige i Hjo har under 2020 beslutat att kommunens vision
och mål på ett tydligare sätt ska knyta an till de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030. Under 2020 har kommunfullmäktige, chefer och medarbetare därför genomgått en utbildning
i ämnet. Därefter har en Hållbarhetsrapport tagits fram för Hjo
kommun. I rapporten presenteras samtliga 17 globala mål och hur
Hjo kommun förhåller sig i relation till dessa. (se hemsidan Hjo
2030!). Utifrån rapporten och en fördjupad medborgardialog så
ska Hjo kommun under 2021 identifiera vilka hållbarhetsutmaningar som är viktigast för oss att adressera. P g a pandemin är
medborgardialogen pausad men kommer att återupptas så snart
restriktionerna lättar och det återigen blir möjligt att träffas.
Redan idag finns dock en hög grad av medvetenhet kring behovet
av hållbar utveckling i de tre dimensionerna och mycket av det
kommunen gör bidrar till skapandet av ett mer hållbart samhälle. Av årsredovisningen framgår att kommunen under året ex
medverkat till en förbättrad laddinfrastruktur för elbilar, sanering av förorenad mark, klimatsmarta måltider och resurssmarta
äldreboenden. Utöver de miljömässiga satsningarna pågår även
insatser för att exempelvis stärka folkhälsan, säkra kompetensförsörjningen och skapa meningsfull sysselsättning för personer
som för tillfället står långt ifrån arbetsmarknaden. Att uppnå en
ekonomisk hållbarhet på både kort och lång sikt är en ständig
utmaning. Att kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än
intäkterna är kända fakta. Antalet yngre och äldre blir allt fler
samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.
Till dessa utmaningar ska också läggas effekterna av Covid 19-krisen. I tider som kräver ekonomiska besparingar finns det risk att
projekt skjuts på framtiden eller stryks, vilket på längre sikt kan
innebära att den sociala och miljömässiga hållbarheten försämras
och därmed på sikt även den ekonomiska. För att undvika detta är
det av stor vikt att kommunen ständigt arbetar med att minimera
resursslöseri, optimera produktionen samt finna balans mellan
kvalitet och kostnad.
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Folkhälsa

Verksamhetsrisker

En av de största folkhälsoutmaningarna framöver är den psykiska
ohälsan i samhället, vilket även gäller för Hjo. Exempelvis har andelen 16-84-åringar som har ängslan, oro eller ångest ökat från 24
% till 37 % det senaste decenniet, och 5 % (motsvarande ca. 350
personer, jmf. med VGR 3 %) hade haft självmordstankar första
halvåret 2020. I Hjo står psykisk ohälsa för en hög andel av långtidssjukskrivningarna och år 2018 var vi till och med den kommun
i landet som toppade den listan. Bland ungdomarna är det nästan
var tredje högstadieelev som känner sig nedstämd flera gånger i
veckan eller i stort sett varje dag, uppdelat på kön kan man se att
andelen bland tjejer är så hög som 39 %.

I likhet med kommunsverige i övrigt är kompetensförsörjning
är en nyckelfråga för kommunen och dess verksamhet. För vissa
personalgrupper, särskilt lärare, specialpedagoger och erfarna
socialsekreterare finns det rekryteringssvårigheter samtidigt som
kommunen står inför pensionsavgångar de kommande åren.

Varför den psykiska ohälsan ökar i samhället finns inget enkelt
svar på utan det är flera faktorer som spelar in. Det är även
rimligt att anta att den rådande Coronapandemin bidrar med en
ytterligare negativ effekt på den psykisk hälsan på befolkningsnivå
då människor under lång tid tvingats leva med oro, ovisshet, begräsningar och restriktioner i social tillvaro. För Hjo kommun
handlar det nu om att i så stor utsträckning det går arbeta med
hälsofrämjande och förebyggande insatser på lokal nivå för att
bidra till gott psykiskt välbefinnande hos invånarna. Mycket gott
arbete görs redan och många verksamheter är i sitt grunduppdrag
hälsofrämjande, och utöver det utvecklas ytterligare insatser och
arbete. I februari var Hjo en av de första kommunerna i Skaraborg
att anta en lokal aktivitetsplan för psykisk hälsa och suicidprevention. Den är kommunövergripande och specificerar konkreta
insatser som alla ska bidra till bättre psykisk hälsa i befolkningen,
exempelvis insatser för att motverka ofrivillig ensamhet hos seniorer, utveckla föräldraskapsstödet och erbjuda utbildning till
allmänheten. Det sker även samverkan med försäkringskassan,
primärvården och samordningsförbundet i arbete med sjukskrivningarna.

Vi har därutöver problem med höga sjuktal inom vissa områden.
Kommunen har de senaste åren infört friskvårdssatsningar och
arbetat med att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet
för att möta detta. För att nå framgång kommer det också att
krävas omställning, rationaliseringar och nyttjande av nya tekniska
lösningar (välfärdsteknik).
Kommunen har antagit en plan för en successiv implementering av
begreppet Heltid som norm, som grundar sig på en central överenskommelse i HÖK16 mellan SKR och Kommunal. Trots att det
i grunden är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack,
så har implementeringen i många andra kommuner förorsakat
mycket reaktioner hos arbetstagare och lokala fackklubbar och i
vissa kommuner har dessutom personalkostnaderna ökat väsentligt. Därför är dialog med medarbetare och fack samt tekniska och
organisatoriska förberedelser inför införandet mycket viktigt.

Barn och utbildning
Förvaltningen förbereder sig nu för att ta den nya Estrid Ericsonskolan i drift vårterminen 2022. Detta kommer att medföra extra
kostnader i form av räntekostnader, avskrivningar, personalkostnader samt övriga driftskostnader. Huvuddelen av dessa merkostnader har beaktats i 2021 års budgetarbete som även omfattar
2022 och 2023. Uppdatering av 2022 års budget kommer dock
att ske nu under våren 2021, där dessa merkostnader kommer att
beräknas med större precision
Barn och utbildning har sedan ett antal år tillbaka redovisat
ekonomiskt underskott. Det är framförallt inom grundskoleverksamheten där extra resurser får sättas in för elever med särskilda- och extraordinära behov, för att skapa studiero och stimulera
till lärande. Åtgärdsplaner för att få bukt med underskotten har
upprättats och genomförs, men nya utmaningar dyker upp som
gör att extra resurser behöver sättas in. För att hitta det mest
effektiva arbetssättet, sker nu en översyn av organisation och
arbetssätt inom bland annat elevhälsan i samråd med de fackliga
parterna.
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Som framgår av vår målredovisning i avsnittet om god ekonomisk
hushållning är måluppfyllelsen vad det gäller betyg och behörighet
till gymnasieskola tillfredsställande, men det krävs ett kontinuerligt
fokus på detta för att bibehålla goda resultat. Hjo kommun har
goda förutsättningar i form av hög lärartäthet och också en hög
andel behöriga lärare. Det finns dock utmaningar vad gäller den
framtida kompetensförsörjningen då det råder lärarbrist.
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Vård och omsorg

Finansiella risker

Redan innan pandemins intåg kunde vi märka en tydlig ökning av
antalet brukare i hemtjänsten. Fler brukare och fler insatser hos
brukarna gör att personalbehovet är stort. Under 2020 som har
präglats mycket av pandemin har ökningen dock kunnat hanteras
inom Vård och omsorgs ram.

Kommunens räntebärande skulder uppgick per 2020-12-31 till ca
153 mnkr och den genomsnittliga räntesatsen till ca 0,6 procent.
Lånen förfaller till betalning mellan 3 månader och 10 år vilket
också är spridningen i räntebindningstid.

Läget inom särskilt boende får anses tillfredställande.Vi ser en
ökning i behovet av platser inom demensvården medan behovet
inom den somatiska vården till och med har minskat något de
senaste åren.Vi ser här en tydlig koppling till ökningen inom
hemtjänsten ovan. Ökningen inom demensvården har mötts av en
utbyggnad av 9 platser för permanentboende och 9 korttidsplatser på vårt boende Sigghusberg.

Kommunens har ingen överskottslikviditet utan likviditetsreserven utgörs av en checkräkningskredit om 40 mnkr. Kommunen
har således inga kortfristiga placeringar eller risker förknippade
med detta.
Beträffande kreditrisk så har kommunen en relativt låg
skuldsättning per invånare och låneutrymmet hos Kommuninvest
kan anses betryggande.

Arbete och socialtjänst
I verksamhetsområde Arbete och socialtjänst ingår Individ- och
familjeomsorg. Kommunens individ- och familjeomsorg har genom
åren haft få placeringar i familjehem och/eller instutitionsboende,
med låga kostnader som följd. De senaste åren har dock antalet
placeringar ökat vilket lett till underskott i hela verksamhetsområdet Arbete och socialtjänst. Förstärkning har skett med budgetmedel för att täcka de befarade långsiktiga placeringarna samt till
personella resurser för att kunna hitta egna familjehem.
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Händelser av väsentlig betydelse
Den i särklass mest väsentliga händelsen under 2020 är Covid-19
pandemins spridning och effekter på samhället. Även om Hjo
kommun i skrivande stund klarat sig relativt lindrigt undan vad
gäller antal smittade och dödsfall så har den påverkat oss alla i
mycket stor utsträckning. Restriktioner och förbud har införts
inom såväl vård, omsorg och skola tillsammans med begränsningar för näringsliv, idrottsverksamhet och för våra interna sätt att
arbeta med distansarbete och web-möten. Rent ekonomiskt har
Hjo kommun inte lidit skada av pandemin. Statsbidragen som
erhållits har snarare överstigit de merkostnader som pandemin
har medfört, vilket för övrigt gäller de allra flesta kommunerna i
Sverige.
Arbetet med att implementera ”heltid som norm” har, trots
pandemin, kunnat intensifierats under året. Kommunstyrelsen har
fattat beslut om en plan för succesivt införande och organisationen förbereder sig genom implementering av nytt schemaläggningssystem och utbildning av medarbetare.
Heltid som norm syftar bland annat till att öka jämställdheten
mellan kvinnor och män genom att det ska vara norm att arbeta
heltid och tjäna ihop till pensionen oavsett kön. Att kunna höja
tjänstgöringsgraden inom vård och omsorg hjälper också till i att
förse kommunen med arbetskraft och kompetens. Svårigheterna
med införandet ligger i att sprida ut arbetsuppgifterna över dygnet/veckan för att undvika toppar där det krävs mycket personal
och dalar där personalbehovet är alltför lågt för att kunna sysselsätta personalen på ett kostnadseffektivt sätt.
Under första halvan av 2021? beräknas införande kunna ske på
någon eller några av våra särskilda boenden. Utvärdering av det
nya arbetssättet ska sedan ske innan nästa etapp i införandet tar
vid.
För Hjo kommun är också uppförandet av en ny skola en väsentlig händelse. Med en budget om 112 mnkr är det den största
investeringen som kommunen gjort på mycket länge. Estrid Ericsonskolan som den heter kommer att inrymma förskoleklass-åk6,
särskola för åk 1-6 samt en idrottshall med måtten 18 x 24
meter. Byggnaden är formad på ett sätt som gör det möjligt att i
framtiden bygga ut med en förskola och/eller ytterligare grundskoleverksamhet. Byggnationen pågår och går enligt plan och
verksamheten beräknas starta upp i den nya skolan till vårterminens start 2022.

ÅRSBOKSLUT 2020

Under 2020 har dessutom arbetet med provtagningar på den
sedan länge avvecklade ”soptippen” på Sannaområdet fortsatt.
Undersökningar och markanalyser sker i samarbete med Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS), vilket är kommunens eget
”miljökontor” samt med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Underhandsrapportering beträffande förekomst och halter av farliga
ämnen har erhållits och arbetet med att ta en åtgärdsplan har
påbörjats. Någon slutsats om erforderliga åtgärder har ännu ej
dragits och därmed inte heller kunnat kostnadsberäknas.
Hjo har historiskt sett haft och har fortfarande få placeringar
familjehem och/eller instutitionsboende jämfört med riket i övrigt,
men under 2019-2020 har antalet placeringar i ökat. Mer budgetmedel har avsatts för detta inför 2021 och samtidigt har arbetet
med att söka egna familjehem intensifierats.
I bolagssfären där Hjo Energi AB är det bolag med störst verksamhet har utbyggnaden av bredband fortsatt. XX procent av
kommunens invånare har nu möjlighet att ansluta sig till fibernätet
och under 2021 kommer i princip samtliga invånare att ha tillgång
till fiber om de så önskar. Den intensiva investeringsperioden
som bolaget varit inne i, nu kommer därefter att klinga av.
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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 vision och en tydlig målmodell som utgår ifrån
kommunens vision

Rollfördelning mellan politiker och tjänste-		
personer

För att långsiktigt styra Hjo kommun har kommunfullmäktige
fastställt en vision för Hjo kommun “Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” och sex utvecklingsområden som är centrala för att
nå visionen.Varje år fastställer kommunfullmäktige en Budget och
verksamhetsplan. I budgeten finns de prioriterade mål som särskilt ska följas upp för att se om vi är på väg att uppnå visionen.
Dessa följs upp i årsredovisningen.

För att kommunens styrning ska fungera optimalt krävs en tydlig
rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Politikernas
roll är att tydliggöra vad det är man vill uppnå och när i tiden
detta skall vara gjort. Tjänstepersonens roll består av att beskriva
hur uppdraget kommer att utföras och av vem.

En gemensam värdegrund

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
få som möjligt för att skapa goda förutsättningar för delaktighet,
styrning och uppföljning.

Hjo kommun styrs också genom värderingar. Genom att leva vår
värdegrund – Det goda mötet - bidrar vi som arbetar i Hjo kommun till att uppfylla visionen.

Medborgarfokus

Styrdokument - gemensam struktur

Kultur och värderingar handlar inte bara om Hjo kommuns interna värdegrund utan är större än så: det handlar om ett samspel
mellan kommuninvånare, förtroendevalda och medarbetare. Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att stötta det representativa
systemet.

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.
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Budget- och uppföljningsprocessen

Intern kontroll

Kommunens budget- och uppföljningsprocess finns beskriven i
särskild plan antagen av kommunfullmäktige.

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
för att öka den interna kontrollen. När allvarliga och sannolika
risker uppdagas som skulle få allvarliga konsekvenser så inväntar
inte förvalningen den samlade rapporteringen vid årets slut utan
åtgärder vidtas då direkt för att minska risken.

Processen innebär i korthet att budgetarbetet indelas i en vårprocess och en höstprocess. I vårbudgeten som antas av fullmäktige i juni månad fastställs framförallt investeringsbudget för det
närmaste året samt en investeringsplan för de nästkommande fyra
åren.
Under vårprocessen antas vidare en preliminär driftbudget innehållande ekonomiska ramar för respektive politikområde. Då
kommunen endast består av två nämnder (inkl. byggnadsnämnd),
sker indelning av verksamheten istället i politikområden. Under
hösten uppdateras sedan budgetförutsättningarna med bland
annat nya skatteprognoser från SKR och uppdaterad information
från förvaltningen. Slutliga drifts och investeringsbudgetar antas
sedan av kommunfullmäktige under november månad, då också
skattestasen fastställs.

Till sin hjälp har förvaltningen riktlinjer för intern kontroll och
en rutin med mallar samt en informationsbroschyr som förklarar
syfte med mera. Dessa finns på kommunens intranät.

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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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
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.

God ekonomisk hushållning
Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. I
budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som
är av betydelse för detta krav. För Hjo kommun innebär det att
visionens utvecklingsområden med tillhörande prioriterade mål
är styrande. I budgeten ges de ekonomiska förutsättningarna.
Dessa förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla
visionen. För att våra verksamheter utifrån tillgängliga resurser
ska utvecklas i riktning mot att uppfylla de prioriterade målen i
visionen är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela
organisationen. Decentraliseringen är ändamålsenlig samtidigt som
den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så
att fler dimensioner än kärnverksamhetens behov och intressen
beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar.
Processen ska ge utrymme för dialog, delaktighet och ansvarstagande. För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i
form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens
resultat måste vara positivt vilket är den lägsta godtagbara nivån
för kommunens resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte
ett nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten. Ett
årligt överskott krävs för att kunna finansiera investeringar och
värdesäkra Eget kapital.
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Analys och bedömning av god ekonomisk
hushållning
Nedan följer en redovisning av det arbete som gjorts för att nå
kommunfullmäktiges prioriterade mål för verksamheten. År 2020
har kommunfullmäktige beslutat om totalt 23 mål för den kommunala organisationen. Av dessa är 17 mål riktade till kommunens
verksamheter, tre är finansiella mål för Hjo kommun och tre mål
avser bolagen.
Ambitionen är att det till varje mål ska finnas en indikator som
ger signaler om att vårt arbete leder till önskat resultat. Till flertalet av målen finns en indikator men för tre mål sker bedömning
av måluppfyllelsen helt utifrån genomfört arbete. Det är önskvärt
att indikatorerna utvecklas positivt men i bedömningen av måluppfyllelsen lägger vi stor vikt vid genomfört arbetet och icke mätbara, kvalitativa signaler. Utvärderingen av måluppfyllelsen görs för
vart och ett av de 23 målen.
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Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt

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

Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med postitiv befolkningstillväxt

2.

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

3.

Hjoborna ska känna sig trygga med att här erbjuds vård och omsorg samt socialt stöd av
god kvalitet i livets olika faser

4.

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

5.

Eleverna i Hjo kommun ska nå ökade kunskapsresultat tack vare en skola präglad av lustfyllt lärande,
studiero och trygghet

6.

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

7.

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

Utvecklingsområde 2: Tillsammans - Goda möten förverkligar visionen
8.

Hjo kommun ska använda smart teknik och digitaliseringens möjligheter för att underlätta
arbetet och öka servicen för våra kommuninvånare och besökare

9.

I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat

10.

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

11.

I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen

Utvecklingsområde 3: Levande Hjo - Händelser året runt
12.

I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet

13.

I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

14.

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

15.

Hjo ska vara fossiloberoende 2030. Detta innebär att hela Hjo ska ha minskat sina
växthusgasutsläpp med 80% jämfört med år 1990
Utvecklingsområde 5: Besökare - Gäster som längtar tillbaka

16.

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

17.

Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar
Ekonomi

18.

Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr

19.

Investeringarna ska till 70% finansieras med egna medel under mandatperioden 2019-2022

20.

Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras

21.

Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1% per år från och med år 2015 och senast år
2025 uppgå till minst 25%

22.

Soliditeten i Hjo Småindustrier AB ska överstiga 30%

23.

Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo energi AB bör ligga under regiongenomsnittet
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Utvecklingsområde 1:
Boende - Lätt och gott att leva
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.
Arbetet under året som gått
Det är många olika faktorer som har betydelse för att Hjo ska
vara en attraktiv boendekommun. Samtliga fullmäktiges mål och
arbetet med att nå dessa bidrar men redovisningen nedan fokuserar på samhällsplanering, fysisk miljö och de insatser som görs
för att skapa förutsättningar för att fler ska kunna bosätta sig här.
Många av våra medborgare pendlar till arbete och studier, främst
till Skövde. Det är därför viktigt att vi stärker vår attraktivitet
som boendeort. En viktig förutsättning för att fler ska välja Hjo
som boendeort är att det finns attraktiva bostäder för människor
i olika skeden av livet. Kommunens främsta uppgift är att skapa
förutsättningar för ny- till och ombyggnad av bostäder genom
samhällsplanering och detaljplanearbete. I nuläget är bedömningen
att det råder viss brist på bostäder. Under året har sju bygglov
för sju permanentbostäder och fem fritidshus beviljats. Bostadsförsörjningsprogrammet som antogs av kommunfullmäktige 2017
sträckte sig fram till 2020 och ska revideras under våren 2021.
Under året har ytterligare 22 tomter i den tredje etappen på
Knäpplanområdet släppts till försäljning.Vid årsskiftet återstår sju
lediga tomter. Det planerade arbetet med ett planprogram för
resterande delar av Knäpplanområdet har inte startat eftersom
tjänsten som planarkitekt har varit vakant under hösten. Samhällsbyggnadsavdelningen har gjort en översyn av de planuppdrag som
är beslutade för att prioritera planer för bostadsändamål. Detajplanen för Sjörydsområdet som gör det möjligt för Wennergrens
att bygga sammanlagt cirka 140 lägenheter vann laga kraft i början juni. Utöver denna plan har fyra detaljplaner för handel och
verksamhetsändamål vunnit laga kraft under året. I början av året
gjordes en inventering av byggbar mark utanför Hjo tätort och
under året har diskussioner förts med ett antal intressenter som
vill bygga bostäder i Gate, Korsberga, Korsgården, Blikstorp och
Grebban.
Den ökande befolkningen gör att behovet av lokaler för våra
kärnverksamheter ökar. Tillgången till förskolor och skolor har
stor betydelse vid valet av bostadsort och just nu sker en utbyggnad av verksamhetslokaler inom Barn och Utbildning för att möta
behoven.
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Byggnationen av den nya skolan på Lundbyområdet, Estrid
Ericsonskolan, startade i juni och skolan ska stå färdig till vårterminen 2022. För att möta behovet av fler platser på förskolan i
Korsberga påbörjades en om- och tillbyggnad av Korsberga skola
under hösten 2020. Byggnationen ska vara klar hösten 2021.Vi har
utvecklat möjligheterna för våra medborgare att följa våra byggprojekt genom att visa hur arbetet framskrider på kommunens
hemsida och Instagram. Om- och tillbyggnaden av Guldkroksskolans kök som omfattade ny ventilation i restaurang Gyllene gaffeln
är avslutad och under hösten fortsatte tillbyggnaden av kökets
lager- och personalutrymmen.
Fågelås skola i Gate har sin idrottsundervisning i en samlingssal
som ligger i anslutning till skolan. Samlingssalen nyttjas även kvällstid som föreningslokal. Projektering och planering av ombyggnad
är påbörjad. Renoveringen av lokalen ska göras under 2021 och
en plan ska tas fram i samarbete med samhällsföreningen i Gate
och skolverksamheten. Elever i Hjo Kommun får på så vis en
högre likvärdighet gällande lokaler.
Utbyggnaden av Sigghusbergs äldreboende avslutades under våren
och i månadsskiftet april/ maj kunde hyresgästerna och verksamheten flytta in i nya bostäder och lokaler för dagverksamhet och
korttidsboende.
Välskötta parker, lekplatser och närhet till Vättern och grönområden bidrar till att Hjo upplevs som en attraktiv boendekommun.
I den senaste medborgarundersökningen ger de som svarat höga
betyg när det gäller tillgänglighet till och skötsel av offentliga platser och grönområden. Arbetet med att ta fram en trädvårdsplan för Stadsparken, där det totalt finns drygt 1 400 träd, pågår
och kommer att slutföras under året. Det är nästan 10 års sedan
badhytterna i Stadsparken renoverades och under året har de
fått en ansiktslyftning i form av ommålning.Vid årsskiftet kom den
efterlängtade belysningen av strandpromenaden på plats vilket
varit mycket uppskattat. Badbryggan på Strandpromenad har bytts
ut och fått räcken. Den sista etappen i renoveringen av Hjo hamn,
reparationen av Vågbrytaren, har projekterats och arbetet kommer att starta i december 2021.
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Bedömning av måluppfyllelse
De senaste åtta åren har antalet invånare i Hjo ökat varje år från
8 807 år 2013 till 9 229 vid utgången av 2020. Många mindre kommuner som ligger långt från storstadsnoder kämpar med att behålla invånare och därför är det positivt att Hjo de senaste åren
inte bara lyckats behålla, utan också ökat antalet invånare.
Resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2020 ger de som
svarat fortsatt höga betyg till Hjo som en plats att leva och bo på.
Jämfört med andra deltagande kommuner i samma storlek som
Hjo får vi höga betyg. 88 procent av de som svarat ger betyget
5 till 10 när de svarar på om de skulle rekommendera vänner
och bekanta att flytta till Hjo. De som svarar är nöjda med möjligheterna att hitta bra boende och är mycket nöjda med hur
trivsam bebyggelsen är. Andra viktiga delar i bedömningen av Hjo
som en plats att leva och bo på är arbets- och utbildningsmöjligheter inom rimligt avstånd. Även här visar undersökningen att
de som svarat är nöjda.
Medborgarundersökningen visar också att våra medborgare är
nöjda med hur tryggt det är vistas utomhus på kvällar och nätter.
De är också relativt trygga när det handlar om utsatthet för hot,
rån och inbrott.
Den sammanfattande bedömningen är att målet är uppnått

Betygsindex för Hjo kommun som en plats att leva och bo på
(NRI)
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2. Det ska vara lätt att välja hållbara trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik i Hjo kommun. Hjo kommun
fokuserar särskilt på att upprätthålla god kollektivtrafik till Skövde.

Arbetet under året som gått

Bedömning av måluppfyllelse

En stark infrastruktur, både när det gäller vägtrafik, kollektivtrafik
och godstransporter, ger förutsättningar för positiv samhällsutveckling. Hjo är en utpräglad pendlingskommun, nästan 2 000
personer, vilket motsvarar 45 % av den förvärvsarbetande befolkningen, pendlar till arbete på annan ort. Hälften av dessa pendlar
till Skövde. Möjligheten att bo i Hjo och pendla till arbete, studier
och rekreation är avgörande för vår möjlighet att vara en attraktiv boendeort. Möjligheterna att resa med kollektivtrafik mellan
Hjo och Skövde är god, men i övrigt är det praktiskt svårt att
resa med kollektivtrafik för att arbeta eller studera på annan ord.
I mitten av augusti meddelade Västtrafik att busslinjen mellan Hjo
och Tibro skulle läggas ner under hösten. Antalet turer mellan Hjo
och Skövde har dock utökats. Under hösten införde Västtrafik en
ny zonindelning vilket innebär att biljettpriset för en resa mellan
Hjo och Skövde nästan halverades.

Medborgarundersökningen 2020 visar att Hjoborna är relativt
nöjda med kommunikationerna. Mest nöjd är man med tillgång
till gång- och cykelvägar samt möjligheterna att transportera sig
med bil inom Hjo och till och från Hjo. Däremot tycker man att
möjligheterna att resa kollektivt är mindre bra. Kollektivtrafiken
mellan Hjo och Skövde är god, men i övrigt är det svårt att resa
med kollektivtrafik för att tex arbeta på annan ort.

Under 2019 gjorde Västra Götalandsregionen en cykelpotentialstudie som visade att förutsättningarna för att cykla till både jobb
och skola är mycket bra i Hjo. Tätorten Hjo är kompakt med korta avstånd till det mesta. Det finns gott om gång- och cykelvägar.
Under 2020 har ingen utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i Hjo
gjorts men förvaltningen undersöker lämplig utbyggnad av nätet
vilket kommer att ske under 2022. Den årliga hastighetsmätningen som genomförs på ett 15-tal platser i staden visar att förändringen av hastighetsgränserna som gjordes 2016 börjar ge resultat. Hastigheten på flertalet av mätpunkterna är lägre än tidigare.
Under 2020 deltog Hjo i Cykelfrämjandets kommunvelometer
som är en enkätundersökning där invånarna svara på frågor kring
hur de upplever möjligheterna att cykla. Resultatet av denna undersökning och tidigare undersökningar kring cykling i Hjo har
legat till grund för arbetet med en cykelstrategi. Strategin, som innehåller konkreta förslag på hur vi kan underlätta och uppmuntra
till ännu mera cykling, kommer att antas av kommunfullmäktige i
april 2021.

För att fler människor ska välja bort bilen vid korta resor är det
viktigt att det upplevs som snabbt säkert och smidigt att promenera eller cykla. Cykelfrämjandets undersökning visar att cyklister
har en relativt hög grad av generell nöjdhet med Hjo som cyklingskommun. Framförallt får cykelvägarna och skötseln av dessa goda
betyg. Det område där Hjo får sämst omdöme är cykelklimatet:
de som svarat upplever att bilen och cykeln kommer i konflikt i
samhällsplaneringen, att det är svårt att ta med cykeln på kollektivtrafikresa och att det är vanligt med stölder av cyklar. Andelen
som svarar att kommunen arbetar aktivt med förbättringar av
cykelklimatet är lägre i Hjo än genomsnittet för de deltagande
kommunerna Det är också en lägre andel i Hjo som anser att
cyklingen ges tillräckligt hög prioritet i infrastrukturplaneringen.
Det fortsatta arbetet med de åtgärder som identifierats i cykelstrategin gör att vi har goda förutsättningar att nå målet. I nuläget
finns potential att förbättra möjligheterna att gå och cykla och
minska användningen av bil på2016
korta sträckor.
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3. Hjoborna ska känna sig trygga med att här erbjuds vård och omsorg samt socialt stöd av god kvalitet i livets
olika faser.

Arbetet under året som gått
Året har till stor del präglats av arbetet med att hantera Corona
pandemin. Mycket av det planerade arbetet har fått stå tillbaka då
förutsättningarna för att bedriva verksamheterna har förändrats.
Vård och Omsorg har dock på ett mycket bra sätt klarat av att
hålla smittan borta från samtliga verksamheter och det var inte
förrän i december som de första positiva fallen konstaterades.
Genom bland annat intensiv smittspårning kunde smittspridningen dock begränsas och brukarna fortsatt skyddas.

Den förebyggande och öppna verksamheten på Rödingen har varit
stängd sedan pandemins start. Arbete har fått ta andra former
genom att tex samordna de frivilliga som stöttat riskgrupper med
inköp och en särskild telefonlinje för den som kände behov av att
prata öppnades. Den ansökan som gjordes till Arvsfonden för att
möjliggöra uppsökande verksamhet avslogs tyvärr. Planering för
att tillgodose behovet av förebyggande insatser på andra sätt har
inletts och kommer att fortsätta under 2021.

Under hela pandemin har ett intensivt arbete bedrivits kring
kunskapsspridning när det gäller basal hygien, hur smittan sprids
och hur den ska förhindras. Personalen inom alla verksamheter
har tagit ett mycket stort ansvar när det kommer till att arbeta
enligt gällande rutiner och riktlinjer för att skydda våra brukare.
Att stanna hemma från arbetet vid minsta symtom har varit en
avgörande åtgärd för att förhindra smittspridningen och personalen inom Vård och Omsorg har tagit detta på fullaste allvar.

Behovet av hemtjänstinsatser har fortsatt att öka under året
och antalet besök har stigit till ca 700 per dag. Detta betyder att
hemvården utför ca 100 fler besök per dag än vid årets början.
Tillsättandet av en ytterligare enhetschef i verksamheten har visat
sig vara positivt. Förutsättningarna för ett mer nära och närvarande ledarskap har ökat betydligt och utvecklingsarbetet med att
optimera arbetssätt och skapa strukturer för en hållbar arbetssituation för medarbetarna har intensifierats.

Samhällsspridningen av Covid-19 i Hjo kommun har varit
förhållandevis begränsad under hela pandemin vilket gjort att
förutsättningarna för att förhindra spridning inom verksamheterna varit relativt goda. Det är dock personalens engagemang, skicklighet och uthållighet som varit den mest avgörande faktorn för
att vi lyckats skydda våra äldre och sköra på ett väldigt bra sätt.

Verksamheten har under året inte kunnat komma tillrätta med
det höga kontinuitetsmåttet som länge varit ett viktigt område att
arbeta med. Under pandemin har sjukfrånvaron varit extra hög
inom verksamheten vilket har gjort bemanningsläget periodvis
mycket ansträngt. När vikarier ständigt måste tillsättas för att
säkra bemanningen försämras kontinuiteten tyvärr ännu mera.

Att resultatet av brukarundersökningen 2020 visar på ett förhållandevis sämre resultat än tidigare år kan troligtvis till viss del
förklaras av effekterna av pandemin. En ökad isolering med
ensamhet som följd, oro inför att smittas samt hög sjukfrånvaro
bland personalen kan vara bidragande orsaker.

I slutet av året inleddes dock arbetet med att förändra arbetssättet i planeringsverktyget Kompanion vilket gör att ett
bättre systemstöd skapas som gynnar kontinuiteten i planeringen.
I början av 2021 görs också en genomlysning av planerad tid i
förhållande till utförd tid vilket syftar till att ge en tydligare bild
över hur personalen optimalt kan planeras ut. Förhoppningen är
att dessa åtgärder tillsammans ska ge en tydligare bild över hur
verksamheten ska kunna förbättra sin kontinuitet.

Anledningen till att verksamheterna inom Funktionsnedsättningsområdet inte använt sig av Pictostat är upplevelsen av att det är
ett verktyg som brukarna har svårt att hantera. Frågorna upplevs
inte tillräckligt tydliga för att de ska vara användbara. Istället har
verksamheten tagit fram ett nytt format samt eget material för
brukarundersökning vilket ska användas under 2021.
Flytten av dagverksamheten Smedjan till Sjöryd genomfördes men
verksamheten kunde aldrig öppna då situationen i samhället inte
tillåtit detta. Behovet av social aktivering har istället tillgodosetts
genom individuella lösningar som utförts av verksamhetens personal i deltagarnas hem.

Under våren 2020 stängdes 10 platser inom somatiskt SÄBO
och samtidigt öppnade två nybyggda avdelningar på Sigghusbergs
demensboende, en boendeavdelning och en korttidsavdelning. De
nio permanent platserna fylldes omgående och beläggningen på
korttidsplatserna har varit hög.
Under året har kösituationen gentemot demensplatser varit ansträngd medan den mot somatiska platser varit mycket låg. Under
slutet av året är kösituationen totalt nere på en mer normaliserad
nivå där verksamheterna bedömer att man kommer kunna verkställa beslut inom en 3 månaders period.
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Vård och omsorg har i slutet av året inrättat ett Kvalitetsråd där
enhetscheferna gemensamt och systematiskt ska utveckla och
förbättra vård- och omsorgsverksamheten. Arbetet ska leda till
att all personal engageras och bidrar till kvalitetsutvecklingen och
uppföljningen.

Arbetet i skolnärvaroteamet med elever med problematisk
skolnärvaro har utvecklats och förändrats under året. Gruppen
arbetar i mindre team närmare eleven och vårdnadshavare. Förhoppningen är att arbetssättet ska bli mer effektivt och ge möjlighet till större delaktighet och öka elevens lärande.

Alla chefer inom vård- och omsorgsverksamheten har gått en
utbildning kring bemanningsplanering och schemaläggning. Arbetet
med att förbereda för Heltid som norm har pågått med hjälp
av konsultföretag. Genomlysningar av verksamheternas behov i
förhållande till budget har påbörjats och kommer fortsätta under
2021. Syftet är att säkerställa att alla verksamheter inom vård- och
omsorg har tillgång till rätt antal personal med rätt kompetens på
rätt tider med bästa hänsyn till ekonomiska förutsättningar.

Under året har en motivationsgrupp som vänder sig till personer som är ambivalenta inför förändring av sin livssituation med
koppling till en beroendeproblematik. Två olika omgångar har
genomförts.Verksamheten har varit mycket omtyckt och uppskattad, men har fått sättas på paus med anledning av pandemin men
kommer att återupptas så snart det är möjligt.

Under 2020 har Arbete och socialtjänst sett positiva effekter av
samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten. Det arbete som medarbetare och deltagare på arbetsmarknadsenheten (AME) och Promise Hjo gör tillsammans
för att stödja och stärka människors självkänsla och tro på sig
själva ger resultat. Det samlade behovet av försörjningsstöd för
augusti månad var det lägsta sedan december 2018, trenden med
ett minskat behov av försörjningsstöd höll även i sig i september
till november, trots att pandemin inneburit en ökning av arbetslösheten och försvårat möjligheterna för både kommun och
näringsliv att ta emot praktikanter och tillfälliga anställningar samt
arbetsmarknadsinsatser.
För att erbjuda en socialtjänst av god kvalitet är det centralt att
verksamheten tillser att lagstiftningen följs och att de bedömningar som görs är rättssäkra så att människor i behov av insatser
får det stöd och den hjälp de behöver och har rätt till. För att
säkerställa detta följer enhetscheferna upp alla överklagade beslut
som skickas vidare till Förvaltningsrätten. Under 2020 bedömde
Förvaltningsrätten att kommunen fattat korrekta beslut i samtliga överklagade ärenden. God kvalitet kännetecknas också av
tillgänglighet, ett respektfullt bemötande och delaktighet. Ett mål
under året har varit att se över brukarundersökningarna för att
på så sätt mäta upplevd kvalitet.
När det gäller uppföljning och utvärdering av insatser finns fortfarande en del utvecklingspotential. Den enhet där arbetet kommit längst är arbetsmarknadsenheten. Där har ett evidensbaserat
och systematiskt uppföljningsverktyg implementerats för att rätt
insatser ska kunna sättas in utifrån den enskildes behov.
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Socialtjänsten har inte något generellt ansvar att tillhandahålla
bostäder för bostadslösa, men däremot ett ansvar för att bedriva uppsökande verksamhet och ge stöd till hemlösa personer.
Bristen på bostäder, bostadslöshet samt utestängning från bostadsmarknaden är inte bara ett storstadsproblem utan finns även
i Hjo. Under året har rutiner för arbetet kring bostadslöshet tagits
fram för att ärenden som rör bostadslöshet ska handläggas på ett
korrekt sätt.
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Bedömning av måluppfyllelse
Under året har brukarna på Särskilt boende och i Hemvården
fått möjligheten att svara på Socialstyrelsens brukarundersökning.
83% av de boende på Hjo kommuns äldreboende svarar att de
är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. Det kan jämföras med 81% för hela riket. De känner ett gott förtroende för
personalen och 89% upplever ett gott bemötande. De svarande i
Hjo upplever i högre grad än i riket god trivsel både inomhus med
sina lägenheter och framförallt utomhus med omgivningarna runt
boendet.
Resultatet från brukarundersökningen för Hemvården i Hjo visar
att 86% av brukarna sammantaget är nöjda eller mycket nöjda
med den hemtjänst de har. Det är 94% som svarar positivt på
frågan om de får ett gott bemötande.
Årets brukarundersökning distribuerades samma vecka som
Folkhälsomyndigheten konstaterade att det fanns tecken på en
samhällsspridning av virussjukdomen covid-19 i de två största
regionerna i Sverige. Folkhälsomyndigheten rådde alla att undvika
att träffa andra människor, framförallt riskgrupper och personer
70 år och äldre. De boendes vardag var därmed mycket präglad av
pandemin under hela svarstiden.
Det genomförs årligen en enkät kring hur nöjda de medborgare
som kommer i kontakt med Arbete och socialtjänsten är med de
insatser som verksamheten erbjuder. Frågorna i enkäten för 2020
har gjorts om så att de numera motsvarar de frågor som ställs i
den nationella brukarundersökningen för att det ska vara möjligt
att jämföra resultatet mot riket och mot andra kommuner. Frågorna syftar till att fånga kommunikation, bemötande, delaktighet,
resultat och innefattar även en fråga om sammantagen nöjdhet,
vilket tidigare saknats. Årets enkät visar att de flesta är nöjda eller
mycket nöjda med insatserna och att verksamheten ligger i paritet
med den genomsnittliga nöjdheten i riket. På frågor om delaktighet
upplever 83% av de svarande att handläggare ofta eller ibland
frågar om klientens synpunkter kring hur dennes situation skulle
kunna förbättras. Detta ligger i linje med rikets resultat och visar
på en god nivå av möjlighet till inflytande över sin situation. 88%
upplever att de får ett gott eller mycket gott bemötande och 87%
upplever att de sammantaget är nöjda eller mycket nöjda med det
stöd de får från socialtjänsten. Siffrorna är något högre än rikets.
På AME mäts numera också månadsvis hur många som tar sig
vidare ut i egenförsörjning. För 2020 blev resultatet 32%, vilket får
anses vara ett mycket gott resultat givet de förutsättningar som
varit under pandemiåret.
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Den sammanfattande bedömningen är att målet är uppnått.
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4. Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategin för Sverige
Bedömning av måluppfyllelse
Målet för regeringens bredbandstrategi är 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
som avser läget vid utgången av 2019, har 93% av hushållen och
76% av företagen i Hjo tillgång till bredband om minst 100Mbit/
sekund (eller har det i sin absoluta närhet). Under 2020 har Hjo
energi anslutit 337 nya kunder och det totala antalet anslutna
kunder är 2 523 vid årets slut. Under 2021 fortsätter Hjo Energi
sitt arbete. Post och telestyrelsen publicerar sin statistik över
täckningsgrader i mars 2021 och det är högst troligt att den visar
att Hjo kommun nått målet i bredbandsstrategin.
Bedömningen är att målet är uppnått
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Indikator:
Post och telestyrelsen
Andel av befolkningen i Hjo kommun
som har tillgång till bredband om
minst 100Mbit/s
Antal nätanslutna kunder

2018

2019

2020

87%

93%

inväntar

-

2 186

2 523
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5. Eleverna i Hjo kommun ska nå ökade kunskapsresultat tack vare en skola präglad av lustfyllt lärande, studiero
och trygghet
Arbetet under året som gått
Covid 19 pandemin har påverkat skolverksamheten under stora
delar av året. Initialt hade verksamheten en något högre andel
frånvarande personal, barn och elever på grund av myndigheternas rekommendationer att stanna hemma vid symptom. Tidigt
förberedde sig skolorna på eventuell distansundervisning, vilket
innebar en högre arbetsbelastning än normalt för medarbetarna. Ny teknik och nya arbetssätt implementerades. Oro bland
medarbetare, barn, elever och vårdnadshavare har varit hög och
verksamheten har försökt att skyndsamt besvara frågor och lösa
nya situationer, vilket också har inneburit att den dagligen behövt
hålla sig uppdaterad på de riktlinjer och rekommendationer som
kommit.
Innan jullovet provade samtliga skolformer, förutom särskolan
på, att undervisa på distans, vilket gjorde att utvecklingsområden
upptäcktes och kunde åtgärdas.

Ett av verksamhetens fokusområden för läsåret 2019/2020 har
varit ökad likvärdighet i betyg och bedömning utifrån att betygsresultaten i svenska, matematik och engelska skiljt sig åt mellan
våra grundskolor. Analysen är att det bland annat beror på elevernas upplevelse av studiero. Det finns även ett behov av att skapa
samsyn i betyg och bedömning och möjlighet till sambedömning
för verksamhetens lärare inom och mellan skolor.
En gemensam projektansökan har skickats in till Västra Götalandsregionen. Bidraget skall användas till verksamhetsutveckling för
att främja barns och ungas utveckling och hälsa med fokus på att
gå ur grundskolan med godkända betyg.

Indikator:
Öppna jämförelser grundskolan,
kommunala skolor, Kolada

2018

2019

2020

Elever med problematisk skolfrånvaro är fortsatt flera och verksamheten ser över olika sätt att få tillbaka dessa elever i lärande
inte minst genom ett skolnärvaroteamt, som är ett samarbete
mellan skola, socialtjänst och folkhälssostrateg. Detta för att
stärka arbetet med tidiga insatser. Under hösten 2020 erbjöds
vårdnadshavare till elever med problematisk skolfrånvaro att delta
i samtalsgrupp. Intresset för att delta i samtalsgrupp fanns och
det gick att genomföra ett par tillfällen trots pandemin. Elevhälsan tror att behovet av att utbyta erfarenheter i form av samtal
med andra vårdnadshavare kommer vara värdefullt även efter
pandemin. Elevhälsan har också en nära samverkan med socialtjänsten med bland annat en handläggare knuten till respektive
skola. Elevhälsan har också samverkansmöten med Närhälsan för
att kunna hjälpa och stötta elever som inte når målen samt med
psykisk ohälsa.

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E
i svenska

95,0%

90,2%

91,7%

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E
i engelska

87,7%

86,7%

89%

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E
i matematik

86,4%

93,3%

92,3%

Andel elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram

81,7%

83,2%

91,5%

Jag har studiero på lektionerna, andel
positiva svar åk 5

71,8%

**

71%

Jag har studiero på lektionerna, andel
positiva svar åk 9

67,8%

**

*

Jag känner mig trygg i skolan, andel
positiva svar åk 5

91,8%

**

87%

Jag känner mig trygg i skolan, andel
positiva svar åk 9

85,6%

**

81%

YAM (Youth Aware of Mental health) påbörjades 2020 med att
utbilda instruktörer, vilka sedan genomfört övningar med elever i
åk 8. Arbetet kommer fortsätta under höstterminen 2021.YAM är
ett skolbaserat program där ungdomar i åldrarna 13–17 samtalar
och lär sig om psykisk hälsa i vardagen. I forskningsprojekt har
YAM visat sig ha en positiv effekt på ungas psykiska hälsa och att
arbetet kan främja solidaritet och medkänsla mellan ungdomar.
Övningarna genomförs i form av samtal och rollspel där ungdomarna ska lära sig att stötta varandra men också hur och var
de kan hitta professionell hjälp. Samtalen och rollspelen leds av
YAM-instruktörerna som utgörs av personal från elevhälsan.

*Det redovisade värdet i skolinspektionens rapport är inte fullständigt eftersom antalet elever
som svarat i vissa svarsalternativ understiger 9 och därför är värdet i procent maskat. Som
ett alternativ redovisas även resultatet i form av ett indexvärde mellan 1–10. Här ligger värdet för Hjo på 5,3 vilket kan jämföras med det genomsnittliga värdet för samtliga deltagande
skolor i Sverige som ligger på 5,1.
** Undersökningen genomförs vartannat år
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Bedömning av måluppfyllelse
Läsåret 2019/2020 visar på hög måluppfyllelse när det gäller andelen elever i årskurs 9 som blir behöriga till yrkesprogram. Det
genomsnittliga meritvärdet för eleverna som slutade grundskolan
vårterminen 2020 var högre än år 2019 och låg över genomsnittet i riket. Det finns dock skillnader i meritvärden mellan flickor
och pojkar. Det genomsnittliga meritvärdet för pojkar i Hjo ligger
6 poäng under värdet för riket samtidigt som flickornas ligger
nästan 27 poäng över. 104 av de elever som lämnade årskurs 9
var behöriga att söka nationella gymnasieprogram. Det visade sig
att 80% av dessa elever kom in på sina förstahandsval, vilket kan
anses vara en hög andel och en framgångsfaktor för att lyckas med
sina gymnasiestudier. Andelen elever som inte blir behöriga till
gymnasieskolans nationella program är låg. Det finns flera tänkbara
anledningar till att våra elever lyckats bra. En skulle kunna vara att
vi i Hjo skolor har en hög andel behöriga lärare med lärarlegitimation. Detta gäller såväl förskola som skola.Ytterligare en anledning
skulle kunna vara de stödfunktioner vi har runt våra elever i form
av elevhälsa, skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor, specialpedagoger, samt speciallärare, inkluderingspedagoger och olika
typer av stödgrupper.

Eleverna i Hjo skolor upplever i hög grad trygghet, vilket kan vara
en annan framgångsfaktor för hög måluppfyllelse. Gemensamma
fokusområden ur ett 0–20-perspektiv, så som värdegrundsarbete
och kollegialt lärande, skulle delvis kunna förklara den högre graden av trygghet som eleverna upplever. Målet med gemensamma
fokusområden är även att få en högre likvärdighet inom och mellan skolor.Elevernas upplevelse av studiero är däremot låg. För att
öka studiero har verksamhetens lärare under höstterminen 2020
genomgått kompetensutveckling i frågor som ledarskap i klassrummet och nolltolerans, där fokus har legat på att hitta gemensamt förhållningssätt för att skapa en lugnare lärandemiljö. Detta
arbete kommer att fortgå under kommande läsår.
Verksamheten kommer fortsätta lägga stort fokus på att öka
likvärdigheten i betyg och bedömning utifrån att betygsresultaten i svenska, matematik och engelska skiljt sig åt mellan våra
grundskolor. En av anledningarna till dessa skillnader är elevernas
upplevelse av att studieron är låg, men det finns också ett behov
av att skapa samsyn i betyg och bedömning och möjlighet till
sambedömning för verksamhetens lärare inom och mellan skolor.
Arbetet med att minska skillnader i skolresultat mellan flickor och
pojkar är ytterligare ett fokusområde i verksamhetens fortsatta
arbete.
Bedömningen är att målet delvis är uppnått.
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6. Hjo kommun stödjer varje individ, utifrån dennes unika resurser, på vägen till en egen försörjning och ett eget
arbete eller studier och trygghet
Arbetet under året som gått
Under året har Arbete och socialtjänst sett positiva effekter av
nytt arbetssätt inom AME och Försörjningsstödsenheten. Försörjningsstödet för augusti månad var det lägsta sedan december
2018. Trenden med minskat försörjningsstöd höll i sig även i september, oktober och november, trots ökade kostnader i utbetalt
försörjningsstöd kopplat till Covid-19 samt ett högre inflöde av
nybesök än normalt. Antal avslutade ärenden på AME uppgick vid
delårsuppföljningen till 44% för att mot slutet av året minska något
till 32%, vilket ändå är ett gott resultat.Verksamheten har under
året tillsammans med Arbetsförmedlingen och med andra delar av
kommunen arbetat aktivt med att tillsätta fler extratjänster, vilket
bidragit till det goda resultatet. Upplevelsen av stödet på AME är
också gott, vilket utvärderas och mäts genom avslutningsenkäter.
Enkäten består av flera frågor och avslutas med frågan om den
totala upplevelsen under inskrivningen. Den totala upplevelsen
under inskrivningen på AME mäts genom att deltagaren anger en
siffra mellan 0 - 10 där 10 är högsta betyg. Medelvärdet av den
totala upplevelsen är 7,5.
Under våren har kurser i personlig utveckling genomförts på
arbetsmarknadsenheten, AME. Den genomförda utvärderingen
visar att samtliga deltagare tycker att utbildningen i sin helhet varit
mycket bra. Deltagarna tycker att deras syn på sig själva, deras syn
på framtiden, deras sätt att se andra och deras sätt att kommunicera har påverkats positivt.
Projektet Promise Hjo, som är ett prerehabiliterande projekt
med syfte att få de inskrivna deltagarna att stegförflyttas närmare
arbetsmarknaden, har löpt på bra under året trots pandemin
och trots att all AME-verksamhet fick stängas strax för jul efter
regeringens rekommendationer. Arton personer varit inskrivna i
projektet och tre står i kö till att skrivas in. Både Försäkringskassan och AME har remitterat in deltagare och det har varit jämnt
fördelat mellan de olika myndigheterna. Sju deltagare har avslutats varav tre personer har gått vidare till att bli självförsörjande
genom studier, vilket är ett bättre resultat än förväntat. Genom
friskvårdsaktiviteter, meditationsövningar och samtal har deltagarna fått en stärkt psykisk och fysisk hälsa.
Cresco Creare – att växa och att utvecklas, är ett Skaraborgsgemensamt ESF-projekt som Samordningsförbundet står bakom och
som beviljades av ESF under slutet av året. Projektet kommer att
starta upp under början av 2021. Projektet kommer att arbeta
med individer med någon form av psykisk ohälsa som är i behov
av stöd för att nå en egen försörjning med hjälp av en samordnad
Skaraborgsmodell/metod.

Arbetet kring lokala jobbspår har fått sättas på paus under året.
Syftet med lokala jobbspår är att genom ett fördjupat arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen effektivisera vägarna till arbete
för nyanlända och unga. Sedan tidigare finns förberedande lokalt
jobbspår framtaget medan det planerade lokala jobbspåret inom
vård och omsorg har fått skjutas på framtiden med anledning av
den pågående pandemin.
Samarbetet mellan skola, socialtjänst och folkhälsostrateg kring
elever som har problematisk skolnärvaro fortsätter genom skolnärvaroteamet och som också utökats till att omfatta även rektorer för yngre åldrar. En gemensam projektansökan mellan socialtjänst, skola och primärvård avseende sociala investeringsmedel
i syfte att arbeta förebyggande med föräldrastöd gjordes under
hösten. Ansökan fick avslag, men arbetet med utökat föräldraskapsstöd i form av föräldrastödsutbildning i syfte att nå fler målgrupper, som inte självmant söker detta stöd, har ändå påbörjats.
Bedömning av måluppfyllelse
Godkända betyg i grundskolan och en avslutad gymnasieutbildning
är den bästa grunden för att ungdomar ska kunna komma vidare
ut i arbetslivet och bli självförsörjande. Åren 2017 till 2019 var
andelen elever i Hjo som tog gymnasieexamen inom fyra år
osedvanligt mycket högre än siffrorna för riket. År 2020 låg andelen fortfarande över genomsnittet i riket och uppgick till 72% men
det är en lägre andel jämfört med 2019 då motsvarande andel var
76%.Variationen mellan åren kan bland annat bero på vilka meritvärden eleverna haft med sig när de påbörjade sina gymnasiestudier och om de i kommit in på sina förstahandsval eller inte.
Ett tjugotal ungdomar befinner sig under kommunens aktivitetsansvar. Målet är att åter få dem i studier eller arbete. Flera av
ungdomarna har under året haft praktik.
Inom Skaraborgs Kommunalförbund har samtliga kommuner
upplevt ett högre tryck på vuxenutbildningar och analysen är att
det till viss del beror på pandemin. Det har främst handlat om
intresse för olika yrkesutbildningar. De flesta av ansökningarna har
blivit beviljade tack vare det samarbete som finns inom samverkansområdet och utifrån de statsbidrag som beviljats vuxenutbildningen.
Deltagarna i verksamheten på Arbetsmarknadsenheten ger goda
betyg till det stöd de får. Under året har relativt många inskrivna
som gått vidare till annan sysselsättning varit relativt högt tack
vare ett väl fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen och
övriga delar av den kommunala organisationen.
ÅRSBOKSLUT 2020
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Trots att behovet av försörjningsstöd minskade under några
månader efter sommaren, har de sammanlagda kostnaderna för
försörjningsstöd under året varit något högre 2020 jämfört med
året innan. Det ska dock beaktas att verksamheten haft kostnader
för försörjningsstöd som varit direkt relaterade till Covid 19 pandemin samt att arbetslösheten under året har ökat. I december
månad var arbetslösheten i Hjo 6,6%, en ökning med 0.4 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Även om
arbetslösheten i Hjo har ökat under året så ligger den fortfarande
under snittet både för Västra Götaland och riket där siffrorna
ligger på 8,3% samt 8,8% för december månad. Ungdomsarbetslösheten (18–24 år) har däremot ökat betydligt och låg under
december månad på 12%, en ökning med 1,6 procentenheter
jämfört med samma månad tidigare år. Här ligger Hjo betydligt
högre än både länet och riket, där siffrorna är 10, 6% samt 11,8%.
Andelen unga vuxna mellan 18–24 år som söker försörjningsstöd
har dock minskat under 2020 jämfört med 2019.
Andelen elever som tar examen inom fyra år är högre i Hjo än
genomsnittet för riket. Mot bakgrund av att det bedrivs ett målinriktat och i stora delar framgångsrikt arbete för att stödja enskilda
individer till att bli självförsörjande är bedömningen att målet är
uppnått.
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Indikator:
Öppna jämförelser gymnasieskola och
IFO. Kolada

2018

2019

2020

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
andel (%) Hjo

83,7

76,3

72,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
andel (%) Riket

71,5

71,2

71,3

Invånare 17–24 år som varken arbetar
eller studerar, andel (%) (KAA)

6,8

**

**

Unga vuxna (18-24år) med ekonomiskt
bistånd, andel (%)

3,1

4,6

3,7

6,2*

6.6*

Total arbetslöshet 18–64 år, andel (%)
av bef. *
*Arbetsförmedlingen dec 2020

** Åren 2019 och 2020 finns inga värden inrapporterade från Hjo kommun.

39

7. Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo kommun
Arbetet under året som gått
En god tillgänglighet i förskolan är viktigt för Hjo ska vara en
attraktiv kommun. Att snabbt kunna erbjuda plats på förskolan
kan vara avgörande för att nya invånare ska välja Hjo som boendeort. Hjo kommuns platsgaranti innebär att vi ska erbjuda en
plats inom tre månader från ansökan och vi har en målsättning
om att barngrupperna inte ska överstiga 18 barn per avdelning.
Hur många barn som är i behov av en förskoleplats varierar över
året beroende på årskullarnas storlek men också beroende på
hur stor andel av barnen i kommunen som skrivs in på förskolan.
De prognoser som togs fram under året visade att verksamheten
eventuellt skulle vara i behov av ytterligare en avdelning runt årsskiftet 20/21. Förvaltningen utredde möjligheterna till att öppna
en uteavdelning i anslutning till någon av förskolorna i Hjo tätort
då det främst var i tätorten som behovet såg ut att öka.Vid årets
slut kunde vi konstatera att verksamheten kunnat erbjuda plats
utan att ytterligare avdelningar behövde startas.
Hösten 2020 påbörjades tillbyggnaden av Korsberga skola som
under 2021 kommer färdigställas med både om- och tillbyggnad
av skolans lokaler. Förskolan Björkdungen i Korsberga kommer
under hösten 2021 att flytta in i nyrenoverade, ändamålsenliga
lokaler i en och samma byggnad som skola och fritids. Förskolan
kommer bestå av tre avdelningar vilket motsvara behovet för
barnomsorgen i Korsberga.

Bedömning av måluppfyllelse
Förskoleverksamheten klarade likt tidigare år att erbjuda plats
på förskolan inom den kommunala platsgarantin som i Hjo är tre
månader. Andelen barn som har fått plats på önskat placeringsdatum har minskat jämfört med åren 2018 och 2019 men väntetiden
för de som inte fått plats på önskat datum var dock bara sex dagar
under 2020 vilket är ett mycket bra resultat.
Bedömningen är att målet är uppnått.

Indikator:
Egen indikator

2018

2019

2020

Andel barn som fått plats enligt Hjo
kommuns platsgarantin på 3 månader.

96 %

94 %

94%

Andel barn som har fått plats före
eller på önskat placeringsdatum, KKIK
U11401

92 %

90 %

69%

Väntetid i antal dagar för de barn som
inte fått plats på förskolan på önskat
placeringsdatum, medelvärde U11402

4
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Utvecklingsområde 2:
Tillsammans – Goda möten förverkligar visionen
I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och göra vår vision verklig. Vi satsar medvetet på goda möten mellan
människor, gott samarbete i näringslivet och god samverkan mellan Hjo och andra kommuner. Vi är kända som det
enkla, lättillgängliga och välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med.

Mål 8 Hjo kommun ska använda smart teknik och digitaliseringens möjligheter för att underlätta arbetet och öka
servicen för våra kommuninvånare och besökare
Arbetet under året som gått

Bedömning av måluppfyllelse

2020 har hela organisationen, såväl medarbetare som politiker,
tagit ett stort steg när det handlar om att använda digitaliseringens möjligheter. Covid 19 pandemin har inneburit att vi både
arbetat och mötts digitalt. Skolverksamheten förberedde sig tidigt
för eventuell distansundervisning för både äldre och yngre elever.

Digitalisering och nytänkande är viktiga ingredienser för att förenkla och arbeta resurseffektivt. Under den senaste tioårsperioden har IT enheten arbetat med att skapa tekniska förutsättningar för digitalisering.Vi har kommit en bit på väg med att införa
nya digitala lösningar men inom samtliga verksamhetsområden
återstår många möjligheter men också utmaningar i det fortsatta
arbetet. För att ta tillvara digitaliseringens möjligheter ännu mer
behöver vi kartlägga fler arbetssätt och processer. Mot bakgrund
av detta är bedömningen att målet är delvis uppnått

Inom Samhällsbyggnad pågår arbetet med att byta karthanteringsprogram. Det nya systemet, som också används i några av
våra grannkommuner, kommer att underlätta samarbetet över
kommungränserna.Vi får möjlighet att använda vårt kartmaterial
på ett enklare och mer effektivt sätt och kommer också kunna
presentera kartor på vår webbplats. För att effektivisera arbetet
har gata-/parkenheten infört självgående gräsklippare på Knäpplans förskola och Guldkroksbadet. Det har fungerat bra och
förhoppningen är att fler ytor ska kunna klippas med självgående
gräsklippare.
Kultur, turism och fritid har inlett arbetet med ett nytt digitalt
system för bokning av lokaler, ansökan om föreningsbidrag och
föreningsregister.Vård- och omsorg arbetar vidare med att införa
digitala medicinskåp. Hjo kommun ingår i samarbetet kring ”Framtidens vårdinformationsmiljö” tillsammans med Västra Götalandsregionen, privata vårdgivare och samtliga kommuner i regionen.
Syftet med arbetet är bättre informationsöverföring av hälso- och
sjukvårdsinformation mellan såväl olika vårdgivare som mellan
patienter och vårdgivare.
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9. I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat
Arbetet under året som gått

Bedömning av måluppfyllelse

Näringslivsenheten har fortsatt att agera lots, stötta och skapa
möjligheter för befintliga och nya företag. Näringslivsgalan genomfördes i januari och den var mycket uppskattad och på Skaraborgs
dagen i slutet av samma månad deltog flera företag från Hjo. I
början av mars deltog för första gången en av våra skolor, Korsberga skola, på mässan för Ung Företagande vilket var viktigt för
det pågående arbetet med att stärka kontakten mellan skola och
näringsliv.

Kommunens rådighet i frågor som rör näringslivet är begränsad
har vi många uppgifter som påverkar företagens förutsättningar
och möjligheter till utveckling.Vårt näringslivsarbete sker i alla
delar av den kommunala organisationen. En samordnad och väl
fungerande service har stor betydelse för företagsklimatet. Kommunen har också en myndighetsroll, tex. när det gäller tillstånd
och tillsyn. Myndighetsutövningen ska utföras professionellt och
rättssäkert, men det står inte i motsatsställning till en god service.

Den pågående pandemin har inneburit stora påfrestningar för
näringslivet. För att underlätta och stötta har kommunen gjort
flera åtgärder; Under sommarsäsongen uppläts ytterligare mark
för uteserveringar och avgiften för markupplåtelsen slopades.
I den mån det var möjligt genomfördes hyreslättnader för de
näringsidkare som hyr lokaler av Hjo kommun.Vi har vinnlagt oss
om att betala fakturor skyndsamt och beviljat förlängd betalningstid för våra utställda fakturor. För att främja handeln i Hjo fick alla
anställda i kommunen en julklapp i form av presentkort som kan
lösas in hos våra lokala butiker, restauranger och caféer.

Hjo kommun deltar inte fullt ut i SKR:s servicemätning löpande
insikt. Miljösamverkan Skaraborg deltar och när det gäller miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll får vi relativt goda
betyg. Trenden var positiv mellan åren 2018/ 2019 och resultaten
för 2020 är ännu inte tillgängliga. I svenskt näringslivs ranking av
service till företagarna placerar sig Hjo på plats 176 i riket när
det gäller företagsklimatet i sin helhet och på plats 142 när det
gäller kommunens service till företagen. Det var relativt få företag
som sökte bygglov under åren men samtliga tycker att de fått ett
bra eller mycket bra bemötande. I slutet av året har vi genomfört
dialoger med representanter från näringslivet. Dialogerna har visat
att det finns möjligheter att förstärka Hjo kommuns samarbete
med näringslivet. Bedömningen är att målet är delvis uppnått.

Under året har fyra detaljplaner som syftat till att ge
förutsättningar för företagande och näringsliv vunnit laga kraft.
I hamnområdet har planen för kvarteret Vågen ändrats så att
uteserveringen på Hamnkrogen kunnat få permanent bygglov. I
kvarteret Åran har en planändring gjorts för att skapa möjlighet
för centrumändamål i den före detta Konsumfastigheten där det
öppnas ett Gym under våren 2021.
Samhällsbyggnad och Näringslivsenheten har i samarbetet med
Business Region Skaraborg arbetat med ett material där Hjo
kommun marknadsför lediga tomter för industri och verksamheter. Under året har vi fått många förfrågningar om industrimark.
Det har främst varit ensamföretagare som sökt lämplig mark för
sin verksamhet. Det finns planlagd mark och några avstyckade
industritomter men i närtid bör kommunen planlägga ytterligare
mark för industri- och verksamhet på de områden som är utpekade för detta i översiktsplanen. Arbetet med att bygga nya vägar
till lediga industritomter på Norra Industriområdet pågår och
kommer vara klart under våren 2021

Indikator:
SKR:s servicemätning ”Löpande insikt”
och Svenskt Näringslivs kommunranking
Insikt- Miljö- och Hälsoskydd
Insikt- Livsmedelskontroll

2018

2019

2020

59

71

Inväntar*

70

79

Inväntar*

Sv. Näringslivsranking avseende kommunens service till företagare

127

160

142

Egen enkät avseende bygglovhantering
för företag: Bemötande: Andelen bra
eller mycket bra

**

**

100

*Indikatorer Insikt publiceras v.14 2021
** Genomfördes första gången 2020

Padel är en växande sport. Hela tio intressenter har varit kontakt
med kommunen kring en eventuell etablering i Hjo. Under sommaren sålde kommunen en tomt på norra industriområdet till
Hjo Padel AB.
I slutet av gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att
ta fram en plan för kommunens framtida samarbete med näringslivet. Arbetet fortsätter i nära samarbete med näringslivet under
2021.
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10. I Hjo kommuns alla verksamheter ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta
kommunen
Arbetet under året som gått
2019 antogs en kommunikationsstrategi där det tydligt framgår
vilket ansvar samtliga anställda för att vår kommunikation ska
vara enkel och tillgänglig. Digitaliseringen för med sig många nya
möjligheter och kanaler för kommunikation. Under året har vi
bland annat startat upp ett nytt Instagramkonto för Hjo kommun.
Vårt sätt att kommunicera ska bidra till att visionen hålls levande
och förverkligas. I Visionen ”Tillsammans skapar vi framtidens
Hjo” och vår värdegrund ”Det goda mötet” är bemötande, enkla
kontaktytor och möjligheten att påverka viktiga hörnstenar.
Under stora delar av året har Covid19 pandemin gjort det svårt
att mötas i verkliga livet och de medarbetare som haft möjlighet
har rekommenderats att arbeta hemifrån. Detta har inneburit att
fysisk tillgänglighet och möten i verkliga livet har fått ersättas av
möten via telefon eller andra digitala kanaler.Vårt kontaktcenter
har varit bemannat under hela året och har fortsatt att utveckla
sin roll med målet att erbjuda bästa möjliga service till såväl den
kommunala organisationen som medborgare och besökare.
Vår digitala synpunktshantering ” Synpunkten” är en del av vår
medborgardialog. Där kan alla som vill på enkelt sätt kommunicera med oss kring vår verksamhet. Det kan handla om både ris
och ros och förslag till förbättringar. Under året har vi fått in 380
inspel, att jämföra med 2019 då vi fick 238 synpunkter. Samhällsbyggnad är det verksamhetsområde som får flest synpunkter och
en stor andel av dessa handlar om hur den fysiska miljön är utformad. Sju av tio synpunktslämnare har fått svar inom garantitiden
som är tio dagar.
Verksamheterna arbetar kontinuerligt med frågor som handlar
om kommunikation och bemötande. Inom samtliga kärnverksamheter som vård- och omsorg, barn och utbildning och arbete och
socialtjänst ska mötet mellan våra medarbetare och de vi finns
till för präglas av vår värdegrund ”det goda mötet”. Detta arbete
finns beskrivet under redovisningen av mål 3,5 och 6.
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Bedömning av måluppfyllelse
I medborgarundersökningen 2020 får Hjo kommun goda resultat
när gäller bemötande och tillgänglighet. De som svarat på undersökningen uppger att det är lätt att komma i kontakt med både
tjänstepersoner och chefer och att de får gott bemötande och
bra service.Vi står oss också väl i jämförelse med genomsnittsbetyget för de deltagande kommunerna i samma storlek. Den
årliga enkäten om vår service vid bygglovsärenden visar att 90 %
av de som sökt bygglov svarar att de är fått ett gott bemötande
och 98% är nöjda med handläggningstiden. I socialstyrelsens
brukarundersökning svarar89% av de som bor på våra särskilda
boende och 94% de som har hemtjänst att bemötandet från våra
medarbetare är gott.
Den samlade bedömningen är att målet är uppnått.
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11. I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen
Arbetet under året som gått
Under stora delar av året har Covid19 pandemin gjort det svårt
att mötas i verkliga livet och medborgardialoger, kvarterskvällar
mm som varit planerade har fått ställas in. Detta har framförallt
påverkat arbetet med den pågående visionsöversynen.
I slutet av april gav kommunfullmäktige vår nya Kommundirektör
i uppdrag att göra en översyn av Hjo kommuns vision och mål.
Arbetet ska, precis som när visionen togs fram för åtta år sen,
göras tillsammans med alla som vill vara med och påverka och
utveckla Hjo. När arbetet är klart ska Hjo kommuns mål ha en tydligare koppling till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.
Startskottet för arbetet var invigningen av utställningen We Have
a Dream den 17 juni. Under våren lanserades Hjo kommuns
nyhetsbrev Hjo 2030 där vi löpande berättar om arbetet med
visionsuppdateringen och kommunens arbete för att bidra till
FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. I september fick kommunens alla chefer och politiker en utbildning om Agenda 2030.
En nano-utbildning om Agenda 2030 har erbjudits samtliga medarbetare. Utifrån denna kunskapsgrund var tanken att genomföra
en omfattande medborgardialog, i både digital och fysisk form,
under hösten 2020-där Hjoborna gavs möjlighet att gemensamt
reflektera utifrån frågeställningen “Hur ska vi tillsammans bygga
framtidens Hållbara Hjo”?
Ett par dialogkvällar har kunnat genomföras, i Grevbäck och i
Gate, men återstående träffar fick ställas in p g a smittskyddsrestriktioner. Medborgarna har istället haft möjlighet att lämna
sina tankar via vår hemsida och ett utskick har gjorts till samtliga
hushåll inför jul med en uppmaning att ta denna chans. Planen är
att återuppta dialogen så snart pandemin inte längre utgör ett
hinder för att mötas i mindre eller större grupper.
Pandemin fick även konsekvenser för det politiska arbetet.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering allmänt och rekommendationer om att medborgare över
70 år helt skulle avhålla sig från onödiga kontakter gjorde att de
politiska sammankomsterna fick genomföras på annat vis. Möten
ställdes in, ärendelistor bantades och informationer som kunde
avvakta sköts på framtiden. Efter en frivillig överenskommelse
mellan partierna begränsades antalet närvarande ledamöter till
minsta möjliga antal utan att beslutsmässigheten och majoritetsförhållandena påverkades.

Då restriktionerna såg ut att behöva ligga kvar även under andra
halvåret bereddes ett antal ärenden som gjorde det möjligt att genomföra sammanträden helt digitalt med ledamöter och ersättare
på distans. Mot slutet av året kunde de förtroendevalda återgå till
det vanliga politiska tempot avseende såväl ärenden som debatter.
För att våra medborgare och andra intresserade ska kunna ta del
av kommunfullmäktiges digitalt började fullmäktiges möten att
webbsändas från och med december månad
Under våren och sommaren kom återigen kommit synpunkter och klagomål från boende, besökare och näringsidkare om
störande nattrafik och hög ljudnivå i de centrala delarna av Hjo.
Förbudet mot obehörig nattrafik i centrum mellan kl. 00:00 och
05:00 respekterades inte. I mitten av juni fattades beslut om att
flytta fram förbudet mot motortrafik i centrum till att gälla från
och med klockan 22:00 och att fysiskt stänga infarten till hamnområdet. Gemensamma möten där Hjo kommun, föreningen
Lake Town Cruisers, föräldrar och ägare till “musikbilar” deltog
hölls för att gemensamt hitta lösningar och komma till rätta med
störningarna. Möten hölls även med ansvariga inom polisen. Dialogerna gav resultat och under juli och augusti var det lugnare i
centrum.
Bedömning av måluppfyllelse
I kommunens vision Tillsammans skapar vi framtidens Hjo är bemötande, enkla kontaktytor och möjligheten att påverka viktiga
hörnstenar. Under året har medborgarundersökningen skickats ut
till 800 personer. Drygt 50 % har valt att besvara undersökningen
vilket är en hög svarsfrekvens jämfört med andra deltagande kommuner och det är en signal om att våra medborgare känner att
deras åsikter är viktiga och att de kan göra skillnad. En del av undersökningen handlar om hur medborgarna ser på sitt inflytande i
kommunen. Frågorna handlar om information, kontakt, förtroende
och påverkan och detta vägs samman till ett samlat betygsindex.
Hjo kommun får ett högt index jämfört med genomsnittet bland
såväl samtliga deltagande kommuner som kommuner i samma
storlek.
Den höga svarsfrekvensen i kombination med goda resultatet i
medborgarundersökningen kring hur medborgarna ser på sitt
inflytande i kommunen gör att vi bedömer att målet är uppnått.

För kommunfullmäktiges del innebar detta att demokraticaféet
ställdes in under resterande del av året. En konsekvens av att
tempot i det politiska livet sjönk kan ha varit att antalet frågor
från allmänheten minskade jämfört med föregående år.
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Utvecklingsområde 3:
Levande Hjo- Händelser året runt
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.

12. I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet
Arbetet under året som gått
För att förenkla för föreningarna har nya riktlinjer för föreningsbidrag tagits fram. I samband med fördelningen av föreningsbidrag
kommer dialog ske i större utsträckning än tidigare.
Under året inleddes ett tätare samarbete med folkhälsostrategen
eftersom kopplingen mellan föreningslivet och folkhälsoarbetet
är både naturligt och viktigt. En del i detta har varit planering och
förberedelser inför uppstarten av Senior sport school. Det är ett
samarbete med RF-SISU Västra Götaland där människor som är
60 år eller äldre erbjuds att prova på olika fysiska aktiviteter hos
våra lokala idrottsföreningar, delta i tematräffar med fokus på hälsa, laga hälsosam mat, få utbildning i hjärt- och lungräddning och
ta del av intressanta föreläsningar. Covid 19 pandemin innebar att
stora delar Senior Sport School fick ställas in våren 2020, men vi
genomförde en mindre variant med bara fysiska pass hösten 2020,
med stor framgång. Så fort pandemin tillåter det kommer Senior
Sport School bli en ordinarie del i verksamheten.
Hälsoslingan som introducerades i maj 2020 får anses vara en
framgång med ett hundratal som gått slingan varje månad. I december gjorde vi en egen tipsrunda på Hälsoslingan och det var
också den bästa månaden med nästan 350 deltagare.
Våra utredningar kring Guldkroksområdet och Högaliden har
påverkats av pandemin. Utredningen kring Guldkroksområdet
har framför allt haft fokus på omvärldsbevakning men i december
2020 introducerade vi intresserade föreningar i arbetet och detta
arbete kommer fortsätta våren 2021. Återrapportering till politiken genomfördes i januari/februari 2021.
I utredningen kring friluftsområdet Högaliden har vi haft ett antal
fysiska möten med de föreningar som är berörda, vilket mynnat
ut i ett antal förslag att jobba vidare med under våren 2021.Vi har
under året haft dialoger kring planerad avverkning av skog i området. Resultatet blev att vi beslutade skjuta upp avverkningen för
att lyssna in fler synpunkter och genomföra ytterligare dialoger
med berörda parter.
Simskolan som genomfördes med vissa restriktioner på grund av
pandemin får anses vara en stor framgång och lockade drygt 360
deltagare.Vi lyckades även hålla Guldkroksbadet öppet, om än
med en försenad start och med avsevärt färre besökare, men allt
förlöpte väl, mycket tack vare väldigt duktig personal. Den 13 juli
slog vi upp portarna med en begränsning i antalet besökare på
250 personer.
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En viktig del är vårt nära samarbete med RFSISU Västra Götaland
som under året haft ett starkt fokus på pandemins påverkan på
föreningslivet vilket gjort att det mesta av utvecklingsarbetet gått
i stå. Pandemin har haft en stor negativ påverkan på föreningslivet
både vad gäller utövande och ekonomi.
Fritidsgården hade under 2020 ett ökat antal besökare till sin
verksamhet, innan pandemin slog till.Vi hade under året stängt
under stora delar och fick tänka nytt. Det innebar ett ökat fokus
på uteaktiviteter men även att träffa våra besökare i digitala kanaler. Att arbeta med digitala aktiviteter var en nyttig erfarenhet för
personalen, vi fick vara kreativa och nyskapande och det är något
vi lärde oss mycket av.Vi kommer fortsätta med digitala aktiviteter även efter pandemin.
Bedömning av måluppfyllelse
Under hösten 2020 genomfördes LUPP-enkäten på högstadiet
med en svarsfrekvens på 83 %.Vi kan konstatera att den överväldigande majoriteten är aktiva på fritiden. Det som sticker ut i Hjo
jämfört med nationella siffror är att det är fler tjejer än killar som
är aktiva i idrottsföreningar. Samtidigt tycker många att det saknas
annorlunda aktiviteter och ungdomarna vill gärna ha mer att säga
till om när det gäller fritidsutbudet.Vi har en förbättringsmöjlighet
när det gäller att involvera ungdomarna och ta tillvara deras
åsikter kring fritidsutbudet. Under våren 2021 kommer vi därför
påbörja ett arbete tillsammans med intresserade ungdomar kring
delaktighet och medskapande av kultur- och fritidsutbudet. Det
är viktigt att vi fortsätter vara lyhörda och är öppna för idéer och
tankar som kommer från allmänheten kring fritidsutbudet.
Hjoborna uttryckte i medborgarundersökningen 2018 att de är
mycket nöjda med både fritids- och kulturutbudet i Hjo. Det är
många kommuner av de deltagande kommunerna i motsvarande
storlek som Hjo som tappar i nöjdhet och det är därför positivt
att Hjo får fortsatt goda betyg trots en viss minskning jämfört
med 2018.Vi har goda möjligheter till både organiserad föreningsidrott men även spontanidrott. Samtidigt dyker det upp privata
initiativ och föreningsinitiativ, såsom padelhall och boulehall, som
bör innebära att vi fortsatt kan ligga högt i framtida medborgarundersökningar.
Bedömningen är att målet är uppnått
Indikator:
SCB:s medborgarundersökning

2016

2018

2020

Kommunmedborgarnas betygsättning
av möjligheterna till att kunna utöva
fritidsintressen i Hjo

59

64

61

Kommunmedborgarnas betygsättning
av möjligheterna till att kunna utöva
fritidsintressen i Riket

55

57

52
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13. I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

Arbetet under året som gått
Kulturkvarteret var stängt för besökare under perioden 19 mars
till 22 juli samt från 29 oktober och året ut på grund av pandemin
och under denna period hittade personalen flexibla lösningar för
att ändå tillgodose många av de behov som fanns. Det har varit
både en utmaning och en läroperiod att bedriva verksamhet med
dessa nya förutsättningar. Förhoppningsvis kan personalen ta med
sig nya erfarenheter i det fortsatta arbetet med att vidareutveckla
verksamheten efter pandemin.

Hjo Kulturveckor genomfördes med ett brett och varierat program under september - med många samarbetande aktörer där
kommunens största roll har varit samordning och stöttning.Vi har
även under pandemins föränderliga tid utökat vår omvärldsbevakning och förmedlat dagsaktuell information till föreningar och
aktörer inom kulturlivet. Beslutet att ställa in Hjo Skördefest togs
så sent som möjligt - mycket av det som planerats kommer att
flyttas med till 2021.

Fyra av årets tillfälliga utställningar har påverkats av pandemin, två
har blivit helt inställda och två har fått stänga under pågående utställningsperiod. Både Erkki Rautios och Anna Gärbergs utställningar flyttas till våren 2021.Under våren har det varit sparsamt
med evenemang för barn och unga. Under hösten har vi erbjudit
anpassade föreställningar och aktiviteter för skola och förskola.

Vi fortsätter att arbeta med en mer sammanhållen marknadsföring och i början av året blev Kulturkvarterethjo.se en integrerad del av vår websida visithjo.se. I samband med övergången fick
sidan ett nytt och mer lätthanterligt utseende. Under pandemin
har vi utökat vår aktivitet på sociala medier genom, för oss, nya
uttryck som korta filmklipp; intervjuer, föremålspresentationer,
boktips med mera. Ett par inställda evenemang såsom Nationaldagsfirande har ersatts med digitala lösningar.

Utvärderingen av satsningen på Kulturkvarteret har fortlöpt under året och skulle ha presenterats för politiken under hösten
2020. En av de viktigaste frågorna är hur satsningen på Kulturkvarteret har kommit invånarna till del och hur de ser på den
verksamhet som erbjud i kvarteret. Pandemin har dessvärre inneburit svårigheter att genomföra dialoger med medborgare och
besökare och arbetet fortsätter in i år 2021. Under våren ska
en enkätundersökning kring vad medborgarna tycker om verksamheten i Kulturkvarteret genomföras. De delar i utredningen
som visar på ekonomiska utmaningar kring drift, underhåll och
att upprätthålla kvaliteten för verksamheten de kommande åren
lyftes i budgetprocessen under våren 2020 men kommer att kompletteras ytterligare i samband med att utredningen färdigställs.

Kulturskolans verksamhet riktar sig till alla barn och unga i kommunen från 5 år. Musik och dansundervisning finns i olika genrer
och 2020 var ca 260 elever inskrivna i Kulturskolans verksamheter. Utmaningen under 2021 blir att hitta nya former för att nå
de elever som deltar i gruppundervisningar samt att få fler barn
och vuxna att hitta till kulturskolans verksamheter.
Bedömning av måluppfyllelse
Under hösten genomfördes en ny omgång av medborgarundersökningen och den visar att Hjoborna är fortsatt nöjda
med utbudet av såväl fritidsaktiviteter som kultur. Noterbart är att
betygsindex för kulturen i Hjo kommun ökat sedan 2018. Kommuner av liknande storlek fick generellt sett betydligt lägre betyg
2020 jämfört med 2018. Bedömningen är att målet är uppnått.
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14. Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling

Arbetet under året som gått

Bedömning av måluppfyllelse

Under året har möjligheterna att arbeta med insatser för levande centrum har varit begränsade som ett direkt resultat av
den pågående Covid 19 pandemin. Många av de arrangemang
som varit planerade har ställts in. Under sommaren lättades en
del restriktioner och handelsutvecklaren samarbetade med turistverksamheten och våra hotell, butiker och restauranger för att
ge våra medborgare och besökare god service. Samhällsbyggnadsavdelningen och näringslivsenheten hade många förfrågningar
från intressenter som ville ställa upp Foodtrucks. Genom ett
politiskt beslut uppläts mark för uteserveringar utan kostnad för
att underlätta för caféer och restauranger. Någon utvärdering av
hur Covid19 pandemin påverkat handeln har inte gjorts men det
kommer signaler om att antalet besökare i Hjo under sommaren
har varit mycket stort och flera butiker och restauranger är nöjda
med försäljningen under sommaren.

Försäljningsindex är ett mått på flöden av handel över kommungränserna. Ett index på 100 innebär att handeln omsätter lika
mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Ett index
större än hundra innebär ett inflöde av handel och ett index lägre
än 100 innebär ett utflöde. För Hjo kommuns del visar både index för sällanköp- och dagligvaror på att vi har en lägre nivå på
handeln i Hjo än vad som vore möjligt med hänsyn till vår befolkningsmängd. Detta kan delvis bero på att vi har många invånare
som pendlar till andra orter för att arbeta och gör sina inköp där.
Det kommer signaler från företagare i centrum om att det finns
utmaningar i lönsamheten.Våra nya köpmönster där allt fler väljer
att handla via internet får konsekvenser.Vi behöver alla som bor
och verkar i Hjo ta detta på allvar och tillsammans värna det utbud av handel och service som finns i Hjo.

Under hösten gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att
göra en detaljplan som medger en mindre utbyggnad av Hotell
Bellevue. Ambitionen är att utveckla verksamheten med ett SPA
vilket är en välkommen satsning som kommer både boende och
besökare till del.

Indikator:
Handeln i Sverige, SCB*s Medborgarundersökning

Den samlade bedömningen är att målet inte nås.

2018

2019

2020

Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln

47

47

Inväntar*

Försäljningsindex i dagligvaruhandeln

73

68

Inväntar*

Betygsindex för kommersiellt utbud, Hjo

57

-

61

Betygsindex för kommersiellt utbud, Riket

57

-

56

*Statistik från HUI avseende 2020 publiceras under hösten 2021
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I årets medborgarundersökning har betygsindex för kommersiellt
utbud ökat jämfört med den senaste undersökningen 2018 och de
som svarat uppger att de är nöjda med utbudet av livsmedelsbutiker, restauranger och caféer inom rimligt avstånd men inte lika
nöjda med utbudet av andra affärer och service.
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Utvecklingsområde 4:
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. Det ska vi ta vara på
och göra till vår styrka.

15. Hjo ska vara fossiloberoende 2030. Detta innebär att hela Hjo ska ha minskat sina växthusgasutsläpp med 80%
jämfört med år 1990
Arbetet under året som gått
I december 2020 skrev Kommunstyrelsen i Hjo kommun under
på Kommunernas Klimatlöften, som är en gemensam satsning i
hela Västsverige för att öka takten i omställningen till ett fossiloberoende samhälle.
Hjo kommuns insatser för ett mer hållbart samhälle har under
2020 fokuserat på:
Hållbara resor: Fossila transporter måste minska inom kommunens gränser om vi ska uppnå klimatmålen och bli en fossiloberoende kommun. Under våren 2020 har Hjo Energi uppfört 12 ladd
punkter på sex olika platser i centrala Hjo, som möjliggör för
boende och besökare att ladda sin elbil på ett enkelt sätt. Insatsen
har uppmärksammats i sociala medier och i lokalpressen för att
öka medvetenheten bland befolkningen. I och med detta har Hjo
kommun en väl utbyggd infrastruktur i tätorten för publik elbilsladdning.
Under året har förvaltningen arbetat med den kommande cykelstrategin som nu är färdig att antas av kommunfullmäktige. I maj
genomförde vi i samarbete med Hållbart resande i Väst en uppmuntringskampanj där vi delade ut information och godsaker till
förbipasserande cyklister.
Att arbeta internt med kommunens resepolicy har varit svårt
under pandemin. De allra flesta resor har ställts in och kollektivtrafiken har inte varit ett alternativ för de resor som ändå
måste genomföras. I det stora hela har pandemin dock fått till
konsekvens att både politiker och tjänstepersoner blivit tvungna
att ta till sig den teknik som möjliggör resfria möten (via Teams,
Zoom med mera). Hållbart Resande Väst har erbjudit all personal
möjlighet att vidareutbilda sig i de digitala verktygen. Att hålla fast
vid de resfria mötena även efter pandemin är ett viktigt steg mot
ett mer hållbart resande.

Under 2020 har kommunens representanter deltagit i arbetet
med en ny Avfallsplan för Hjo och de andra medlemskommunerna i AÖS. Avfallsplanen lägger grunden för hur kommunen både
ska förebygga och hantera avfall och är därför ett viktigt styrdokument för kommunen.
Under året har förvaltningen arbetat med att utveckla rutiner för
cirkulära möbelflöden. Ett principbeslut har fattats om att nyinköp
av möbler inte ska ske förrän vi uteslutit möjligheten att återanvända redan befintliga möbler i verksamheten. För närvarande
utvecklas rutiner och arbetssätt samt digitala verktyg för att möjliggöra en mer cirkulär möbelhantering i kommunen och därmed
en mer hållbar konsumtion.
En glad nyhet kopplat till kretslopp och hållbar konsumtion var
att Fågelås skola tog hem första pris i hela Sveriges skräpplockartävling under våren 2020!
Hållbara måltider: Måltidsenheten är mitt uppe i sin omställning
till mer klimatvänliga måltider. Mer grönt på tallriken, mindre
transporter, mer säsongsanpassat och mindre matsvinn. Måltidsenheten har inlett ett samarbete med Jordbruksverket och Refarm Linne där man under hösten genomfört utbildningsdagar om
hållbara måltider för all måltidspersonal. För att också inspirera
måltidsenhetens kunder inbjöds politiker, skolpersonal med flera
till en dialogträff om utvecklingen av hållbara måltider.
För att inspirera allmänheten till mer hållbara och klimatsmarta
val har vi under 2020 fortsatt att publicera Månadens Miljötips på
hemsida och i sociala medier. I januari deltog kommunen i ekumeniska rådets bönevecka då temat var klimatet. I mars ställdes
tyvärr Earth Hour in med anledning av att pandemin precis brutit
ut.

Hållbar konsumtion/Kretslopp: Under 2020 har samtliga äldreboenden deltagit i Resurssmart äldreboende. Personal på varje
äldreboende har utbildat sig och tagit fram konkreta åtgärdsplaner på hur man kan undvika engångsmaterial och ersätta dem med
produkter som kan återanvändas. I stora delar har arbetet kunnat
genomföras, men i en tid då basala hygienrutiner och smittskydd
är viktigare än någonsin har det varit svårt att uppvisa konkreta
resultat i form av minskade avfallsmängder. Förhoppningen är
dock att kunskapen finns kvar och att vi kan uppnå både minskat
matsvinn och en mer hållbar konsumtion av engångsartiklar på
lång sikt. På Sigghusbergs äldreboende har satsningen lett till en
utökad källsortering och att matavfall numera blir till biogas istället för restavfall.
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Bedömning av måluppfyllelse
Av de växthusgasutsläpp som sker inom kommunens gränser
härstammar merparten från jordbruket (3,9 av 6,3 ton). En betydande del beror också på transporter (1,4 av 6,3 ton). Hjoborna
orsakar också betydande utsläpp av växthusgaser runtom i världen
där varor och tjänster produceras för vår konsumtion, men detta framgår inte i tabellen ovan. Sedan tidigare vet vi att klimatet
framförallt påverkas av våra måltider, transporter och vår konsumtion. För att klara 1,5 graders målet i Parisavtalet så behöver
svenskarnas totala utsläpp (inkl. konsumtion) minska till 1 ton per
år och invånare och för att klara målet i tid brukar man förenklat
säga att utsläppen behöver minska med 16% årligen. Under 2020
har inte utsläppen minskat i den takt som behövs för att leva upp
till målsättningen och bedömningen är därför att målet inte är
uppnått.
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Indikator:
RUS samt Nationella emissionsdatabasen
(Kolada N00401)

2016

2017

2018

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton
CO2-ekv/inv.

6,59

6,57

6,33

Utsläpp, arbetsmaskiner, ton CO2e/inv.

0,43

0,45

0,42

Utsläpp, egen uppvärmning, ton CO2e/inv.

0,14

0,14

0,13

Utsläpp, el och fjärrvärme, ton CO2e/inv.

0,03

0,03

0,03

Utsläpp, industri, ton CO2e/inv.

0,30

0,22

0,19

Utsläpp, jordbruk, ton CO2e/inv.

3,93

4,05

3,93

Utsläpp, transporter, ton CO2e/inv.

1,56

1,50

1,44
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Utvecklingsområde 5:
Besökare- Gäster som längtar tillbaka
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.

16. Hjo ska få fler besökare
Arbetet under året som gått

Bedömning av måluppfyllelse

Turistverksamheten jobbar med utgångspunkt från den politiskt
tagna turism- och besöksnäringsstrategin. Strategin pekar ut sex
prioriterade områden som verksamheten skall jobba med fram till
2020: ”marknadsföring & förankring”, ”utbud”, ”samverkan”, ”utbildning”, ”värdskap” och ”attraktivitet”. Arbetet pågår kontinuerligt med samtliga områden, men under 2020 har vi lagt särskild
vikt vid värdskap och utbud.

Högsäsongen 2021 har avlöpt väl och över förväntan, med tanke
på Covid 19 pandemin. Många av Hjos besöksmål har ökat sin
besöksstatistik. Turistverksamheten har under högsäsongen funnits tillgängliga i Hjos offentliga miljö via den mobila lådcykeln.Vi
förstärker vårt värdskap med Stories på Instagram som innehöll
aktivitetstips hos olika aktörer.
Bedömningen är att målet är uppnått.

Marknadsföringen har genomförts enligt plan; sommarens hemesterkampanj på sociala media hade 800 000 visningar och en
räckvidd på 170 000 och Tre Trästäders “Trästadsklassiker” har
ökat i antal genomförda besök.Vi har jobbat vidare med att lyfta
trästaden och vår lokala näring i vår marknadsföring. I vår digitala
kanal har portaler uppdaterats på teman trästaden, lokal mat och
vistas i naturen. Ny portal som lyfter gröna oaser kommer att
publiceras under vintern 2020/2021.
Inom utbildning har workshops på temat “Så blir du bättre på
social marknadsföring” genomförts. De har genomförts inom
nätverket Outdoor Hökensås och erbjudits till företag inom
näringen. Workshopserien fortsätter våren 2021.
För att utöka utbudet har vi påbörjat ett digitaliseringsarbete som
skall vara klart till högsäsongen 2021. Digitala upplevelsesvandringar ska tas fram inom nätverket Tre Trästäder, vandrings- och
cykelleder ska digitaliseras och arbete med att tillgängliggöra biljettförsäljning online har påbörjats under hösten och ska lanseras
våren 2021. En QR-kodsvandring i trästaden lanserades under
sommaren 2020. Ett samarbete med Trädgårdsresan har inletts, i
syfte att lyfta Hjo Stadspark och Hjoåns dalgång.
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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.

17. Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar
Arbetet under året som gått
Arbetet enligt VA-planen för Hjo kommun fortlöper. 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. Pumpstationen i Grebban har kompletterats med ett reservkraftsuttag så att
risken för bräddning av avloppsvatten till Hjoån vid strömavbrott
minskar.

Med finansiering från Naturvårdsverket har kommunen också
gjort en utredning av föroreningar på området vid före detta
Hjo Mekaniskas fabriker vid Strömsdalsvägen. Resultatet, som
var bättre än väntat, visar dock att det finns föroreningar som
bör saneras. Under 2020 ansökte Hjo kommun om ytterligare
finansiering för åtgärder och beviljades ytterligare medel för fördjupade undersökningar under 2021.

Egna mätningar på det renade vattnet i avloppsreningsverket visar
att halterna av ogynnsamma ämnen är fortsatt låga (reningen av
avloppsvatten är som sämst när vattnet är som kallast, dvs på
våren). I tabellen nedan redovisas utvecklingen av utsläppsnivåerna
under perioden 2014 till 2020.

Bedömning av måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att målet är uppnått

Kalkningen av Hjällöbäcken och Björsjön fortsätter. Hjo kommun
administrerar arbetet och Länsstyrelsen bekostar det. Genom
kalkningen är vi med och bidrar till att nå det nationella miljömålet “Levande sjöar och vattendrag”.
Sedan några år tillbaka pågår en utredning av föroreningar på
Sanna friluftsområde som tidigare varit en deponi för såväl
hushållssopor som industriavfall. Nu finns en färdig rapport över
föroreningssituationen i området. Den har presenterats för Hjo
kommun och Miljösamverkan Skaraborg under hösten och ska
ligga till grund för riskanalyser och åtgärdsprogram. Det står klart
att deponin innehåller föroreningar och att dessa också finns i ett
område strax utanför deponin. Det återstår en del arbetet innan
en plan för åtgärder kan vara färdig.

Uppmätt mängd, mg/l, i renat vatten i avloppsreningsverket
(Egen mätning))

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kväve

25,2

19,6

11,4

11,3

7,5

8,1

8,0

Fosfor

0,11

0,10

0,10

0,07

0,08

0,05

0,04

Biologiskt syreförbrukande ämnen

24,2

12,7

4,4

3,4

3,1

1,7

1,7
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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.

18. 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 skattefinansiera större delen av normal investeringsvolym i en kommun.
Hjo kommuns mål om 8 mnkr är något lägre än 2 procent av
kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet
för 2020 uppgick till 11,6 mnkr och målet 8,0 mnkr är därför
uppnått.
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19. Investeringarna ska till 70% finansieras med egna medel under mandatperioden 2019-2022
Hjo kommun har som långsiktig målsättning att alla investeringar
ska finansieras med egna medel. Kommunen är dock inne i en period med stora investeringar, vilket för en liten kommun är svårt
att finansiera utan att behöva låna pengar. Av denna anledning är
målsättningen att investeringarna under mandatperioden 20192022 ska till 70% finansieras med egna medel och resterande 30%,
får finansieras genom att uppta lån.

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden är definierad som årets resultat plus årets
avskrivningar i relation till årets nettoinvesteringar (exklusive
exploateringsinvesteringar)

Utfall
2019

Utfall
2020

Budget
2021

Budget
2022

Prognos
mandat
perioden

Årets resultat

8,5

11,6

11,0

11,0

42,1

Årets avskrivningar

23,0

25,5

24,0

28,5

101,0

Resultat inkl.
avskrivningar

31,5

37,1

35,0

39,5

143,1

Investeringar
(exkl. exploatering)

33,7

71,2

87,0

19,2

211,1

Självfinansieringsgrad (%)

93%

52%

40%

206%

68%

I tabellen till höger framgår att, under förutsättning att såväl
resultat- som investeringsbudgetarna framöver infrias kommer
självfinansieringsgraden att uppgå till 68%, vilket innebär att kommunstyrelsen bedömer att målet inte kommer att nås.

20. Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras.
Soliditeten inkl. pensionsåtagandena uppgick 2020-12-31 till 23
procent, vilket är samma värde som föregående år. Målet att soliditeten ska förbättras eller bibehållas har således uppnåtts.

Soliditet

Soliditet, %
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Justerat eget kapital
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21. Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1 % per år från och med år
2015 och senast år 2025 uppgå till minst 25 %.
Soliditetsmålet i koncernen Hjo Stadshus AB sattes 2012 och
soliditeten har sedan dess ökat och uppgår per 2020-12-31 till
drygt 36 %.

22. Soliditeten i Hjo Småindustrier AB ska uppgå till minst 30%
Soliditeten för AB Hjo Småindustrier uppgår per 2020-12-31 till
ca 88 %.

23. Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo energi AB bör ligga under regiongenomsnittet.
Hjo Energi AB:s taxor för elnät och fjärrvärme ligger, i jämförelse
med övriga företag i regionen i den nedre kvartilen.

Slutsats avseende god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har antagit 17 mål för verksamheten inom
de sex prioriterade utvecklingsområden. I redovisningen ovan
framgår att arbetet under året i kombination med utfallet av
indikatorerna innebär att 11 av dessa bedöms vara uppnådda, 4
bedöms vara delvis uppnådda och 2 bedöms som ej uppnådda.
Många av indikatorerna till kommunfullmäktiges 17 prioriterade
mål för verksamheten kommer från Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. 2020-års undersökning visar på ett fortsatt
gott resultat med höga index jämfört med såväl genomsnittet för
samtliga deltagande kommuner som kommuner i motsvarande
storlek.
Det första målet som hör till utvecklingsområdet Boende; ”Hjo
ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningsutveckling” är ett övergripande mål och det arbete som görs för att
nå alla övriga mål bidrar till att vi kan behålla och attrahera nya
medborgare. De senaste åtta åren har antalet invånare i Hjo ökat
varje år från 8 807 år 2013 till 9 229 vid utgången av 2020. En

positiv befolkningsutveckling är en indikation på att Hjo kommun
är på rätt väg mot den vision som vi tagit fram tillsammans med
dem som lever och verkar i Hjo.
Utöver verksamhetsmålen har kommunen dessutom tre finansiella mål av vilka två bedöms vara uppnådda och ett av målen
bedöms i nuläget att inte kunna nås.
Bolagen har dessutom tre mål i form av ägardirektiv vilka samtliga
bedöms som uppnådda.
Den samlade slutsatsen av redovisningen kring målen ovan är att
Hjo kommun har fortsatt att röra sig i riktning mot att uppnå visionen och dess utvecklingsområden. Kommunstyrelsens
bedömning är att Hjo kommun uppnått god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges mål.
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Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning
Då Hjo kommun inte har något allmännyttigt bostadsbolag är
bolagssfärens bidrag till koncernens omsättning och balansomslutning är förhållandevis låg. Av denna anledning sker utvärderingen
av Hjo kommuns finansiella i de flesta fallen på kommunnivå. Koncernperspektivet kommenteras där det är relevant. Utvärderingen
utgår från områdena:

Resultatet under de senaste fem åren har legat på en relativt jämn
nivå och det genomsnittliga resultatet uppgår till 11,8 mnkr, vilket
motsvarar ca 2,3 procent av värdet av skatter och generella statsbidrag under perioden. Nivån är något lägre än såväl rikssnittet
som snittet för Västra Götalands kommuner, men Hjos resultat
har som sagt varit jämnare. En väsentlig förklaring till detta är att
Hjo kommun fick relativt få nyanlända under 2015–2016, vilket
medförde att de särskilda bidragen som utgick för detta var låga
och resulterade inte i de extremt höga resultaten som vissa kommuner uppvisade under 2016–2017. I gengäld blev dock ”rekylen”
under 2018 betydligt mildare än för genomsnittskommunen.

• Intäkter, kostnader och resultat
• Budgetföljsamhet
• Investeringar och deras finansiering

Verksamhetens intäkter har, som framgår ovan, fluktuerat under
perioden. Detta kan tillskrivas ovan nämnda utveckling under
flyktingkrisen. Ökningen under 2020 jämfört 2019 är dock huvudsakligen hänförlig till de stöd och riktade bidrag som utgått med
anledning av Covid-19 pandemin.

• Pensionsskuldens utveckling
• Soliditet

Vid en jämförelse mellan utvecklingen i verksamhetens nettokostnader, och utvecklingen i skatter och generella statsbidrag framkommer att kostnadsökningen sedan 2016 har varit 15,4 procent
medan intäkterna har ökat med 14,7 procent.
Finansnettot har trots ökad upplåning, legat konstant under perioden, vilket beror på att det allmänna, redan låga ränteläget har
sjunkit ytterligare under perioden.

Intäkter, kostnader och resultat - kommunen
Verksamheten intäkter

2016

166,9

127,5

125,9

134,3

-1,3%

6,7%

-614,6

-610,2

-628,5

-649,4

-0,1%

-0,7%

3,0%

3,3%

-19,7

-21,0

-22,6

-23,0

-25,5

6,6%

7,6%

1,8%

10,9%

-468,3

-492,3

-505,3

-525,6

-540,6

5,1%

2,6%

4,0%

2,9%

482,0

505,1

519,4

534,7

552,8

4,8%

2,8%

2,9%

3,4%

-615,5

- Förändring i %
Skatteintäkter och generella statsbidrag
- Förändring i %
Finansnetto

-0,3

- Förändring i %
Årets resultat

13,4

- Förändring i %
Biologiskt syreförbrukande ämnen
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2020

-11,0%

- Förändring i %
Verksamhetens nettokostnad

2019

143,3

- Förändring i %
Avskrivningar

2018

-14,1%

- Förändring i %
Verksamhetens kostnader

2017

3,4

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

12,2

13,5

8,5

11,6

-9,0%

10,7%

-37,0%

36,5%

3,1

1,7

1,7
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Budgetföljsamhet
Mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Investerings- och finansieringsverksamhet
Budget
2020

Utfall
2020

Avvikelse

108,6

134,3

25,7

-620,2

-649,4

-29,2

-23,2

-25,5

-2,3
-5,8

-534,8

-540,6

Skatteintäkter

416,3

408,8

-7,5

Generella statsbidrag och utjämning

127,7

144,0

16,3

Finansnetto

-1,2

-0,6

0,6

Årets resultat

8,0

11,6

3,6

Verksamhetens intäkter utgörs till stor del av riktade statsbidrag
vilka, inte sällan, är förknippade med ett ansökningsförfarande
och krav på återrapportering av vad dessa medel används till.
Dessutom utlyses de sent, och kan av naturliga skäl inte tas in i
budgetprocessen. Detta är anledningen till att kommunens budgeterade verksamhetsintäkter ofta överträffas av utfallet. Motsvarande avvikelse återfinns dock inom verksamhetens kostnader, då
inte de särskilda satsningarna som dessa bidrag kräver, inte heller
kan budgeteras. Under 2020 har denna effekt förstärkts ytterligare genom de särskilda statsbidrag som erhållits på grund av
Covid19-pandemin. Enbart dessa bidrag uppgår till ca 9 mnkr
Således är analys av budgetavvikelser i verksamhetens nettokostnader mer relevant att göra. Som framgår ovan utgörs den bland
annat av ökade avskrivningar med 2,3 mnkr vilket bland annat
beror på av kostnader för finansiell leasing vilka budgeteras som
verksamhetens kostnader men i årsredovisningen omklassificeras
till avskrivnings- och räntekostnader. I avvikelsen ingår också
avskrivningar på VA-anläggningar vilka överskridit budget.
Övriga avvikelser inom verksamhetens nettokostnader utgörs av
kostnader för placeringar inom Individ- och familjeomsorg vilka
överstigit budget med ca 5 mnkr.
Beträffande personalkostnader i form av lönekostnader, arbetsgivaravgifter, pensioner etc har dessa ökat med ca 4,9% procent
jämfört med 2019, vilket är ca 2,4 procentenheter, eller 10 mnkr
högre än budget. Detta beror framförallt på merkostnader till
följd av Covid-19 pandemin. Kompensation för detta har dock
erhållits och redovisas som intäkt ovan.
Beträffande skatteintäkterna visade SKRs decemberprognos (vilken är den som bokslutet vilar på) på 7,5 mnkr lägre skatteintäkter
än budgeterat, detta har dock kompenserats mer än väl genom
extra generella statsbidrag under året med 16,3 mnkr.

Kommunens investeringar 2020 uppgick till 71,2 mnkr (33,7). De
senaste fem årens investeringar uppgår till ca 247 mnkr medan
självfinansieringen under samma period uppgår till 171 mnkr. Mellanskillnaden har således finansierats av befintliga likvida medel
och ökad upplåning. Kommunens räntebärande skulder har under
femårsperioden ökat med ca 103 mnkr.
Självfinansieringsgrad

2016

2017

2018

2019

2020

Årets resultat (mnkr)

13,4

12,2

13,5

8,5

11,6

Årets avskrivningar (mnkr)

19,7

21,0

22,6

23,0

25,5

Internt tillförda medel*)

33,1

33,2

36,1

31,5

37,1

Investeringar (exkl exploatering)

48,7

53,4

39,8

33,7

71,2

Självfinansieringsgrad
(%)

68%

62%

91%

93%

52%

Räntebärande skulder
vid årets slut (mnkr)

94,4

120,0

118,3

116,2

153,4

*) exklusive förändring av
rörelsekapital

Trots upplåningen de senaste åren ligger Hjo kommuns skuldnivå
per invånare lågt i jämförelse med Sveriges kommuners ovägda
medeltal.

Soliditet
Trots relativt stora investeringar under de senaste åren har årsresultat tillsammans med avskrivningarna ökat mer än ökningen i
balansomslutning. Detta tillsammans med att pensionsåtagandet
inom linjen minskar successivt gör att såväl kommunens som
koncernens soliditet (inklusive pensionsåtaganden) har förbättrats årligen. Om hänsyn ej tas till pensionsåtagandena har dock
soliditeten sjunkit tillbaka. Statistik för genomsnittskommunen
finns inte framme för 2020 ännu men Hjo kommuns soliditet
(inkl. pensionsåtagande) för 2019 var ca 4 procentenheter högre
än Sveriges kommuners ovägda medelvärde.Vid en jämförelse av
koncernens soliditet (inkl. pensionsåtagande) för 2019 var detta
6 procentenheter högre än Sveriges kommunkoncerners ovägda
medelvärde.
Soliditet per balansdagen, %

2016

2017

2018

2019

2020

Kommunen (inkl. pensionsåtaganden)

18

19

22

23

23

Koncernen (inkl. pensionsåtaganden)

21

22

25

26

27

Kommunen (exkl. pensionsåtaganden)

55

52

53

52

48

Koncernen (exkl. pensionsåtaganden)

49

47

48

48

46
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Känslighetsanalys
Känsligheten för Hjo kommuns beroende av omvärlden kan
beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. Av sammanställningen nedan framgår hur olika intäkts- och kostnadsposter påverkar
koncernens resultat om de förändras.
Förändring

Effekt i miljoner

Prisförändring

1%

2,4

Ränteförändring (långfristiga
lån, ej checkkredit)

1%

1,5

Ränteförändring (pensionsskulden)

1%

2,0

10 öre

2,0

1%

4,0

Nyckeltal

Justering av skattesatsen
Löneökning

Pensionsskuld
I bokslutet 2020 uppgår det totala pensionsåtagandet i Hjo kommun till ca 207 mnkr, vilket är i samma nivå som 2019.
Pensionsförpliktelse

2019

2020

Total pensionförpliktelse i balansräkningen
Avsättning inkl. särskild löneskatt

9,7

12,2

154,7

150,3

42,3

44,2

206,7

206,7

Total pensionsförsäkringskapital

55,6

58,6

Varav överskottsmedel

0,5

0,5

55,6

58,6

Återlånade medel

151,1

148,1

Konsolideringsgrad

27%

28%

Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring
Summa pensionförpliktelse
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde

Summa förvaltade pensionmedel
Finansiering
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Slutsatser avseende resultat och
ekonomisk ställning
Resultatet för såväl kommunen som koncernen som helhet var
under 2020 tillfredsställande, men bedöms preliminärt att vara
lägre än genomsnittet för landets kommuner. Politikområdena Barn
och utbildning och Arbete och socialtjänst redovisar underskott
vilket är oroande. Detta har dock under året har kompenserats
med såväl generella som riktade statsbidrag samt överskott inom
andra politikområde, och samtidigt har åtgärder satts in och medel
tillskjutits för att få bukt med detta.
Investeringsnivån är sedan några år tillbaka hög, och för närvarande
pågår byggnationen av en ny skola vilket är den största investeringen på mycket länge. Detta har föranlett att de räntebärande skulderna ökat och kommer att fortsätta att öka under 2021. Investeringsbudgeten visar dock på en period av återhållsamhet under
2022 och framåt och belåningen per invånare ligger alltjämt under
genomsnittskommunen. Dessutom är kommunens soliditet något
högre än det ovägda medelvärdet för Sveriges kommuner. Det
sammanfattande bedömningen är att Hjo kommuns ekonomiska
ställning är tillfredsställande.
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Balanskravsresultat

Förväntad utveckling

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk
balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större
än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som
ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser
kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Att under rådande pandemi, förutspå framtiden är svårare än
vanligt. Hjo kommuns planering bygger dock på ett antagande
om att vaccinerna skyddar oss mot såväl kända virusformer som
kommande mutationer att hela befolkningen har vaccinerats under 2021 och att pandemin klingar av under året. Organisationen
har dock under 2020 dragit mycket lärdom av året som gått och
vi anser oss vara relativt väl rustade för fler vågor av pandemin
med utmaningar inom framförallt vård och omsorg av våra äldre
men också inom barn och utbildning

Hjo kommun har de senaste 10 åren en relativt jämn resultatutveckling och uppfyllt balanskravet varje år. Det finns således inte
något underskott att återställa. Årets balanskravsresultat med
jämförelse två år tillbaka redovisas nedan. Hjo kommun har inte
antagit några riktlinjer för resultatutjämningsfond, varför någon
justering för detta inte är tillämpligt.
Balanskravsutredning

2018

2019

2020

Årets resultat enligt resultaträkningen

13,5

8,5

11.6

- Samtliga realisationsvinster

0,0

0,0

0,0

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i
värdepapper

0,0

0,0

0,0

+/- Återföring av orealiserade vinster och
förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

13,5

8,5

11,6

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserven
= Årets balanskravsresultat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,5

8,5

11,6

Vad gäller utvecklingen av världsekonomi, svensk BNP-utveckling,
förväntade skatteintäkter etc följer Hjo kommun SKRs skatteunderlagsprognoser.
Budgeten för 2021 – 2023 bygger på SKRs skatteunderlagsprognos från oktober 2020, med oförändrad skattesats om 21:57 samt
en årlig ökning av antalet invånare om 60 personer.
Resultaträkning Mnkr

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Verksamhetens intäkter

125,6

128,1

130,6

Verksamhetens kostnader

-653,5

-664,0

-680,0

-24,0

-28,5

-28,0

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

-551,9

-564,4

-577,4

Skatteintäkter

411,6

424,3

438,2

Generella statsbidrag och utjämning

152,5

152,5

151,8

Finansiella intäkter

0,7

0,6

0,6

Finansiella kostnader

-1,9

-2,0

-2,2

Årets resultat

11,0

11,0

11,0

Skatteprognos nr 1 för 2021 som SKR publicerade den 18 februari indikerar att Hjo kommuns intäkter från skatter och generella
statsbidrag kommer att överstiga budgeterade intäkter, vilket gör
att vi i nuläget bedömer att det budgeterade resultatet för 2021
kommer att uppnås. Detta trots viss osäkerhet beträffande kostnadsutvecklingen för placeringar inom individ och familjeomsorg
Verksamhetens intäkter budgeteras att stiga med i genomsnitt 2%
årligen och kommunen får en extra utmaning under 2022 då vår
nya Estrid Ericson skolan står färdig för inflyttning. Detta kommer
att medföra ökade kostnader för framförallt avskrivningar men
också övriga driftskostnader.
Vidare förbereder vi organisationen för heltid som norm i form
av att schema- och bemanningsprocesser ses över. Implementering av heltid som norm kommer att ske etappvis med erfarenhetsåterföring och utvärdering mellan etapperna.Verksamheten i
bolagen förväntas bedrivas utan några större förändringar under
de närmaste åren. Utbygganden av fibernätet har kommit långt
och investeringarna förväntas klinga av successivt framöver.
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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.

Medarbetarna och kommunens arbete med personalfrågor är
kritiska framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i den kommunala
servicen. Förväntningarna på den kommunala verksamheten från
kommuninvånarna, avseende tillgänglighet, tekniska lösningar och
individanpassade lösningar har ökat och kommer att öka. Detta
ställer krav på såväl arbetsmiljö och kompetensförsörjning.
Medelantalet medarbetare i kommunen (beräknade som totalt
arbetade timmar i förhållande till en årsarbetstid) uppgick 2020
till 684 (684). Antalet medarbetare som hade en tillsvidareanställning ökade med 10 till 781. Antalet tillsvidare har ökat men att den
totala arbetstiden är samma som förra året beror på att vi tillsvidareanställt tex. behöriga lärare.

Den totala medelåldern i Hjo kommun för 2020 är 45,8 . Åldersfördelningen är 12 procent 29 år och yngre, 48 procent mellan 30
och 49 år samt 40 procent över 50 år. Pensionsavgångar kommer
att äga rum den närmaste 5 till 10-årsperioden. Därför finns ett
betydande rekryteringsbehov i vissa personalgrupper, framförallt
undersköterskor, förskollärare och lärare i grundskolan. Personalomsättningen (medarbetare som har avslutat sin anställning
av totalt antal medarbetare) under 2020 uppgick till 9,8 (13,2)
procent i kommun vilket var lägre jämfört med föregående år.
Vid jämförelse av personalomsättningen med övriga kommuner i
Skaraborg ligger vi i mitten av skalan.
2019

2020

Andelen heltidsanställda 2020 uppgick till 61 procent, vilket är en
ökning med 3 procent jämfört med föregående år (58%)

Medelålder
29 år och yngre

14%

12%

De anställda i Hjo kommun fördelar sig på 82 procent kvinnor
och 18 procent män. Inom vård, omsorg och skola finns en kraftig
överrepresentation av kvinnor, medan det motsatta gäller inom
områdena teknik och fastighet. Antalet chefer var 39 st. och arbetsledare 5 st. Av kommunens chefer var 66 procent kvinnor. Tre
av fem verksamhetschefer var kvinnor vid årsskiftet. Minskningen
är inom Arbete och socialtjänst samt inom KS-förvaltning.

30-49 år

52%

48%

50 år eller mer

34%

40%

2019

2020

Antal tillsvidareanställda

771

781

Heltidsanställda

58%

61%

Andel kvinnor

83%

83%

Andel män

17%

18%

Antal Chefer

49

46

Kvinnliga chefer

69%

67%

Manliga chefer

31%

33%

ÅRSBOKSLUT 2020

45,8 år

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning
Hjo kommun har särskilt i vård- och omsorgsverksamheten stora rekryteringsbehov. I takt med ökade krav i kombination med
stora pensionsavgångar och att andelen äldre kommuninvånare
ökar kommer många nya medarbetare att behöva rekryteras de
kommande åren. Särskilt utmanande är det att rekrytera undersköterskor och sjuksköterskor till omsorgsverksamheten, som
generellt sett är bristyrken. Även inom skola och teknik är det
svårt att rekrytera lärare och ingenjörer. Under 2020 togs en
kompetensförsörjningsstrategi fram. I denna strategi har åtgärder
föreslagits för att dels attrahera kompetenta medarbetare, dels
introducera, utveckla och behålla medarbetare.
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Personalpolitik

Sjukfrånvaro

En attraktiv arbetsmiljö är viktig för att kunna behålla och rekrytera kompetent personal och reducera sjukfrånvaron. En attraktiv
arbetsmiljö är en miljö som enligt den arbetsmiljöpolicy som
gäller, att hela kommunen kännetecknas av trivsel, ansvarstagande,
delaktighet, kreativitet och utveckling. Medarbetarna ska få möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt arbete och arbetsrelaterad stress ska reduceras. En konkret åtgärd som kommunen
arbetar med är att alla tillsvidareanställda ska ges möjlighet till
heltid. Deltid är dock en möjlighet för den som önskar.

2020 var ett annorlunda år med en pandemi som härjade större
delen av året. Sjukskrivningarna i kommunen minskade de två
första månaderna med 1,6 procent.

En annan viktig del av personalpolitiken är arbetet med likabehandling och jämställdhet. Kvinnor och män ska behandlas lika
såväl som arbetstagare som användare av kommunal service.
Arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen ska vara
en naturlig del i medarbetarsamtal, APT, samverkan och som en
del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet ska förebygga
och motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och
möjligheter i kommunen. En viktig del är att arbeta för att kvinnor
och män ska ha lika lön för lika arbete och att båda könen ska ha
lika förutsättningar till chefskap.

Korttidssjukfrånvaron har varit hög vilket beror på att alla har
följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tagit sitt
ansvar för att minska smittspridningen av Covid -19. Den totala
sjukfrånvaron ökade med 1,1 procent under 2020.
2019

2020

Tota sjukfrånvaro i procent av de anställdas
sammanlagda ordinarie arbetstid

6,29%

7,68%

Andel av sjukfrånvaron som avseer frånvaro
under en sammanhängande tid av 60 dagar
eller mer

43,35%

31,36%

Sjukfrånvaron för kvinnor

6,83%

8,25%

Sjukfrånvaron för män

3,94%

5,25%

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre

4,88%

6,74%

Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år

5,25%

7,61%

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre

7,66%

8,67%
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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 (47 300 för år
2020) och en livslängd på mer än tre år. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, vilket i allt väsentligt överensstämmer med de i tabellen
angivna avskrivningstiderna. Rak nominell metod används. Viss
vägledning för en anläggningstillgångs avskrivningstid finns i
rådets idéskrift. Ingen omprövning av nyttjandetiden har gjorts
under året. Avskrivningen påbörjas kalendermånaden efter det
att tillgången tagits i bruk.
Sedan 2015 tillämpar Hjo kommun s.k. komponentindelning och
följer en uppställning av de komponenter Hjo kommun valt att
indela investeringarna i och vilken nyttjande period som til�lämpas.

Avskrivningstider komponenter

År

Fastighet
Råmark
Stomme och grundläggning

0
80

Markanläggning

20

Stomkomplettering

40

Ytskikt

15

Snickerier invändigt

30

Installationer

40

Teknik

10

Avskrivningstider komponenter

År

Vägar
Underbyggnad/förslitningslager +
Överbyggnad
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

		
Avskrivningstider komponenter

År

Övrigt
Konst
Maskiner och bilar

5-10

Inventarier t.ex. teknisk utrustning, möbler

3-10

Immateriella tillgångar
(programvaror)
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Anslutningsavgifter samt 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 har i anslutningsavgifter
som avser att täcka investeringsutgifter för vatten och avlopp
avräknats mot investeringsbeloppet. Från och med 2020 kommer gatukostnadsersättningar att redovisas som intäkt redan
vid faktureringstillfället. Någon retroaktiv rättelse av tidigare
erhållna gatukostnadsersättningar har dock ej skett.

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
pågående anläggningstillgångar. En fördelning av kostnader och
intäkter mellan omsättnings- respektive anläggningstillgång görs
i samband med att respektive område slutredovisas.

Bidrag till statlig infrastruktur
Hjo kommun undertecknade tillsammans med de övriga Skaraborgskommunerna under 2013 en avsiktsförklaring med Trafikverket om medfinansiering av utbyggnaden av vissa sträckor
av E20. Utbyggnaden bedöms medföra såväl 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. Beloppet kommer att utbetalas successivt under byggperioden. En delutbetalning har skett
under året. Avsättningen uppgår till 5,0 mnkr vid bokslutet.

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. Denna inkomst redovisas som
avsättning från vilken periodens utgifter för provtagning och
andra åtgärder avräknas.

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

Lånekostnader
Lånekostnader i form av räntor och avgifter periodiseras och
belastar resultatet det år då de uppstår. I större byggprojekt,
med lång produktionstid aktiveras räntekostnader under byggtiden. Under 2020 har inga räntekostnader aktiverats.

Löneskatt
Löneskatten redovisas då pensionsförpliktelsen uppkommer
vilket innebär att löneskatten har periodiserats och redovisats
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.

Förtroendevalda
Till och med år 2014 redovisades alla pensionsskulder till förtroendevalda som en ansvarsförbindelse. Från och med år 2015
sker en uppdelning mellan avsättning och ansvarsförbindelse
enligt KPAs beräkning.
Avsättning har gjorts efter KPAs beräkning 2021-01-25. Årets
förändring av avsättningen har belastat 2020 års resultat med
2 263 tkr inkl. löneskatt. Teoretiskt värde av förtroendevaldas
pensionsförmåner beräknas och redovisas som ansvarsförbindelse för förtroendevalda, vars uppdrag motsvarar minst 40
procent av heltid. För de som har intjänad pensionsrätt och är
under 50 år beräknas en inkomstgaranti under 12 månader, och
för de som är över 50 år beräknas visstidspension fram till 65 år.
Beräkningen görs brutto utan samordning. Eftersom pensionsförmånen är relaterad till förändringar i basbeloppet görs ingen
nuvärdesberäkning.
Kommunen har antagit att OPF-KL ska gälla för de politiskt förtroendevalda som tidigare inte omfattades av PBF. För år 2018
avser detta 15 personer.
Anställda
Det belopp som redovisats som en kortfristig skuld avser den
avgiftsbestämda ålderspensionen. Kommunen har valt att fr.o.m.
1998 betala ut hela den avgiftsbestämda ålderspensionen till den
anställde. För lönedelar över 7,5 basbelopp och för efterlevandepensioner finns särskilt tecknade försäkringar.

Riskhantering – ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en förändring av det allmänna
ränteläget påverkar kommunens räntekostnader i negativ riktning. För att begränsa ränterisken i kommunen ska lånestocken
utformas så att den viktade genomsnittliga räntebindningstiden
bör vara minst tre månader och högst tre år och att räntebindningstiden för enskilda lån inte överstiger 10 år.
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Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av de preliminära
månatliga inbetalningarna, prognosen för slutavräkningen 2019
samt skillnaden mellan den slutliga taxeringen och prognosen
för 2018. Avräkning av skatteintäkterna har gjorts efter Sveriges
Kommuner och Landstings beräkningar från december 2019,
samt med hänsyn till kap. 9§§3-4 LKBR.

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

Taxefinansierade verksamheter
Resultatregleringsfonden för renhållning är redovisad under Avsättningar och uppgår till 4,1 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.

Äldreomsorgsavgifter

Fakturering till brukaren sker i början av nästkommande månad.
Inkomsten intäktsförs dock i den period som intäkten avser
vilket innebär att normalt behöver ingen periodisering ske vid
boksluten.
Hyresintäkter särskilt boende och bostad med särskilt anpassad
service debiteras brukaren en månad i förskott men intäktsförs i
den period hyran avser vilket innebär att normalt behöver ingen
periodisering ske vid boksluten.

Renhållnings och VA-avgifter

Avgifterna faktureras via kommunens helägda bolag Hjo Energi
AB. Inkomsten intäktsförs i samband med återredovisningen till
kommunen som sker med en månads eftersläpning. I den mån
verksamhetens avgiftsuttag överskrider 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 2019/20 uppgick överskottet till 4,0 mnkr. Dessa medel
har under året intäktsförts i sin helhet.

Den sammanställda redovisningen
Syftet med sammanställd redovisning är att ge en helhetssyn
på kommunens verksamhet och ekonomi och ge en organisationsneutral redovisning som möjliggör jämförbarhet mellan
kommunerna. Den sammanställda redovisningen upprättas
enligt förvärvsmetoden med den s.k. alternativa metoden där
underkoncernens (Hjo Stadshus AB) bokslut konsoliderats.
Bolagens redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen (1995:1554), samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden.
Med undantag för redovisning av pensionskostnader tillämpar
bolagen samma redovisningsprinciper som kommunen.
Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden mellan kommunen och respektive dotterkoncern och dotterbolag. Interna
intäkter, kostnader, fordrings- och skuldposter av väsentlig
betydelse har eliminerats.

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

Mindre ägarandelar
Hjo kommun har även andelar i kommunalförbunden Räddningstjänst Östra Skaraborg och Avfallshantering Östra Skaraborg.
Eftersom ägarandelen i båda fallen understiger 20 % har kommunalförbunden inte medtagits i den sammanställda redovisningen.

Obeskattade reserver
Bolagens obeskattade reserver har uppdelats i koncernbalansräkningen i eget kapital del (78 %) och uppskjuten skattskuld (22
%). Den uppskjutna skatten redovisas som en avsättning.
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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

2019

2020

Budget 2020

Avvikelse 2020

2019

2020

1

125,9

134,3

108,6

25,7

204,7

208,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-628,5

-649,4

-620,2

-29,2

-688,9

-705,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-23,0

-25,5

-23,2

-2,3

-37,0

-39,8

-525,6

-540,6

-534,8

-5,8

-521,2

-536,5

- varav jämförelsestörande intäkter

Verksamhetens kostnader

2

- varav jämförelsestörande kostnader

Avskrivningar

Sammanställd redovisning

3

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

410,7

408,8

416,3

-7,5

410,7

408,8

Generella statsbidrag och
utjämning

5

124,0

144,0

127,7

16,3

124,0

144,0
16,3

Verksamhetens resultat

9,1

12,2

9,2

3,0

13,5

Finansiella intäkter

6

1,0

0,9

0,9

0,0

1,0

1,0

Finansiella kostnader

7

-1,6

-1,5

-2,1

0,6

-2,2

-1,9

Resultat efter finansiella poster

8,5

11,6

8,0

3,6

12,3

15,4

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader
Årets resultat

8

Kassaflödesanalys
Mnkr

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,5

11,6

8,0

3,6

12,3

15,4

Kommunen
Not

2019

2020

Årets justerade resultat

8

8,5

11,6

8,0

12,3

15,4

Justering för av- och nedskrivningar

3

23,0

25,5

23,2

37,0

39,8

Förändring avsättningar

21

-2,5

1,5

-0,2

-2,4

2,2

Justering övriga ej likvid. påverkande poster

9

0,0

0,0

0,0

0,1

Medel från verksamheter före förändring av
rörelsekapital

2019

Sammanställd redovisning
Utfall 2020

Budget 2020

29,0

38,6

31,0

46,9

57,5

16-17

0,4

0,9

-1,0

0,2

1,2

+/- Minskn./ökn kortfristiga fordringar

18

12,2

-10,7

0,0

8,9

-8,4

+/- Ökn/minskn. övr. kortfristiga skulder

23

-0,5

15,8

0,0

-10,7

13,2

41,1

44,6

30,0

45,3

63,5

+/- Minskn./ökn lager och exploateringsfastigheter

Kassaflöde från löpande verksamhet
10

-0,6

-0,1

0,0

-0,6

-0,1

- Investering materiella tillgångar

- Investering immateriella tillgångar

11-13

-43,9

-77,2

-73,2

-56,6

-91,1

+ Försäljn. materiella tillgångar

11-13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,1

1,8

0,0

0,1

1,5

-44,4

-75,5

-73,2

-57,1

-89,7

+Invest finansiella tillgångar
+ Försäljn. finansiella tillgångar
Kassaflöde från invest. verksamheten
+/- Minskn/ökn långfristig fordran

15

-0,1

-0,2

0,0

-0,4

-0,6

+/- Ökn/minskn långfristiga skulder

22

-0,5

35,6

38,0

9,0

35,6

- Minskning pensioner intjänade före -98

24

0,0

0,0

-0,6

35,4

38,0

8,6

35,0

Kassaflöde från finan. verksamhet

-3,9

4,5

-5,2

-3,2

8,8

Likvida medel vid årets början

Årets kassaflöde

15,3

11,4

29,6

37,0

33,8

Likvida medel vid årets slut

11,4

15,9

24,4

33,8

42,6
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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
Mnkr

Kommunen
Not

Sammanställd redovisning

2019

2020

2019

2020

2,1

1,6

2,1

1,6

2,1

1,6

2,1

1,6

461,4

513,6

585,2

637,1

TILLGÅNGAR
•

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
-Programvarulicenser m.m.

10

Materiella anläggningstillgångar
-Mark, byggnader, tekniska anläggningar

11

418,2

412,8

431,5

425,6

-Maskiner och inventarier

12

23,8

22,9

131,8

129,5

-Pågående investeringar

13

19,4

77,9

21,9

82,0

11,3

9,8

15,0

14,1
10,8

Finansiella anläggningstillgångar
-Värdepapper

14

10,4

8,6

12,3

-Långfristiga fordringar

15

1,0

1,2

2,7

3,3

474,8

525,0

602,3

652,8
5,0

Summa anläggningstillgångar
•

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd mm

16

0,3

0,2

5,4

Exploateringsfastigheter

17

6,6

5,8

6,6

5,8

Fordringar

18

42,8

53,5

60,8

69,2

Kassa och Bank

19

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

11,4

15,9

33,8

42,6

61,2

75,4

106,7

122,7

536,0

600,4

709,0

775,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
- Ingående eget kapital

271,0

279,5

329,2

341,5

- Årets resultat

8,5

11,6

12,3

15,4

- Förändring övrigt eget kapital

0,0

0,0

0,0

0,1

20

279,5

291,1

341,5

357,0

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser

21

9,7

12,2

26,0

29,2

Avsättningar till statlig infrastruktur

21

5,6

5,0

5,6

5,0

Avsättningar till deponier

21

4,5

4,1

4,5

4,1

19,8

21,3

36,1

38,3
210,7

Summa Eget kapital
AVSÄTTNINGAR

Summa avsättningar
SKULDER
Långfristiga skulder

22

97,1

132,7

175,1

Kortfristiga skulder

23

139,5

155,2

156,3

169,5

Summa skulder

236,6

287,9

331,4

380,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

536,0

600,4

709,0

775,5

359,7

348,0

259,7

265,0

150,3

147,6

150,3

147,6

4,4

2,7

4,4

2,7
114,7

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

25

205,0

197,2

105,0

-Borgensförbindelser kommunala bolag

100,5

83,5

0,5

0,5

-Borgensförbindelser övrigt

104,5

114,2

104,5

114,2

Outnyttjad checkkredit

40,0

40,0

45,0

45,0

Hjo kommun har i september 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2020-12-31 var medlemmar i
Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid
ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB,
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska föreningen. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hjo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 501 230 mnkr och totala tillgångar till 525 483 mnkr. Hjo kommuns andel av de totalt förpliktelserna uppgick till 297
mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 319 mnkr.
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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.

Nothänvisningar
Not 1 Verksamhetens intäkter

Kommunen

Sammanställd redovisning

2019

2020

2019

2020

125,9

134,3

204,7

208,7

Driftbidrag

65,2

71,5

65,2

71,5

Försäljningsmedel

14,5

12,9

14,5

12,9

Taxor och avgifter

30,4

33,3

104,7

107,4

Hyror och arrenden

11,5

11,9

11,5

11,9

4,3

4,7

8,8

5,0

628,50

649,40

688,90

705,40

419,0

439,4

437,3

456,5

Köp av verksamheter

77,2

80,7

77,2

80,7

Lämnade bidrag

20,0

19,9

20,0

19,9

0,1

0,1

0,3

0,3

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader

39,9

39,4

50,5

48,5

Inköp av material och övrigt

72,3

69,9

102,6

98,5

0,0

0,0

1,0

1,0

23,0

25,5

37,0

39,8

0,9

0,6

0,9

0,6

18,8

20,9

32,2

35,1

Maskiner o inventarier

2,8

3,3

3,4

3,4

Leasingavtal

0,5

0,7

0,5

0,7

Not 4 Skatteintäkter

410,7

408,8

410,7

408,8

Årets preliminära skatteintäkter

414,4

417,6

414,4

417,6

Slutavräkning 2017 års skatteintäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Slutavräkning 2019 års skatteintäkter

0,2

-2,2

0,2

-2,2

Slutavräkning 2020 års skatteintäkter

-3,9

-6,6

-3,9

-6,6

Övrigt

Not 2 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

Revisionskostnader för granskning av delår- o årsbokslut

Skatt på årets resultat

Not 3 Av- och nedskrivningar
Planenliga avskrivningar

Immateriella tillgångar
Byggnader o tekniska anläggningar

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

124,0

144,0

124,0

144,0

Fastighetsskatt, årets preliminära

20,3

19,7

20,3

19,7

Fastighetsskatt, prognos slutavräkning föregående år

-0,1

1,5

-0,1

1,5

Inkomstutjämningsbidrag

98,7

102,1

98,7

102,1

Avgift till LSS-utjämning

-1,0

-1,7

-1,0

-1,7

6,4

9,4

6,4

9,4

Regleringsavgift
Generella bidrag från staten
Kostnadsutjämningsavgift/bidrag
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar
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0,0

17,3

0,0

17,3

-3,2

-5,9

-3,2

-5,9

2,9

1,6

2,9

1,6
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Kommunen

Sammanställd redovisning

2019

2020

2019

2020

Not 6 Finansiella intäkter

1,0

0,9

1,0

1,0

Avkastning räntebärande papper

0,4

0,1

0,4

0,1

Borgensavgifter

0,5

0,5

0,3

0,4

Övriga finansiella intäkter

0,1

0,3

0,3

0,5

Not 7 Finansiella kostnader

1,6

1,5

2,2

1,9

Räntekostnader lån

1,0

1,1

1,6

1,4

Räntekostnad pensionsskuld, inkl diskonteringsränta

0,3

0,3

0,3

0,3

Övriga finansiella kostnader

0,3

0,1

0,3

0,2

Not 8 Årets Resultat enligt resultaträkning

8,5

11,6

12,3

15,4

Arets resultat enligt resultaträkningen

8,5

11,6

12,3

15,4

Not 9 Övriga ej likviditetspåverkande poster

0,0

0,0

0,0

0,1

Årets förändring VA- och renhållningsfond

0,0

0,0

0,0

0,0

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde vid årets början
Årets investeringar
Årets försäljningar
Ackumulerade avskrivningar

Not 11 Mark, Byggnader o tekniska anläggningar

2,1

1,6

2,1

1,6

10,4

11,0

10,4

11,0

0,6

0,1

0,6

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-8,9

-9,5

-8,9

-9,5

418,2

412,8

431,5

425,6

Allmän markreserv

14,7

15,3

14,7

15,3

Anskaffningsvärde vid årets början

14,9

14,9

14,9

14,9

Årets investeringar

0,0

0,6

0,0

0,6

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Verksamhetsfastigheter

222,3

213,1

235,6

225,9

Anskaffningsvärde vid årets början

Ackumulerade avskrivningar

330,6

381,6

356,8

407,9

Årets investeringar

51,0

3,1

51,0

3,6

Årets försäljningar

0,0

0,0

0,0

0,0

-159,3

-171,6

-172,2

-185,6

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

91,0

92,8

91,0

92,8

131,2

139,7

131,2

139,7

8,5

5,8

8,5

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-48,7

-52,7

-48,7

-52,7
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Kommunen

Sammanställd redovisning

2019

2020

2019

Publika fastigheter

86,6

88,2

86,6

88,2

Anskaffningsvärde vid årets början

110,9

122,5

110,9

122,5

Årets investeringar

2020

11,7

6,0

11,7

6,0

-36,0

-40,3

-36,0

-40,3

Annan verksamhet

3,6

3,4

3,6

3,4

Anskaffningsvärde vid årets början

5,8

6,2

5,8

6,2

Årets investeringar

0,4

0,0

0,4

0,0

Ackumulerade avskrivningar

-2,6

-2,8

-2,6

-2,8

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

23,8

22,9

131,8

129,5

3,0

2,6

109,4

108,8

10,2

10,3

243,2

262,4

Årets investeringar

0,1

0,3

12,3

12,2

Årets försäljningar

0,0

0,0

0,0

0,0

-7,3

-8,0

-146,1

-165,8

Inventarier och bilar

17,2

17,0

18,8

17,4

Anskaffningsvärde vid årets början

53,3

57,5

61,0

58,7

Årets investeringar

4,1

2,4

4,4

2,4

Årets försäljningar

0,0

0,0

0,0

0,0

-40,2

-42,9

-46,6

-43,7

Finansiell leasing

3,2

2,9

3,2

2,9

Anskaffningsvärde vid årets början

3,1

4,3

3,1

4,3

Under året nytecknade finansiella leasingavtal

2,8

0,4

2,8

0,4

Under året avslutade finansiella leasingavtal

-1,6

0,0

-1,6

0,0

Ackumulerade avskrivningar

-1,1

-1,8

-1,1

-1,8

Fordon som förfaller inom 1 år

0,2

1,0

0,2

1,0

Fordon som faller mellan 2 och 5 år

4,1

3,7

4,1

3,7

Konst

0,4

0,4

0,4

0,4

Anskaffningsvärde vid årets början

0,4

0,4

0,4

0,4

Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar

Not 12 Maskiner och Inventarier
Maskiner
Anskaffningsvärde vid årets början

Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar

Not 13 Pågående anläggningstillgångar

19,4

77,9

21,9

82,0

Verksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde

4,8

58,7

4,8

58,7

Affärsverksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde

0,1

0,4

0,1

0,4

Publika fastigheter - anskaffningsvärde

0,4

0,5

0,4

0,5

Exploateringsmark - anskaffningsvärde

14,1

18,3

14,1

18,3

0,0

0,0

2,5

4,1

Inventarier - anskaffningsvärde

Not 14 Värdepapper

10,4

8,6

12,3

10,8

Hjo Stadshus AB 499 aktier

0,5

0,5

0,0

0,0

Långfristiga placeringar i värdepapper

1,8

0,0

1,8

0,2

Andelar i intresseföretag

0,0

0,0

2,4

2,5

Kommuninvest 9 201 andelar*

1,7

1,7

1,7

1,7

Kommuninvest, särskild medlemsinsats

6,4

6,4

6,4

6,4

*Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomiska förening har därefter beslutat om insatsemissioner. Hjo kommuns totala andelskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening uppgick 2020-12-31 till 8 084 700 kr.

Not 15 Långfristiga fordringar

1,0

1,2

2,7

3,3

IFK Hjo

0,0

0,0

0,0

0,0

Korsberga bygdegårdsförening

0,1

0,1

0,1

0,1

Skandia överskottsfond

0,0

0,0

1,7

2,1

Va-anslutn. avgifter

0,9

1,1

0,9

1,1
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Kommunen

Sammanställd redovisning

2019

2020

2019

2020

Not 16 Förråd mm

0,3

0,2

5,4

5,0

Lager turistbyrå

0,3

0,2

0,3

0,2

Råvarulager i Hjo Energi AB

0,0

0,0

5,1

4,8

Not 17 Exploateringsfastigheter
Område –

6,6

5,8

6,6

5,8

Hjo Norr 3:59

1,2

1,0

1,3

1,0

Hjo Söder 8:3

0,3

0,3

0,3

0,3

Hjo Söder 13:1

0,0

0,0

0,0

0,0

Knäpplan 1:15

1,0

0,4

1,0

0,4

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

Samtliga tomter är värderade till anskaffningsvärde

Not 18 Kortfristiga fordringar

42,8

53,5

60,8

69,2

Kundfordringar

7,7

6,2

23,1

17,9

Kortfristig fordran leverantörer o intressebolag

0,1

0,0

0,8

1,2

Upplupna intäkter kunder

2,3

1,9

3,4

2,4

Upplupna skatteintäkter

15,4

16,8

15,4

16,8

Fordran mervärdesskatt

4,2

11,2

4,2

11,9

Övriga fordringar staten

0,1

0,0

0,1

0,0

Övriga kortfristiga fordringar

0,4

3,1

0,4

3,3

Förutbetalda leverantörsfakturor

3,0

2,4

3,8

3,0

Övriga interimsfordringar

9,6

11,9

9,6

12,7

Not 19 Likvida medel och kortfristiga placeringar

11,4

15,9

33,8

42,6

Bank

11,3

15,8

33,7

42,5

0,1

0,1

0,1

0,1

Not 20 Eget Kapital

279,5

291,1

341,5

357,0

IB Eget Kapital

271,0

279,5

329,2

341,6

8,5

11,6

12,3

15,4

279,5

291,1

341,5

357,0

Handkassor

Årets resultat
Fördelning Eget Kapital
- Kommunens/koncernens Eget Kapital
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Not 21 Avsättningar

Kommunen

Sammanställd redovisning

2019

2020

2019

2020

19,8

21,3

36,1

38,3

Övriga avsättningar pensioner

2,0

2,2

2,0

2,2

Avsatt till särskild avtals- och visstidspension förtroendevalda

5,8

7,6

5,8

7,6

Löneskatt på pensionsavsättningen

1,9

2,4

1,9

2,4

Uppskjuten skatteskuld – obeskattade reserver

0,0

0,0

16,3

17,0

Bidrag till statlig infrastruktur, E20

5,6

5,0

5,6

5,0

Avsättning tillåterställning deponier

4,5

4,1

4,5

4,1

Spec. avsatt till pensioner anställda, tkr
Ingående avsättningar

4 062,1

2 041,0

4 062,1

2 041,0

-2 021,1

204,0

-2 021,1

204,0

- Nyintjänad pension tjänstemän

0,0

702,0

0,0

702,0

- Ränte- o basbeloppsuppräkning

68,0

56,0

68,0

56,0

-1 909,1*

0,0

-1 909,1*

0,0

-25,0

-340,0

-25,0

-340,0

Nya förpliktelser under året
varav:

- Beräknad skuld på förändring upplupna löner o sem.skuld
- Övrig post
Årets utbetalningar
Summa utgående avsättningar till pensioner
Löneskatt
Utgående avsättning pensioner
Aktualiseringsgrad

-155,0

-214,0

-155,0

-214,0

2 041,0

2 245,0

2 041,0

2 245,0

495,1

544,6

495,1

544,6

2 536,1

2 789,6

2 536,1

2 789,6

1,0

1,0

1,0

1,0

533,4

560,4

533,4

560,4

5 523,0

5 732,0

5 523,0

5 732,0

209,0

1 821,0

209,0

1 821,0

-31,0

1 557,0

-31,0

1 557,0

34,0

67,0

34,0

67,0

- Ränte- o basbeloppsuppräkning

206,0

197,0

206,0

197,0

Summa avsatt till pensioner

Överskottsfonden hos KPA
Spec. avsatt till pensioner förtroendevalda, tkr
Ingående avsättningar
Nya förpliktelser under året
varav:
- Nyintjänad pension förtroendevalda, PBF
- Nyintjänad pension förtroendevalda, OPF-KL

5 732,0

7 553,0

5 732,0

7 553,0

Löneskatt

1 390,6

1 832,4

1 390,6

1 832,4

Utgående avsättningar pensioner

7 122,6

9 385,4

7 122,6

9 385,4

*) Avsättning till pensioner baserad på upplupna lönekostnader har omklassificerats till övriga kortfristiga skulder

Not 22 Långfristiga skulder

97,1

132,7

175,1

210,7

Anläggningslån

73,5

109,7

151,5

187,7

Checkräkningskredit

0,0

0,0

0,0

0,0

Leasingavtal

2,5

2,2

2,5

2,2

21,1

20,8

21,1

20,8

73,5

109,7

151,5

187,7

2,5

2,5

2,5

2,5

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Kreditgivare
Kommuninvest
Finansbolag (bilar)
Spec. Förutbetalda intäkter
Anslutningsavgifter VA
Återstående antal år
Gatukostnadsersättningar
Återstående antal år
Investeringsbidrag statliga
Återstående antal år
Investeringsbidrag privata
Återstående antal år
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3,8

4,5

3,8

4,5

27 år

27 år

27 år

27 år

2,0

1,9

2,0

1,9

27 år

26 år

27 år

26 år

14,9

14,2

14,9

14,2

19 år

18 år

19 år

18 år

0,4

0,3

0,4

0,3

7 år

6 år

7 år

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

Kommunen

Sammanställd redovisning

139,5

155,2

156,3

169,5

42,7

43,7

42,7

43,7

0,0

0,0

1,7

1,5

Leverantörsskulder

21,3

23,2

21,6

22,9

Skuld till VA-kollektivet

-0,2

-0,6

-0,2

-0,6

Moms och skatteskulder

0,6

0,6

0,6

0,9

Personalens skatter och avgifter

6,0

7,2

7,7

7,2

Övriga kortfristiga skulder

1,3

1,9

11,2

11,9

Upplupna kostnader/förutbet. intäkter

67,8

79,2

71,0

82,0

Varav

Upplupen semesterlön

16,3

17,8

17,1

18,7

Upplupna sociala avgifter

13,8

15,6

14,4

16,0

Upplupen ordinarie lön

4,0

4,3

4,3

5,1

Upplupna räntekostnader

0,1

0,1

0,1

0,1

Förutbetalda hyresintäkter

0,0

0,0

0,2

0,1

17,7

17,2

17,7

17,2

Avgiftsbestämd ålderspension
Upplupna kostnader elcertifikat

0,0

0,0

0,8

0,4

11,6

11,4

12,1

11,7

4,3

12,8

4,3

12,8

Not 24 Försäkringslösning för pensioner
intjänade före 1998

0,0

0,0

0,0

0,0

Partiell inlösen

0,0

0,0

0,0

0,0

Särskild löneskatt på ovan

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga interimsskulder
Förutbetalda skatteintäkter

Not 25 Borgensförbindelser och övriga
ansvarsförbindelser

359,7

348,0

259,7

265,0

Hjo Stadshus AB

40,0

40,0

0,0

0,0

Hjo Energi AB

60,0

43,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

150,3

147,6

150,3

147,6

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

4,4

2,7

4,4

2,7

Kooperativa hyresrättsförening äldrehem i Hjo,
ekonomisk förening

104,5

114,2

104,5

114,2

Bredband Östra Skaraborg
Pensionsförmån intjänad före 1998 (inkl löneskatt)

Spec. pensionsförmån intjänad före 1998-anställda
Ingående ansvarsförbindelse

125,2

121,0

125,2

121,0

Ränteuppräkning

0,8

0,8

0,8

0,8

Basbeloppsuppräkning

3,1

3,0

3,1

3,0

Utbetalningar

-7,1

-7,1

-7,1

-7,1

Övrigt

-1,0

1,1

-1,0

1,1

121,0

118,8

121,0

118,8

29,3

28,8

29,3

28,8

150,3

147,6

150,3

147,6

Summa pensionsförpliktelser
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse
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Driftsredovisning
Driftsredovisning visar avvikelser i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad
budget för den löpande verksamheten inklusive eventuella tilläggsanslag.

Politikområde (mnkr)

Utfall
2019

Buget
2020

Utfall
2020

Budget
avvikelse

Helårsprognos
vid delår

Demokrati

7,0

6,9

6,9

0,0

0,0

Kommunledningskontoret

48,6

49,7

51,1

-1,4

0,0

Kultur, turism och fritid

25,2

23,6

23,9

-0,3

0,1

Teknisk service

13,0

18,9

18,5

0,4

0,9

Plan och bygg

3,3

4,4

3,7

0,7

0,5

Renhållningsenheten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Vård och omsorg

172,7

185,2

180,0

5,2

-1,9

Barn och utbildning

238,0

235,7

235,7

-1,4

-2.0

Arbete och socialtjänst

29,5

26,9

32,2

-5,3

-5,4

Finansförvaltning (exkl. skatter o. fin.)

-11,2

-16,4

-12,6

-3,8

5,2

Summa löpande verksamhet

526,1

534,9

540,8

-5,9

-2,9

Verksamheternas samlade budgetavvikelse

Demokrati

Kommunens verksamheter redovisade för 2020 redovisar en
negativ budgetavvikelse om 5,6 mnkr, vilket kan jämföras med
den prognos som upprättades i samband med delårsbokslutet
per den 31 augusti, som indikerade en negativ avvikelse med
-2,9 mnkr.

Till följd av coronapandemin så har vissa politiska sammanträden
ställts in eller kortats ner och vissa sammanträden har genomförts med färre antal deltagare, vilket medför ett plusresultat på
arvoden för hela politikområdet om 0,4 mnkr. För kommunfullmäktige drygt 0,1 mnkr och kommunstyrelsen med utskotten
cirka 0,2 mnkr. Politikområdet har under 2020 haft extra kostnader till följd av att demokratin firade 100 år med besök av Gunnar
Wetterberg under våren samt för uppstart av digitala möten under hösten samt installation av teknisk utrustning för att förbättra
de politiska sammanträdena.Vidare redovisar överförmyndarverksamheten högre kostnader för gode män, vilket medför en negativ
avvikelse. Förklaringen till det senare beror på höjda arvoden,
fler ärenden där kommunen får betala och fler slutredovisningar
2020.

Det försämrade utfallet jämfört med prognosen beror i huvudsak på att kommunen utifrån prognoserna under hösten valde
att tidigarelägga vissa aktiviteter för att skapa bättre förutsättningar inför 2021. För mer detaljer om detta se nedanstående
redovisning inom respektive politikområde.
Finansförvaltningen redovisar ett underskott om -3,8 mnkr,
vilket framförallt beror på dels höga pensionskostader samt
outtagen semester. Den outtagna semester beror i sin tur på att
personalen inom Vård och omsorg inte kunnat ta ut sin semester fullt ut pga. Covid-19.
För djupare analyser och kommentarer till de övriga områdena
hänvisas till verksamhetsberättelserna för vart och ett av politikområdena på följande sidor.
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Prognosen i delårsbokslutet visade på ett resultat enligt budget
och utfallet 2020 blev enligt budget.
Avvikelsen för arvoden gav ett större plusresultat än vad prognosen visade vilket i stort beror på fortsatta restriktioner till
följd av pandemin även under hösten 2020. Den prognostiserade
avvikelsen på överförmyndarverksamheten blev inte så stor som
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prognostiserades i delårsbokslutet. I prognosen var inte extra
kostnader för digitalisering av sammanträden och installation av
teknisk utrustning för att förbättra de politiska sammanträdena
känt. I övrigt så blev utfallet i stort enligt prognosen.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret redovisar ett negativt resultat om 1,4
mnkr 2020. I resultatet ingår drygt 0,2 mnkr för bidrag för sjuklönekostnader till följd av coronapandemin. Exklusive bidraget blev
resultatet -1,6 mnkr.
Kommunledning redovisar en negativ avvikelse om 0,6 mnkr
2020. Avvikelsen beror dels på personalförändringar och vakanser under 2019–2020 och under 2020 så har dessa tjänster blivit
tillsatta. Extra personalkostnader till följd av pandemin är också
bidragande till det högre utfallet.Vidare finns kostnader hänförliga
till arbetet med att uppdatera kommunens vision och Agenda
2030 genom bland annat utställningen We have a dream och en
medborgarundersökning vilket inte var budgeterat.
KS Samverkan redovisar ett plusresultat om drygt 0,6 mnkr 2020
och är till stor del hänförligt till kollektivtrafik. Minskat resande
på grund av rådande pandemi har medfört ett plusresultat inom
färdtjänst. En delvis outnyttjad tjänst på kollektivtrafikkontoret
medför även plus på administration.
Staben redovisar en negativ avvikelse om 0,5 mnkr och inom
staben finns både positiva och negativa avvikelser. Personalförändringar inom olika delar av staben medför ett plus under 2020.
Vidare redovisar staben plusresultat för facklig tid och gratifikationer men en negativ avvikelse för kommunövergripande personalvård till följd av rehabiliteringskostnader samt högre kostnad än
budgeterat för julgåva till anställda under pandemin. En kartläggning över personalsystemets funktioner för ett mer optimalt
och effektivt användande av systemet medförde extra kostnader
under 2020. Staben redovisar även högre kostnader till följd av
att ny kommunikationsstrateg började sin anställning tidigare än
vad som var budgeterat samt på grund av ökade kostnader för att
kunna tillgänglighetsanpassa webben enligt nya lagkrav. Samtidigt
redovisas ett plus på sponsring då många planerade aktiviteter
blev inställda under året. Ökade kostnader för IT-drift till följd
av fler antal IT-användare samt inköp av IT-utrustning medför ett
negativt resultat mot budget Vidare blev utfallet för kommunens
posthantering högre än budgeterat som en följd av organisationsförändringar inom verksamheten då Postnord aviserade om
kostnadsökningar i början av 2020. Som ett led i införandet av
heltid som norm så har det under 2020 medfört extra kostnader
på staben i form av nytt systemstöd. I slutet av året påbörjades
rekryteringen av ny säkerhetsstrateg vilket medförde en kostnad
som inte var budgeterad.
I kommunledningskontoret ingår också näringslivsverksamheten.
Inom detta område har arbetet med att upprätta en näringslivsstrategi påbörjats, och i samband med detta har överenskommelse med den tidigare näringslivschefen träffats och hen lämnade
sin tjänst i december 2020. Överenskommelsen har belastat årets
resultat med 0,9 mnkr. I övrigt redovisar näringslivsenheten ett
resultat enligt budget.
Prognosen för Kommunledningskontoret i delårsbokslutet visade
på ett resultat enligt budget och utfallet 2020 blev -1,4 mnkr.

Utfallet för kommunledningen blev 0,4 mnkr högre än prognostiserat och beror på högre utfall än prognostiserat för personal
på kommunledning samt för kostnader hänförliga till arbetet
med kommunens vision och Agenda 2030. Under hösten 2020
utfördes utbildningsinsatser inom heltid som norm vilket inte var
prognostiserat för i delårsbokslutet och bidrar till avvikelsen mot
prognosen.
Resultatet för KS Samverkan blev 0,3 mnkr bättre än prognosen
i delårsbokslutet och beror på att det minskade resandet med
färdtjänst även fortsatte under hösten samt att utfallet för administration blev bättre än prognostiserat.
Staben redovisade ett negativt resultat om 0,1 mnkr i delårsprognosen och utfallet blev -0,5 mnkr. Utfallet för IT blev något högre
än prognosen på grund av fler antal användare och inköp av IT-utrustning. Personal redovisade ett plusresultat i delårsbokslutet
men extra kostnader för kommunövergripande rehabilitering,
kartläggning av lönesystemet samt högre kostnader för julgåva till
anställda under 2020 medförde en negativ avvikelse mot budget
och prognos. Under hösten så utfördes utbildningar med koppling
till heltid som norm och dessa kostnader var inte prognostiserade för i delårsbokslutet. Kostnad för rekrytering av ny säkerhetsstrateg var inte prognostiserat i delårsbokslutet och bidrar
till avvikelsen.Vidare beviljades mer sponsringsbidrag under 2020,
trots pandemin, än vad som prognostiserats.
Bortsett från kostnaden för ovan nämnda uppgörelse med
näringslivschefen redovisar näringslivsenheten ett resultat enligt
prognosen i delårsprognosen.

Kultur, turism och fritid
Kultur, turism och fritid redovisar en negativ avvikelse mot budget
om 0,3 mnkr år 2020. I resultatet ingår cirka 0,1 mnkr för bidrag
sjuklönekostnader till följd av coronapandemin.
Den övergripande gemensamma verksamheten för politikområdet
redovisar ett överskott om cirka 0,3 mnkr 2020. Resultatet om
0,3 mnkr beror på att tjänsten som fritidssamordnare har varit
vakant under året.
Fritidsverksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget
om drygt 0,3 mnkr 2020. Resultatet beror på ett flertal faktorer.
Till följd av pandemin så har verksamheten varit tvungna att stänga idrottsanläggningar och kulturkvarteret under delar av 2020
och därmed inte nått upp till budgeterad nivå av hyresintäkter,
vilket totalt medfört cirka 0,3 mnkr i negativ avvikelse mot budget 2020.Vidare har fritidsgården haft något högre kostnader
för personal under året och kommunens träningsplaner har haft
ett större behov av underhållsarbete 2020 vilket medfört något
högre kostnader än budgeterat. Utfallet på Guldkroksbadet och
simskolan blev bättre än budgeterat. Förklaringen beror på lägre
personalkostnader än budgeterat då Guldkroksbadet var stängt
del av sommaren samt högre intäkter på simskolan jämfört med
budget då deltagarantalet var stort.
Kulturverksamheten redovisar ett minusresultat om drygt 0,3
mnkr 2020. Större delen av resultatet är hänförligt till utställningsverksamheten och består av inköp av inventarier, larm och
bevakning samt konsultinsatser för framtagandet av nya Estrid
Ericson utställningen. Biblioteket redovisar ett minusresultat på
grund av oförutsedda kostnader för arbetsmiljöinsatser och högre
kostnader för transporter.
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Turistverksamheten redovisar ett mindre överskott då personalkostnaderna blev lägre än budgeterat till följd av pandemin. Det
har även medfört att utfallet för övriga kostnader blev lägre men
även intäkterna vilket medför att överskottet inte blir så stort.
Resultatet för politikområdet blev ca 0,4 mnkr sämre än prognosen i delårsbokslutet. Avvikelsen beror till stor del på högre
kostnader än prognostiserat inom kulturverksamheten enligt ovan
förklaring till avvikelsen då extra kostnader kopplade till utställningsverksamheten var okända eller osäkra i delårsbokslutet. Även
den negativa avvikelsen inom fritidsverksamheten gällande intäkter för lokalhyra blev högre än prognostiserat då verksamheten
i delårsbokslutet inte hade räknat med att behöva stänga ner
idrottsanläggningarna och kulturkvarteret under hösten 2020.
Turistverksamheten redovisar ett bättre resultat då personalkostnaderna blev lägre än prognostiserat till följd av färre personal
under hösten men samtidigt så blev utfallet av intäkterna enligt
prognostiserat.

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadsverksamheten, som består av Teknisk Service
och Plan o Bygg, redovisar för året ett positivt resultat om 1,1
mnkr. Den största delen av överskottet har uppkommit inom Plan
o Bygg och beror på att avsatt budget för detaljplanering inte
utnyttjats i den omfattningen som planerats. Det stora arbetet
med en fördjupad översiktsplan för Hjo tätort kommer istället att
påbörjats under kommande år. Bygglovshandläggningen har också
genererat ett överskott, främst till följd av högre intäkter för bygglov än budgeterat.
Inom den tekniska enheten, som gemensamt redovisar ett resultat
+0,4 mnkr, visar gatu/parkenheten ett överskott om 0,2 mnkr.
Medel för vinterväghållningen har inte behövt användas fullt ut
då väderleken under året varit mild och skonsam mot budgeten.
Däremot har andra verksamheter såsom renhållning och underhåll varit kostsammare.Vissa åtgärder har tidigarelagts och
därmed har prognosen vid delårsbokslutet inte uppnåtts fullt ut
(+0,3). Inom Måltids-verksamheten redovisar man ett överskott
om 0,8 mnkr. Faktorer som minskad personalkostnad och lägre
kostnader för livsmedel har bidragit till överskottet. Detta är
följder av Coronapandemin, då färre portioner under vissa delar
av året producerats, liksom även ett lägre behov av vikarier inom
köken. Mark o Exploateringsverksamheten (-0,8) förutsatte i budgeten att 5 st tomter skulle försäljas inom Knäpplan Västra, men
vid årsslutet hade endast 2 st försålts. Däremot har 5 st handpenningar erlagts varvid dessa kommer att försäljas i sin helhet troligen under 2021. Fastighetsenheten redovisar ett positivt resultat,
+0,1 mnkr, även här har åtgärder tidigarelagts så det prognostiserade resultatet om+ 0,6 mnkr uppnåddes inte. Gemensam teknisk
service redovisas i stort sett enligt budget.

Vård och omsorg
Per 31/12 2020 redovisar Vård och omsorg ett resultat som är 5,2
mnkr bättre än budget. Resultatet per verksamhetsområde är +7
mnkr för Gemensamt vård och omsorg, -2,4 mnkr för Äldreomsorg och +0,6 mnkr för Funktionsnedsättning.
Resultatet har påverkats av statsbidrag för att täcka extrakostnader för Covid-19 med 2,9 mnkr och för sjuklönekostnader med 2,9
mnkr och dessa intäkter redovisas under verksamhetsområdet
Gemensamt vård och omsorg. Utan dessa bidrag hade det totala
resultatet varit -0,6 mnkr och för Gemensamt vård och omsorg
+1,3 mnkr.
Avvikelsen från budget påverkas av många olika faktorer men
bland de största kan nämnas att nettokostnaderna för boendestöd, biståndshandläggare, verksamhetssystem, ledning och
verksamhetsresurser, Gjutaren, dagcenter Klammern, Kortebo,
särskilt boende Sjöryd, köp av extern boendeplats, dagverksamhet
Sjökanten och resor till denna och bostadsanpassning blivit lägre.
För personlig assistans, hemvården, samt de särskilda boendena
Villa Rosell och Sigghusberg, personliga hjälpmedel har nettokostnaden istället blivit högre än budgeterat.
Vård och omsorgs verksamhet är mycket personalintensiv, av
redovisade kostnader i bokslutet är 79% personalkostnader. Personalkostnaderna totalt blev 2 mnkr högre än budget och en del
av detta beror på sjuklönekostnader som kommunen fått statsbidrag för att täcka, men olika verksamheters resultat varierar.
Lite större differenser av personalkostnader mot budget finns på
dagverksamheten Sjökanten som varit stängd, verksamhetsresurser, boendestöd, dagcenter Klammern och biståndshandläggare där
kostnaderna blivit lägre. För hemvård, särskilt boende Sigghusberg
och personlig assistans har lönerna istället blivit högre än budgeterat.
Avvikelser mot budget när det gäller intäkter är bl a statsbidrag
som inte budgeterats och lägre intäkt för personlig assistans.
Större avvikelser av övriga kostnader som blev högre än budgeterat är kostnad för inköp av maskiner och inventarier, skydds- och
förbrukningsmaterial och arbetskläder. En stor del av dessa kostnader är hänförliga till Covid-19 och ingår i de belopp som kommunen ansökt och fått ersättning för. Kostnader som istället blev
lägre är bl a bostadsanpassning och kursavgifter.
Vid delårsbokslutet förväntades Vård och omsorg redovisa ett
underskott om 2 mnkr vid årets slut och resultatet i december
blev ett överskott med 5 mnkr. Skillnaden mellan prognosen och
utfallet beror på många förändringar men några större differenser
kan nämnas. Under året har statsbidragen för att täcka sjuklönekostnader och merkostnader pga Covid-19 inte redovisats på
verksamheterna utan centralt. Den prognos som upprättades för
vård och omsorg i augusti tog därför inte hänsyn till dessa intäkter.Vid bokslutet har bidragen fördelats ut till verksamheterna och
påverkar därför Vård och omsorgs resultat.
Kostnaderna för i första hand löner på Sjöryd, dagcenter Klammern, Kortebo, dagverksamheten Sjökanten och administration
resurs och bistånd har blivit lägre än prognostiserats vid delårsbokslutet. För hemvården, Sigghusberg och Villa Rosell har lönekostnaderna istället blivit högre än prognostiserat. För personlig
assistans blev både lönekostnader och intäkter högre än prognostiserat.
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Andra avvikelser är kostnader för verksamhetssystem äldreomsorg, externt boende som upphört och bostadsanpassning som
blev lägre än prognosen. För skydds- och förbrukningsmaterial
och personliga hjälpmedel blev istället kostnaden högre än prognostiserat.

Barn och utbildning
Resultatet för Barn och utbildning är ett underskott om 3,2 mnkr,
men till följd av fördelning av den statliga ersättningen kommunen
erhållit för Covid har Barn och utbildningsresultat förbättrats med
1,7 mnkr till ett underskott om -1,4 mnkr.
Barn och utbildning i indelat i fyra olika verksamhetsområden
Barn och utbildning gemensamt, Barnomsorg, Grundskola inkl. särskola samt Gymnasie- och vuxenutbildning. För Barn och utbildning gemensamt är resultatet +3,1 mnkr, vilket är inklusive Covid
ersättningen om 1,7 mnkr. Bortser man från denna ersättning är
resultatet ändå en positiv avvikelse om 1,4 mnkr, vilket främst
förklaras av att posten för oförutsedda avgifter intecknats samt
att verksamheten under hösten haft vakanser inom ledningsorganisationen. Utöver detta beslutades utifrån det ekonomiska läget i
våras att Barn och utbildnings kompetensutvecklingsanslag skulle
läggas centralt och halveras. Äskande ur denna centrala kompetensutvecklingspott har fördelats på rektorsgruppen utifrån områdena kollegialt lärande, värdegrund samt betyg och bedömning.
En sambedömning har gjorts utifrån verksamheternas behov, vilket
har skapat en likvärdighet och återhållsamhet.
Resultatet för Barnomsorgen som innefattar förskola samt fritidsverksamhet är i balans. Däremot återfinns avvikelser mellan
respektive enheter.
Inom verksamhetsområdet grundskola ingår förskoleklass, särskola samt kommunens kulturskola. För detta område är resultatet
ett underskott om 7,0 mnkr och beror till största del på att verksamheten haft mer personal än budget medger.Verksamheten har
under våren arbetat med anpassningar för att komma i ram, bland
annat har samtliga visstidsanställningar setts över. I samband med
höstens start har elever i behov av särskilt stöd fått detta genom så kallade ”flex- och fokusgrupper” där elever får stöttning/
handledning av speciallärare/NPF inkluderingspedagog eller elevassistent i de fall då eleven har behov av individuellt stöd till följd
av funktionsnedsättning. Kostnaderna för förberedelseklass och
modersmålsundervisning visar också ett underskott till följd av
fler elever med rätt till modersmålsundervisning samt fler nationaliteter och språk bland eleverna. Idag har vi sammanlagt 90
elever som har modersmålsundervisning i Hjo kommun. Utöver
detta har verksamheten fått flera interkommunala elever, både
inom grund- och särskolan.

underskottet. Bland annat har visstidsanställningar generellt setts
över och verksamheten har så gott som anpassats efter nya
förutsättningar. Däremot har förutsättningarna ändrats under året
bland annat på grund av att vi fått fler interkommunala elever
under hösten. (Elever som är folkbokförda i Hjo kommun, men
valt skolgång på annan ort, varvid Hjo kommun är vi skyldiga att
betala elevpengen till ny utbildningsanordnare). Slutavräkningen
från Västtrafik innebar ökade kostnader samt att kommunals nya
avtal om engångsersättning inneburit ökade kostnader som vi inte
hade vetskap om vid framtagandet av delårsbokslutet.

Arbete och socialtjänst
Resultatet för Arbete och socialtjänst är ett underskott om
5,3 mnkr, då har verksamheten kompenserats med 0,1 mnkr i
ersättning för Covidstöd. Största avvikelsen återfinns inom verksamhetsområdet Individ och familjeomsorg med -6,3 mnkr och
förklaras av ökade kostnader för institutions- och familjehemsplaceringar av barn och unga samt ökade kostnader för institution och öppenvård vuxna.Verksamheten arbetar aktivt med att
utveckla hur man framöver kan få till fler ”egna” familjehem, detta
för att få billigare placeringsalternativ än placering via externa
företag som idag nyttjas i stor utsträckning. Ekonomiskt bistånd
uppvisar ett negativ resultat, där delar av kostnadsökningen kan
hänföras till merkostnader pga. Covid -19, då fler hushåll varit i
behov av ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsenheten redovisar
ett positivt resultat om 1,1 mnkr bland annat pga att kommunen
beviljats statlig ersättning för ferieplatser från Arbetsförmedlingen. Utöver detta har även antalet extratjänster ökats under året
vilket genererat ökade intäkter. Kostnader för personal inom Arbetsmarknadsenheten uppvisar ett överskott då del av tjänst varit
vakant under delar av 2020. Integrationsenheten uppvisar ett underskott om 0,1 mnkr då schablonersättning från Migrationsverket minskat till följd av uteblivna anvisningar. Att kommunen under
2020 mottagit färre nyanlända än planerat beror på Covid-19.
Prognosen som togs fram i samband med delårsbokslutet visade
på ett underskott om 5,4 mnkr. Att resultatet förbättrats med 0,1
mnkr förklaras av fördelning av den kommunövergripande Covid
ersättningen.

Resultatet inom Gymnasie- och vuxenutbildningen är en positiv
avvikelse om 2,5 mnkr och förklaras i första hand av att beslut
tagits inom Samverkansområdet Skaraborg gällande vuxenutbildning att tidigare beslutad medfinansieringen uteblir. Även de
interkommunala kostnaderna för gymnasiet avviker positivt utifrån
höstens programval. Utöver detta har pensionsavgångar inom
vuxenutbildningen inte återbesatts i budgeterad omfattning.
Vid delårsbokslutet gjordes en prognos på -2,0 mnkr, denna reviderades vid uppföljningen i oktober till -2,8 mnkr för att slutligen
exklusive Covid ersättning om 1,7 mnkr redovisat ett underskott om -3,2 mnkr.Verksamheten har under året arbetat utifrån
framtagen åtgärdsplan och bedömningen är att detta minskat
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Investeringar
Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar per den 31
december 2020.

2020 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 finansieringsutrymmet på kort sikt. Dessa investeringar är viktiga
för att behålla och öka Hjo kommuns attraktionskraft, såväl som
boendeort och som besöksmål.
Innevarande år uppgår Hjo Kommuns självfinansiering till ca 37,1
mkr, vilken utgörs av årets resultat om 11,6 mnkr samt avskrivningar om ca 25,5 mnkr. Självfinansieringsgraden varierar mellan
åren beroende på storleken på årets resultat och årets avskrivningar.
Under 2020 har 107,1 mnkr avsatts till investeringar. Av dessa
är 74,2 mnkr nya medel och 32,9 mnkr är ombudgeterade från
år 2019. Den nedlagda kostnaden i de projekt som pågår och de
som avslutats under året uppgår till 94,8 mnkr varav 75,4 mnkr
har belastat 2020 och 19,4 mnkr tidigare år. Under året har
projekt till ett belopp om 17,0 mnkr avslutats. Pågående projekt
med återstående bruttokostnad om 77,8 mnkr (inkl expl) föreslås ombudgeteras till 2021

Samtliga investeringar 2020
Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar per den 31 december 2020.
Belopp i mnkr

KF-anslag

Tilläggsanslag

Omdisponeringar

Ombudget

Total budget

Kostnad
sedan start

Varav under
2020

Avvikelse

Tekniska övergripande

1,0

0,0

0,0

Fastigheter övergripande

2,0

0,0

0,4

0,0

1,0

0,6

0,6

0,4

7,6

10,0

8,7

8,4

50,2

0,0

1,3

0,0

10,0

60,2

51,3

46,8

Barnomsorgsfastigheter

5,0

8,9

0,0

0,0

0,0

5,0

1,5

1,5

3,5

Kultur- och fritidsfastigheter
Gator, vägar, infrastruktir mm

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,0

5,9

0,0

0,2

6,8

12,9

6,5

6,1

6,4

Hamnen

4,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,4

0,3

3,6

Markinköp

1,0

0,0

0,0

1,6

2,6

0,0

0,0

2,6

KS inventarier

1,8

0,0

-0,6

2,5

3,7

2,2

2,2

1,5

Skolfastigheter

Taxefinansierat Vatten och avlopp
Summa investeringar exkl.
exploatering
Exploateringsverksamhet
Summa inkl. exploatering
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3,0

0,0

0,0

0,0

3,0

5,0

5,0

-2,0

74,2

0,0

0,0

28,5

102,7

76,5

71,2

26,2

0,0

0,0

0,0

4,4

4,4

18,3

4,2

-13,9

74,2

0,0

0,0

32,9

107,1

94,8

75,4

12,3
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De största investeringsprojekten 2020

Belopp i mnkr

Projekt
budget

Kostnad
sedan start

Varav
kostnad 2020

Avvikelse

Prognos
totalavvikelse

Ny F-6 skola

112,0

50,6

46,1

61,4

0,0

Inflytt 2022

10,0

1,5

1,5

8,5

0,0

Färdigställt hösten 2021

C-skolan omb kök

6,5

5,8

5,7

0,7

0,0

Klart våren 2021

Hamnen – Vågbrytare

4,0

0,4

0,3

3,6

0,0

Utföres hösten 2021

Exploatering Knäpplan Västra

8,3

12,5

3,4

-4,2

0,0

Kostnad fördelning ej utförd

Exploatering Ind omr Metallvägen

1,5

2,6

0,2

-1,1

0,0

Alla tomter ej sålda

Korsberga skola – ombyggnad

Under året har flera större projekt varit under utförande. Det i
särklass största projektet är arbetet med den ny Estrid Ericsonskolan som ska stå klar till vårterminen 2022. Även ombyggnaden av Korsberga skola för att inrymma förskoleverksamheten
har påbörjats och beräknas vara färdigställt under hösten 2021.
Ombyggnaden av Guldkroksskolans Centralkök pågår, där bl a
nya frysrum och energibesparande åtgärder utförs.Utöver dessa
har en del mindre projekt genomförts, samt asfaltering, trafikbelysning mm inom de årliga potterna.

Kommentar

Exploateringsarbeten inom Knäpplan Västra är i slutskedet och
2 tomter har sålts under 2020. Finansieringen sker i form av
tomtförsäljningar, gatuersättningar samt budgeterade medel.
Även industriområdet vid Metallvägen har tomtindelats och ledningar samt gatuutbyggnad pågår. Expl omr Norra Knäpplan är i
stort sett klart, återstår ett par tomter som beräknas försäljas
under våren 2021.
Vatten- och avloppsverksamheten har investerat för 5,0 mnkr.
Den milda vintern medförde att vi kunnat utföra mycket åtgärder på ledningsnätet, bl a har vi relinat avloppsledningar på
Sandhemsvägen, utbyte av serviser på Strömsdalsvägen, anslutit
28 nya VA-kunder i Fridene, mm.

Översikt nettoinv. 2015-2024, mnkr (exkl. exploatering)
94,1 *

100
90
80
70

60
50
40

71,2

67,9
48,2

53,4

39,8

33,7

30
20

13,0

13,0

13,0

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

10
0

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015
2016
2017
2018
2019 * 2020

Plan
2021

*) inkl prognos ombudgeteringar från 2020 (14,5 mnkr)
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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
avloppsledningar samt elförsörjning. Exploateringar sträcker sig
ofta över flera år och ambitionen är att områdena avslutas när
anläggningsarbetena samt sista asfalteringen har utförts

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

Pågående exploateringar 2020
Total nettokostnad
sedan projektstart

Norra Knäpplan

Västra Knäpplan

Metallvägen ind omr

TOTALT
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2016

2017

2018

2019

2020
0,0

Inkomster

-1,6

-0,2

-0,5

-0,5

-0,4

Utgifter

4,8

0,2

4,6

0,0

0,0

0,0

Netto

3,2

0,0

4,1

-0,5

-0,4

0,0

Inkomster

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgifter

12,5

0,0

0,6

0,4

7,5

4,0

Netto

12,5

0,0

0,6

0,4

7,5

4,0

Inkomster

-0,4

0,0

0,0

0,0

-0,4

0,0

Utgifter

2,9

0,0

0,0

1,6

1,1

0,2

Netto

2,5

0,0

0,0

1,6

0,7

0,2

Netto

18,2

0,8

4,7

1,5

7.8

4,2

Budget

4,4

1,0

1,5

0,0

1,9

0,0
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Lediga tomter
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 2020 är alla tomter sålda.
Området Västra Knäpplan är i det närmaste färdigställt. 2 tomter
har sålts, 7 st har erlagt handpenning och 6 tomter är preliminärt tingade. I samband med exploateringen har en första etapp
färdigställts på huvudvägen som i framtiden ska bindas ihop med
Falköpingsvägen.
På Borrbäcksområdet finns 3 byggklara tomter, varav 1 är osåld.

På kommunens hemsida hittar du information om bygglov och diverse annat som kan vara bra för dig som går i byggtankar.
https://hjo.se/bostad--miljo/bygglov-och-anmalan/
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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 2020 har verksamheten ca 2 430 abonnenter.

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling
Under året har ett antal underhållsarbeten gjorts på vatten- och
avloppsledningsnätet. VA ledningarna i Källängens bostadsområde har bytts ut, gäller vatten, avlopp samt dagvatten.
Vi har under 2020 gjort många åtgärder på vårt ledningsnät,
den milda vintern medförde möjlighet att göra åtgärder hela
året. Vi har bytt ut ca 25 vattenserviser samt kompletterat med
spolbrunnar på fastigheter utmed Lotsvägen, Styrmansvägen
samt Matrosvägen. Vi har åtgärdat ca 10 st. brandposter som
bytts ut eller renoverats. På Strömsdalsvägen har vi bytt ut
vattenserviser och monterat spolbrunnar. Vi har relinat ca 90
meter avloppsledning på Sandhemsvägen. På Metallvägen har nya
ledningar dragits fram till de sålda industri-tomterna.
Under sommaren så har vi anslutit 28 nya fastigheter i området
Fridene Blikstorp, ett projekt som initierats av fastighetsägarna
i samarbete med kommunen för anslutning av vatten och avlopp
till området.

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 togs prover på inkommande och utgående
avloppsvatten på Hjo avloppsreningsverk under en tolvmånadersperiod och resultatet har nu blivit klara. Rapporten släpptes
1 februari 2021. Provtagningen har utförts i Sveriges tre största
sjöar och är ett samarbete mellan vattenvårdsförbunden, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Havs- och vattenmyndigheten
samt EU-projektet LIFE IP Rich Waters.
Provtagningar på den renade vattnet i avloppsreningsverket
visar att halterna av ogynnsamma ämnen är fortsatta låga. Renoveringen av avloppsreningsverket som genomfördes 2014-2016
har gett goda resultat på reningen av avloppsvatten. År 2018
placerade sig VA-verksamheten i Hjo bland de sju bästa i Västra
Götaland och Halland med avseende på utsläpp av fosfor och
biologiskt syreförbrukande ämnen. I tabellen nedan redovisas
utvecklingen av utsläppsnivåerna under perioden 2013 till 2020.

Vi har under 2020 utfört uppdateringar av styrutrustningen till
några av våra pumpstationer bl.a. Sörbäcka PS samt Sjöryd PS.
Driften har varit stabil under året och reningen av avloppsvattnet når upp till ställda miljökrav med god marginal. Antalet
läckor på ledningsnätet uppgår till 6 stycken.

Uppmätt mängd, mg/l, i renat vatten i
avloppsreningsverket

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kväve

25,6

25,2

19,6

11,4

11,3

7,5

8,1

8,0

Fosfor

0,15

0,11

0,10

0,10

0,07

0,08

0,05

0,04

Biologiskt syreförbrukande ämnen

17,2

24,2

12,7

4,4

3,4

3,1

1,7

1,7

Källa: Egen mätning

VERKSAMHETSMÅTT & NYCKELTAL
VA-taxa

Vatten & reningsverk
33,03

35,00
30,00
25,00

30,18

28,70

26,15
24,40

24,40

25,00

25,75

31,06
27,15

1 000 000
900 000
800 000

806 926

804 796

850 024

878 643

857 738

700 000

20,00

600 000

15,00

500 000

560 975

568 577

569 651

557 209

503 785

400 000

10,00

300 000

5,00

200 000
100 000

2016
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Kostnad för kommunen för levererad M3 vatten

Kostnad för konsumenten för levererad M3 vatten exkl. fast avgift
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Nothänvisning

Ekonomisk utvärdering
2020 års resultat för verksamheten är negativt om – 0,4
mnkr. Resultatet redovisas som en fordran på VA-kollektivet i
balansräkningen. Vid ingången av år 2020 uppgick denna till 0,2
mnkr och utgående värde vid årets slut är 0,6 mnkr. Intäkterna
avseende brukningsavgifter låg på ungefär samma nivå jämfört
med föregående år trots en mindre taxehöjning, antalet försåld
mängd vatten har minskat. Intäkterna för anslutningsavgifter har
ökat med ca 0,3 mnkr. Totalt har intäkterna för år 2020 varit
0,5 mnkr högre än år 2019. Kostnaderna, exklusive avskrivningar
och räntekostnader har varit 0,7 mnkr högre än 2019, då mycket
underhållsarbeten på VA-nätet utförts.
I delårsbokslutet låg en årsprognos på ett minusresultat om
-0,5 mnkr för verksamheten. Helårsresultatet blev dock något
bättre.

Not

2019

2020

Verksamhetens intäkter

1

17 054

17 604

Verksamhetens kostnader

2

-14 073

-14 778

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Finansiella intäkter

3

Finansiella kostnader

4

-2 555

-2 779

426

47

-464

-472

-38

-425

Extraordinära intäkter

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

-38

-425

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat
(Fondbalanserat)

Brukningsavgifter
Anslutningsavgifter

Tkr

Saldo 200101

Förändring

Saldo 201231

200

425

625

Vatten och avloppsfond

Tkr

Not

2019

2020

25
17 604

2. Verksamhetens kostnader

2019

2020

Produktionskostnad vattenverk

2 663

3 523

Drift reningsverk

3 407

3 195

Drift pumpstationer

1 104

1 123

Interna tjänster administration
Vattenledningsnät
Vattenmätaravläsning
Avloppsledningsnät
Dagvattenledningsnät
Summa

Ränteintäkter
4. Finansiella utgifter

970

906

3 536

3 243

814

621

1 076

1 248

503

919

14 073

14 778

2019
0

2020
0

2019

2020

464

472

5. Anläggningstillgångar

2019

2020

Vattenproduktion

3 198

2 718

15 864

14 913

Finansiella utgifter

Avloppsreningsverk
Övrig markreserv

152

112

Avloppsledningar

7 176

5 519

Vattendistribution

16 621

18 548

Summa

43 011

41 810

6. Omsättningstillgångar

2019

2020

Kundfordringar

2 336

1 876

0

0

Övriga fordringar

1 750

1 738

Summa

4 086

3 614

7. Eget kapital

2019

2020

Resultatfond

-200

-625

9. Långa skulder
Kommunlån

2019

2020

52

52

2019

2020

42 520

40 491

Anläggningstillgångar

5

43 011

Omsättningstillgångar

6

4 086

3 615

10. Korta skulder

2019

2020

47 097

45 425

Leverantörsskulder

676

782

Personalens skatter

26

31

Upplupna löner och
semesterlön

73

83

Upplupna social avgifter

65

83

Avgiftsbestämd ålderspension

66

74

Förutbet.VA-anslutningsavgift

3 820

4 454

Summa

4 726

5 507

SUMMA TILLGÅNGAR

41 810

1 900

17 054

Avsättningar pension

TILLGÅNGAR

1 406

Summa

8. Avsättningar

Balansräkning VA-verksamhet

2020
15 679

0

Fordran Staten

Resultatfond - VA

2019
15 648

Övriga

3. Finansiella intäkter

Resultaträkning VA-verksamhet
Tkr

1. Verksamhetens intäkter

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
EGET KAPITAL

7

varav årets resultat
AVSÄTTNINGAR

8

SKULDER

-200

-625

-38

-425

52

52

47 245

45 998

varav långa skulder

9

42 520

40 491

varav korta skulder

10

4 726

5 507

47 097

45 425

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

ÅRSBOKSLUT 2020

84

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
Kommunalförbundet AÖS upprättar årsredovisning för verksamheten men Hjo kommun får årligen ett bidrag från AÖS
på 30 kr per invånare för att finansiera återställandet av gamla
deponier. Detta bidrag fonderas och särredovisas under rubriken avsättningar i balansräkningen. Utöver bidraget för återställande av deponier betalar AÖS ett årligt arrende för återvinningscentralen som motsvaras av kostnader för avskrivning och
ränta på anläggningen.
Fr om 2017 har arbete påbörjats med projektering för återställande av deponin inom området Sanna. Provtagningskostnader
har under 2020 belastat konto för avsättningar för iordningställande av gamla deponier. Ett åtgärdsprogram för återställningen
kommer att arbetas fram efter att provtagningsprogrammet är
slutfört.

Resultaträkning Renhållning-verksamhet
Not

2019

Intäkter

1

462

460

Kostnader

2

-651

-640

Avskrivningar

-171

-171

Verksamhetens nettokostnad

-360

-351

Tkr

Finansiella intäkter

0

0

-14

-12

-376

-363

Extraordinära intäkter

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

-376

-363

Finansiella kostnader

3

Resultat efter finansiella poster

Periodens resultat
(Fondbalanserat)

Ekonomisk utvärdering

Resultatfond - Renhållning

Resultatet för helåret 2020 är negativt om -363 tkr. Totalt
har 640 tkr belastat enheten, i form av provtagnings- samt
konsultkostnader i samband med utredning angående en eventuell framtida återställning av den gamla deponin inom Sannaområdet. Resultatet har belastat vår avsättning för åtgärder på
gamla deponier. Utöver dessa kostnader har årliga avskrivningsoch räntekostnader bokförts avseende återvinningsstationen.

Tkr

Intäktssidan har bestått av två poster, dels arrende från AÖS
för återvinningsstationen samt ett årligt bidrag om 30:-/inv,
totalt för 2020 uppgick bidraget till 276 tkr.

Saldo 200101

Förändring

Saldo 201231

4 512

-363

4 149

Renhållning

Nothänvisning
1.Verksamhetens intäkter
Arrende AÖS

2019

2020

186

184

Bidrag AÖS

276

276

Summa verksamhetens
intäkter

462

460

2.Verksamhetens kostnader
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2020

2019

2020

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

651

640

Summa verksamhetens
kostnader

651

640

3. Finansiella kostnader

2019

2020

Internränta

-14

-12

Summa verksamhetens
kostnader

-14

-12
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Miljö- och hållbarhetsredovisning
Hjo kommun arbetar med den ekologiska hållbarheten utifrån den hållbarhetsstrategi som kommunfullmäktige antog 2018. Fem
strategiområden är utvalda:
Energi och Klimat
Sverige har som mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser
senast 2045 för att begränsa klimatförändringarna. I Västra Götaland har man sagt att, för att klara målet, så behöver hela regionen
varje år minska sina utsläpp med 16%.
I Hjo kommun som geografisk plats släpps det ut cirka 58 000 ton
växthusgaser årligen. Trots vår relativt låga nivå av utsläpp så har
vi en lång resa kvar att göra. Hjo kommun har, liksom övriga 48
kommuner i Västra Götaland, skrivit under på Klimat 2030 med
målet att hela Hjo till år 2030 ska ha minskat sina växthusgasutsläpp med 80% jämfört med år 1990. Nedan jämförs utsläppen
1990 och 2017:

Som framgår av tabellen ovan är jordbruk och transporter stora
utsläppskällor i Hjo. Utsläppen från jordbruket har dessutom ökat
sedan 1990. Utöver de utsläpp som sker i territoriet Hjo kommun
tillkommer också våra konsumtionsbaserade utsläpp, framförallt i
andra länder.
Under 2020 har Hjo kommun antagit 13 st av Klimat 2030s klimatlöften som är konkreta åtgärder för att minska utsläppen av
växthusgaser, både i och utanför kommunens gränser.
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Hållbara transporter
Till 2030 ska Sverige (och Hjo) ha minskat utsläppen från transporter med 70 % jämfört med år 2010.Våra uppföljningar visar
att i Hjo kör man mer bil än genomsnittet i Sverige. Tabellen
ovan visar att utsläppen från transporter ändå minskar, men inte
i erforderlig takt. För att lyckas behöver vi snabbt minska vårt
resande med diesel- och bensinfordon. I Hjo saknas dock biogaseller vätgasstation. Under året har däremot 12 publika laddpunkter med betalfunktion etablerats på centrala platser i Hjo. Detta
är ett viktigt steg i arbetet för en fungerande laddinfrastruktur i
Skaraborg.
Cykelpotentialen bedöms vara god i Hjo och en överflyttning av
resor från bil till cykel/fots är nödvändig. Under året har en cykelstrategi utarbetats som ska förbättra förutsättningarna för cykling
i Hjo kommun. Ny teknik visar också vägen till helt resfria möten
och kunskapen om detta har ökat markant p g a pandemins reserestriktioner detta år.

Internt sker gradvis en allt större överflyttning till mer fossilfria
resor. Uppföljningen visar att koldioxidutsläppen i kommunens
personbilsflotta minskat med cirka 30% sedan vi 2018 ställde om
en stor del av våra personbilar till elbilar.
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Hållbara måltider

Hållbar Samhällsplanering

Måltiderna och jordbruket har en stor påverkan på utsläppen av
växthusgaser och därmed på klimatet. Djurproduktionen står för
nästan 15% av världens totala utsläpp av växthusgaser. Hjo kommun antog i december 2020 ett klimatlöfte som innebär att våra
måltider inte ska belasta klimatet med mer än 1,7 kg Co2e per
kg inköpta varor. Idag är genomsnittet 1,9 kg. Måltidsenheten är
mitt uppe i omställningen till mer klimat- och miljövänliga måltider
med mer grönt på tallriken, mindre transporter, mer säsongsanpassat och mindre matsvinn. I Hjo kommuns hållbarhetsstrategi
betonas vikten av att äta mindre men miljömässigt bättre kött från
betande djur som hjälper till att hålla våra betesmarker öppna,
vilket också gynnar lokala gröna näringar. Under 2020 var 97,4%
av våra animalier svenska. På bilden ser ni en pytt från Orrelyckans förskola gjord av svinn-grönsaker från en lokal matbutik.

Hjo kommun ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i Hjo
på ett miljömässigt hållbart sätt med klimatet och miljön i fokus.
Under 2020 har stort fokus legat på bygget av nya Estrid Ericsonskolan som byggs enligt Miljöbyggnad silver. Märkningen innebär
bl a att farliga ämnen fasas ut och byggnaden blir ytterst energieffektiv. Precis som i övriga kommunala verksamheter kommer
skolan värmas upp helt fossilfritt med fjärrvärme som producerats
med överblivet träflis från vårt närområde. Elen till skolan består
av 100% förnybar vattenkraft. På taket kommer det finnas en
solcellsanläggning och delar av taket kommer att täckas med sedum. Gröna tak renar och fördröjer dagvattnet vilket är viktigt vid
kraftiga skyfall.

Kretslopp och Giftfri miljö
Det fjärde fokusområdet handlar om att förebygga avfall genom
att konsumera hållbart, återvinna och återbruka samt undvika
farliga ämnen. Svensken konsumerar som om det fanns 4,2 jordklot och stora mängder avfall uppstår p g a vår konsumtion. I Hjo
producerar medborgarna mer avfall än genomsnittet i Sverige
samtidigt som vi återvinner mindre avfall än genomsnittet. För
att minska på avfallsmängderna i kommunen har äldreomsorgen
under 2020 deltagit i projektet Resurssmart Äldreboende vars
syfte är att minska avfallsmängderna på våra äldreboenden genom
att minimera bruket av engångsprodukter och minska matsvinnet.
Under 2020 har vi också fokuserat på att få till en cirkulär möbelhantering i kommunen. Innan en ny möbel köps in ska vi undersöka möjligheten att återanvända, och i vissa fall renovera, befintliga
möbler i kommunen. Till vårt stöd har vi numera en digital marknadsplats på intranätet där alla återbrukbara möbler finns inlagda.

Läs gärna mer på https://hjo.se/bostad--miljo/kommunens-miljo--och-klimatarbete
Utöver ovanstående fem fokusområden så arbetar Hjo kommun
med Kunskap och medvetenhet som ett arbetssätt för att inspirera fler aktörer att göra insatser för den ekologiska hållbarheten.
Genom att föregå med gott exempel i miljöfrågor och aktivt
kommunicera vad som sker i kommunen kan vi förhoppningsvis
göra just detta.Varje månad under 2020 har Månadens Miljötips
publicerats på kommunens hemsida och sociala medier. Ett nyhetsbrev går ut varje månad med fokus på insatser som bidrar till
uppfyllandet av Agenda 2030 där den ekologiska hållbarheten utgör en viktig del. Kommunen är en viktig aktör för att värna miljön
och klimatet, men de största miljövinsterna fås när alla förstår
miljökonsekvenserna av sitt handlande och tar ansvar för den
miljöpåverkan som uppstår.
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Folkhälsa

Hjo kommuns lokala folkhälsoarbete sker i nära samverkan med Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund.
Samverkan sker även med övriga kommuner i Skaraborg, myndigheter, civilsamhället med flera. Folkhälsoarbetet bedrivs långsiktigt
och strategiskt med den övergripande intentionen: Hjo kommun ska bedriva ett aktivt folkhälsoarbete och skapa förutsättningar i
samhället för en god och jämlik hälsa hos alla kommunmedborgare (från kommunens Folkhälsoplan).

Folkhälsoläget i Hjo
Bra eller mycket bra självskattad
hälsa (16-84 år)

2016

2018

2020

Kvinnor

70%

69%

-

Män

78%

77%

-

Medellivslängd

Båda

74%

73%

69%

Medellivslängd är bland de mest använda och erkända folkhälsoindikatorerna. Över tid ser vi att medellivslängden för kvinnor i Hjo
legat relativt stabilt kring knappt 84 år för att 2019 gå ned med
ett och ett halvt år. Medellivslängden för män har en uppåtgående
trend och har ökat med nästan två år från 2016 till 2019. Om
man jämför sifforna från 2019 ligger Hjos kvinnors medellivslängd
under rikssnittet (84,7 år) och mäns medellivslängd ligger precis
på rikssnittet (81,3 år).

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor

Det finns många olika indikatorer för att mäta och bedöma en
befolknings hälsa. Här nedan presenteras några utvalda indikatorer för folkhälsan i Hjo (senast tillgängliga årtal).

Bra eller mycket bra självskattad
hälsa (13-16 år)

2020

Tjejer

61%

Killar

89%

Båda

74%

Källa: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
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84

83,9

83,7

83,8

83

81,7

82
81
80

80,7

82,3

Ohälsotalet

81,3

Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut ersättning vid
nedsatt arbetsförmåga per försäkrad från socialförsäkringen. I
ohälsotalet ingår sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning (notera
att det ej innehåller dagar med sjuklön från arbetsgivare).
Jämfört med regionen och riket har Hjo ett högre ohälsotal i
samtliga åldrar förutom 55–64 år, störst skillnad är det framförallt hos den unga befolkningen 20–34 år.

79,9

79
78
77

2016

2017
Kvinnor

2018

2019

Män

Självskattad hälsa
Den subjektiva känslan av ens hälsa har undersökts med frågan
”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”. 2020 var det
ca 7 av 10 hos den vuxna befolkningen i Hjo som svarade ”bra”
eller ”mycket bra”. Dock syns en nedåtgående trend. Könsuppdelad statistik finns inte för 2020 men bakåt i tiden kan man se
att kvinnor skattar sin hälsa som sämre än mäns. Även högstadieelever har tillfrågats om sin hälsa och det är en något högre
andel än vuxna som skattar den som bra eller mycket bra. Även
här finns det en könsskillnad som dessutom är tre gånger så
stor (jmf. med 2018 års siffror för vuxna), där tjejer uppger
sämre hälsa än killar.

Ohälsodagar/person, 2020
60
50
40
30
20
10
0

20-24 år

25-34 år
Hjo

Källa: Försäkringskassan

ÅRSBOKSLUT 2020

35-44 år

45-64 år

Västra götalandsregionen

55-64 år
Riket

20-64 år
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Övervikt och fetma

Tandhälsa hos barn och unga

BMI står för Body Mass Index och räknas ut med hjälp av en persons längd och vikt. Ett BMI på över 25 klassas som övervikt och
ett BMI över 30 klassas som fetma. Övervikt och fetma leder till
många olika sjukdomar, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, vissa cancerformer, samt nedsatt livskvalité och för tidig
död. Mer än hälften av den vuxna befolkningen i kommunen har
övervikt eller fetma och andelen är högre bland både kvinnor och
män jämfört med regionen och riket. Hos män och kvinnor är det
lika hög andel som har fetma i Hjo, cirka var 5:e person, men det
är en högre andel som har övervikt hos män jämfört med kvinnor. För statistik vad gäller barn mäter och väger elevhälsovården
barnen samt räknar ut deras BMI. I Hjo är det cirka var femte
elev som har övervikt eller fetma.

Tandhälsa bland barn och ungdomar kan användas som ett mått
för att undersöka resultatet av hälsofrämjande och förebyggande insatser som gjorts under uppväxtåren. 6-åringar i Hjo visar
ett bra resultat när man ser till kariesfria barn, andelen i Hjo är
högre än för Folktandvården i hela Västra Götaland. Tyvärr är det
motsatt för 19-åringarna, där ligger Hjo sämre till jämfört med
regionen, dock är det inte en lika stor skillnad.

Övervikt och fetma i åldrarna 1684 år (Medelvärde 2017-2020)

Män

Kvinnor

Totalt

Övervikt, BMI >25

41%

32%

37%

Fetma, BMI >30

18%

18%

18%

Övervikt och fetma

59%

50%

55%

Övervikt och fetma hos elever

2017

2018

2019

2020

Årskurs 2

-

-

26%

22%

Årskurs 4

-

-

19%

20%

Årskurs 7

22%

24%

16%

29%

Källa: Elevhälsan i Hjo

Psykisk Hälsa
I Hjo är det 11 % av 16–84-åringarna som bedöms ha nedsatt
psykiskt välbefinnande, kvinnor bedöms ha sämre psykiskt välbefinnande än män. På högstadiet känner ungefär en tredjedel
av eleverna sig nedstämd flera gånger i veckan eller i stort sett
varje dag. Delar man upp statistiken per kön framträder en stor
skillnad i att tjejer känner sig nedstämda oftare än killar.

Kariesfria 6-åringar

2017

2018

2019

2020

Hjo

-

-

88%

95%

VGR

-

-

78%

80%

Källa: Folktandvården i Hjo

Kariesfria 19-åringar

2017

2018

2019

2020

Hjo

58%

65%

66%

68%

VGR

70%

68%

70%

71%

Källa: Folktandvården i Hjo

Utbildning
Betygen i grundskolans årskurs 9 är avgörande för om skoleleverna studerar vidare. Låga eller ofullständiga betyg ökar dessutom
risken för framtida psykosociala problem, samtidigt som den
psykiska hälsan kan påverka skolprestationerna. Det finns även
samband mellan kort utbildning och lägre medellivslängd. De
kunskaper och kompetenser som individer får genom utbildning
är viktiga för hälsan, men även för andra centrala bestämningsfaktorer, till exempel arbete och inkomster. Andelen elever i årkurs
9 med behörighet till gymnasieskolan minskade över tid för att
senaste året öka igen. Det är en högre andel tjejer än killar som
får gymnasiebehörighet.
Elever i åk 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, %
100

Nedsatt psykiskt välbefinnande, andel (16-84 år)

2015-2018

Kvinnor

14%

Män

8%

Båda

11%

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor

95
90
85
80
75
70

Barn (13-16 år) som känner sig nedstämda flera
gånger i veckan eller i stort sett varje dag

2020

Tjejer

39%

Killar

20%

Båda

30%

65

2016

2017
Tjejer

2018
Killar

2019

2020

Totalt

Källa: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
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Rörelse och fysisk aktivitet

Reflektioner

En av de viktigaste levnadsvanorna för ett gott och hälsosamt liv
är att vara fysiskt aktiv. Människan är evolutionärt “byggd” för det
och att röra på sig påverkar kroppens organsystem positivt på
många olika sätt, både fysiskt och psykiskt.Vuxna personer bör
enligt officiella rekommendationer vara fysiskt aktiva minst 150
minuter i veckan, i Hjo är det drygt hälften av invånarna som når
upp till denna nivå.

År 2020 har till stor del präglats av Coronaviruset från Kina som
spred sig, blev en pandemi och därmed även drabbat oss i Sverige.
Viruset har varit och är en påfrestning för samhället och det har
satt fokus på folkhälsa och folkhälsoarbete. Mycket har handlat
om smittskydd och akut hantering av detta virus som hotar oss
som befolkning, men pandemin har även belyst vikten av att ett
samhälle har en god och jämlik folkhälsa i grunden för att bättre
kunna stå emot prövningar. Grupper som vi redan innan pandemin visste var utsatta ur ett folkhälsoperspektiv har drabbats hårt
och kända riskfaktorer för ohälsa har även visat sig vara riskfaktorer när det kommer till Covid-19. Därför är folkhälsoperspektivet viktigt i utformningen av vårt samhälle och de livsvillkor som
medborgarna erbjuds, samt i främjande av goda levnadsvanor.

Invånare som är fysiskt aktiva minst
150 min/vecka

2018

2020

16-84 år

64%

63%

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor

Rökning och alkoholkonsumtion
Att röka eller riskkonsumera alkohol är oerhört skadligt för
hälsan och bidrar till en stor del av sjukdomsbördan i samhället.
Både vad gäller andelen dagligrökare och andelen med riskabla
alkoholvanor i den vuxna befolkningen i Hjo syns en nedåtgående,
alltså positiv, trend. Hos gymnasieungdomarna i årskurs 2 är
nästan var 4:e elev rökare (uppgett att de rökt någon gång under
senaste 12 månaderna och fortfarande röker), lika hög andel som
i Skaraborg i stort. Cirka tre fjärdedelar av gymnasieungdomarna
är alkoholkonsumenter (druckit alkohol någon gång senaste 12
månaderna), men det har gått ned från 88 % år 2013.
Dagligrökare samt invånare som
bedöms ha riskabla alkoholvanor
(16-84 år)

2015

2018

2020

Dagligrökare

10%

8%

6%

Riskabla alkoholvanor

15%

14%

10%

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor

Rökare och alkoholkonsumenter, gymnasiet åk 2

2019

Alkoholkonsumenter

76%

Rökare

23%

Källa: CAN-undersökning
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Vi vet ännu inte exakt vilka negativa hälsoeffekter (utöver de
direkta att drabbas av viruset) som kommer att uppstå i kölvattnet av Corona-pandemin, men såsom det ser ut och förutspås nu
fördjupas redan uppmärksammade folkhälsoutmaningar, exempelvis psykisk ohälsa. Det är alltså viktigt att vi fortsätter att arbeta
med dessa och nyttjar den hälsofokus som nu uppstått för att
intensifiera arbetet.Vi får inte glömma att det även uppstått positiva effekter i vårt samhälle och dessa bör vi självklart ta tillvara
på, såsom ett ökat intresse för friluftsliv.
Att arbeta för en bättre folkhälsa handlar om att arbeta strukturellt med livsvillkor och främjande av goda levnadsvanor. Detta
behövs göras på flera olika nivåer, alltifrån den globala, nationella,
regionala till den lokala, samt i samverkan mellan dessa. I kärnuppdragen ansvarar Hjo kommun för många av de välfärdstjänster
som påverkar befolkningens hälsa genom hela livet. Det är viktigt
att hälsoaspekten genomsyrar alla kommunens verksamheter så
att hälsan arbetas med långsiktigt på bred front.
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Folkhälsoinsatser i Hjo kommun 2020
Under 2020 har Folkhälsorådet valt att prioritera fyra områden för att förbättra hälsan i Hjo kommun. Dessa områden är ANDTförebyggande arbete (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak), främjande av fysisk aktivitet och rörelse, tidiga insatser för barn och
föräldrar/skolnärvaro samt äldres välbefinnande. Nedan punktas de insatser som skett kopplat till respektive område, samt vad som
skett utanför dem:
•

ANDT-förebyggande arbete

•

Tidiga insatser för barn och föräldrar

Framtagande av kommunövergripande policy för drogförebyggande arbete.

Utvärdering och kvalitetsuppföljning av Skolnärvaroteamet samt
utveckling av dess arbetssätt.

Framtagande av kommunövergripande handlingsplan för drogförebyggande arbete. Utveckling av drogförebyggande insatser utifrån
handlingsplanen, exempelvis framtagande av gruppverksamhet
kring alkohol för åk 7 elever.Vissa saker framskjutet p.g.a. Corona,
exempelvis: implementation av Öckerömetoden, ANDT-riktlinjer
för föreningar.

Revidering och om-implementering av handlingsplanen vid problematisk skolfrånvaro.

Deltagande i informationsinsatser och kampanjer. Länsstyrelsens
antilangningskampanjer, exempelvis Tänk om eller Hejdå alkoholskador.Folkhälsomyndighetens uppmärksammande om rökfria
miljöer. Spridning av Tonårsparlören the Movie till vårdnadshavare.

Kartläggning av insatser riktade till barn och föräldrar inom Hjo
kommun.

Stöttning av socialtjänsten med utbildningen De glömda barnen
och Återfallspreventionen.
Inköp av skyltar om tobaksfri skola till Guldkroksskolan.

•

Äldres välbefinnande

Uppstart av en anhöriggrupp för vårdnadshavare till elever med
problematisk skolfrånvaro, i samverkan med Studiefrämjandet
(fick dock läggas ned på grund av sviktande deltagande).

SIM-ansökan (sociala investeringsmedel) för utvecklat lokalt föräldraskapsstöd, tillsammans med Närhälsan (fick tyvärr avslag).
Ekonomiskt stöttning av sommarlovsaktiviteter, tandborstning i
förskolan och utbildning av ABC-instruktör
Framtagande av rutiner vid oro för väntat barn.

•

Övrigt arbete

Stöttning av seniorkören After Work och linedanceträffar för
seniorer.

Upprättande av Hälsoslingan + Xrundan

Ansökan till Allmänna Arvsfonden om uppsökande verksamhet
för att minska ofrivillig ensamhet (fick tyvärr avslag).

Implementering av YAM (Youth Aware of Mental Health) för årskurs 8.

Genomförande av Senior Sport School, Corona-anpassad version.

Framtagande av riktlinje och rutiner för hantering av suicidalt
beteende, självmordsrisk och suicid.

Genomförande av workshop med bredd av aktörer för att ta
fram insatser mot ofrivillig ensamhet.
Ekonomisk stöttning av inomhushall för boule.

•

Främja fysisk aktivitet och rörelse

Implementering av Trivselledarprogrammet i samtliga åk 1–6 skolenheter.
Genomförande av rörelseutmaning med åk 7 elever.
Stöttning av pulsinitiativet på högstadiet genom inköp av SportIdent.
Inköp av boken Hjärnstark junior till samtliga skolor och utomhus
högtalare till Guldkroksskolan.

Genomförande av LUPP-undersökning (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i högstadiet.
Diverse framträdanden för att sprida information om folkhälsoarbetet generellt och i Hjo, exempelvis Kvarterskväll, intervju av
Rotary, föreläsning för sjuksköterskestudenter.
Arbete med visionsöversyn/Agenda 2030: kartläggning utifrån
indikatorer, utbildning av chefer/medarbetare/politiker, deltagande
i Hållbarhetsfestivalen, föreläsning med Portionen under tian,
medborgardialoger.
Arbete kopplat till Corona-pandemin: promenadgrupper för
seniorer (fick dock läggas ned p.g.a. bristande intresse), informationsspridning, sammanställning och marknadsföring av Corona-säkra aktiviteter i kommunen (Hälsa 2021), sammanställning
av förslag på insatser för att minska negativa hälsoeffekter av
Corona-pandemin.
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Verksamhetsmått & nyckeltal
De flesta av nyckeltalen enligt nedan är hämtade från www.kolada.se som är en databas innehållande 5 000 nyckeltal för kommuner och regioner. Databasen ger möjlighet för jmförelser och analyser med riket men även med andra jämförbara kommuner. För
vissa av nyckeltalen 2020 saknas data beroende på att detta rapporteras först när samtliga kommuner skickat in räkenskapssammandraget för 2020.

Demokrati

2017

2018

2019

2020

Antal fullmäktigesammanträden

9

8

9

7

Antal inlämnade motioner

5

1

6

1

Antal inlämnade interpellationer

2

0

1

0

Kommunfullmäktige

Antal inlämnade frågor vid allmänhetens frågestund

2

2

5

1

278

239

248

258

9

9

11

9

Antal invånare/förtroendevald i Hjo

124

124

124

124

Nettokostnad per invånare, kr

407

404

477

457

2017

2018

2019

2020

-

62

-

62

1 606 (1166)

1 805 (1 132)

1 528 (1 305)

-

154 (226)

179 (205)

182 (219)

-

34 (48)

34 (58)

38 (81)

-

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

9,7 (13,2)

12,0 (10,6)

12,8 (11,2)

-

Nettokostnad bibliotek, kr/inv.

493 (521)

460 (469)

454 (434)

-

376 (258))

338 (173)

332 (244)

-

Nettokostnad per invånare, kr
Kommunstyrelsen
Antal KS-sammanträden

Kultur, turism och fritid
Fritid
NMI Idrott- och motionsanläggningar
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv. Hjo
Kultur och bibliotek
Antal låntagare i kommunala bibliotek/1 000 inv.
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka

Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv.

Turism
Antal följare sociala medier.

-

- Facebook

2 651

2 943

3 229

3 433

- Instagram

1 216

1 520

1 982

2 755

130 824

118 812

138 545

146 681

299 (106)

276 (90)

278 (103)

-

Antal besök webbplats
Nettokostnad turistverksamhet, kr/inv.
(siffror inom parentes avser liknande kommuner övergripamde)

* 9.234 invånare nov -20

ÅRSBOKSLUT 2020

95

Kultur, turism och fritid

2017

2018

2019

2020

Fritidsgårdens besökare/månad

608

572

531

592

Antal elever simskolan

310

338

380

365

Guldkroksbadet besökare

81 917

105 209

89 628

28 883

Entré Kulturkvarteret

84 287

81 826

84 195

36 744

Antal besökare utställningar

36 043

20 624

24 955

9 897

Antal besökare Parkbiografen

1 443*

2 581

2 738

261

Bibliotek antal utlån

41 216

28 594

26 852

36 148

43

57

47

69

407

404

477

457*

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre som uppger att maten på äldreboendet smakar mycket eller ganska bra (Socialstyrelsens brukarundersökning)

74

84

81

70

Alla kommuner

75

74

74

74

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

77

76

76

76

Antal skolportioner, egen uppgift

207 552

207 695

212 199

203 079

Förskoleportioner (frukost, lunch, mellanmål)

150 345

151 417

159 332

140 385

Fritidsportioner (frukost, lovlunch, mellanmål)

87 350

92 831

95 851

76 771

Dagsportioner V & O

41 972

42 391

39 293

46 296

Hemtjänstportioner

17 244

18 938

23 243

25 755

2 835

2 841

2 861

2 878

Förbrukning per belysningspunkt

259

252

235

214

Kostnad parker, kr/inv (SCB)

577

684

651

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

354

356

380

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

1 773

1 296

1 363

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

1 419

1 460

1 491

Eget bestånd

52 336

52 862

52 812

52 938

Hyrt bestånd

17 006

17 797

16 253

17 169

2

6

6

4

116

111

123

114

Anmälningsärenden, beslut

38

52

43

35

Strandskyddsdispens, beslut

2

4

7

6

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut

5

7

2

3

214

310

290

338

Antal föreställningar anordnade av kulturnät
Nettokostnad per invånare, kr

Samhällsbyggnad
Kostverksamheten:

Gata/ Park/ Hamn
Antal belysningspunkter gatubelysning

Fastighetsverksamheten
Fastighetsyta m2

Plan och Bygg
Antal lagakraftvunna/antagna detaljplaner
Bygglov, beslut

Totalt antal beslut delegation (inkl start/slutbesked)
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Vård och omsorg

2017

2018

2019

2020

263

280

279

Hemtjänst, antal timmar/månad, genomsnitt

3 117

3 506

3 694

Antal vårddygn på korttiden Sjöryd

3 690
3 650

3 911
3 650

2 981
3 650

Antal personer med insats från hemvården 31 dec

Antal möjliga dygn vid ordinarie beläggning på korttidsavdelningen
Antal vårddygn på korttiden Sigghusberg
ntal möjliga dygn vid ordinarie beläggning på korttidsavdelningen

2 100
1 370

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

30

30

30

Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS 31 dec

36

39

38

Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS 31 dec

10

11

10

Antal personer med beslut om kontaktperson/ledsagare enligt LSS 31 dec

34

39

29

Antal gynnande säbobeslut som ej verkställts inom 3 mån

11

16

28

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

22

21

22

794 886
(893 396)

841 285
(944 694)

908 497
(950 947)

235 309
(243 986)

244 374
(249 532)

234 734
(248 135)

-3,0

-1,4

-0,8

31 dec

Fr o m 2020 genomsnitt av jan-dec
Kostnad per brukare särskilt boende äldreomsorg kr
(alla kommuner, ovägt medelvärde kr)
Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+, kr
(alla kommuner, ovägt medelvärde kr)
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)

Nettokostnadsavvikelse jämför nettokostnad med referenskostnaden (”statistiskt förväntad” kostnad). Resultat över 0 indikerar högre kostnadsläge och resultat under 0 istället lägre
kostnadsläge.

Barn och utbildning
Andel inskrivna barn 1-5 år (alla verksamheter)

465

451

466

451

75

70

76

76

Antal elever F-9

982

1011

1013

1005

Antal inskrivna barn i fritidshem (alla verksamheter)

419

457

406

394

Antal elever gymnasieskola

310

295

296

303

Antal elever i grundsärskola

13

13

15

20

255 (28)

244 (96)

244 (96)

260 (73)

-egna platser

88/73

93

84/68

72/64

-köpta platser (NTI+Jensen)

75/66

42

57+34

31+72

6

6

6

7

Antal elever IM-program

52/35

34

20

13

Antal elever SFI

65/67

66

69/65

59/53

Varav antal inskrivna barn i enskilda verksamheter

Kulturskolan, antal elever (kö)
Antal elever på komvux

Antal elever särvux
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Barn och utbildning

Utfall 2018

Utfall 2018
riket

Utfall 2019

Utfall 2019
riket

Nettokostnad förskola, kr/inskrivet barn

131 886 kr

133 574 kr

131 304 kr

136 106 kr

+10,9 %

+0,1 %

-1,4 %

-0,6 %

40 874 kr

34 487 kr

41 135 kr

40 110 kr

+20,2 %

-4,0 %

+13,7 %

-1,4 %

Kostnad för elev i förskoleklass

76 257 kr

60 386 kr

79 159 kr

62 897 kr

Kostnad för elev i grundskolan

114 320 kr

108 634 kr

120 319 kr

111 737 kr

+9,7 %

+0,5 %

+11,0 %

0,0 % %

124 776 kr

123 805 kr

130 522 kr

125 723 kr

Kostnad för helårsstuderande komvux, riket

67 427 kr

51 975 kr

78 833 kr

52 853 kr

Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv

264 kr

260 kr

230 kr

265 kr

63,5 %

41,8 %

55,3 %

41,7 %

75,6 %

71,5 %

72,2 %

71,2 %

45,3 %

37,1 %

49,5 %

36,6 %

Nettokostnadsavvikelse i % förskola inkl. öppen förskola
Kostnad för ett inskrivet barn på fritidshem
Nettokostnadsavvikelse i % fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet

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

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

Arbete och socialtjänst
Utbetalt ekonomiskt bistånd

2017

2018

2019

2020
8 254 tkr

7 065 tkr

7 020 tkr

8 008 tkr

Andel (%) av kommunens invånare som uppbär försörjningsstöd

3,6

3,6

3,3

3,1

Antal inskrivna Arbetsmarknadsenheten

55

88

119

116

Extratjänster

6

16

12

17

Antal hushåll med försörjningsstöd

216

190

185

188

Antal anmälningar barn och unga

277

313

375

215

Antal anmälningar vuxna

104

102

124

69

Utredningar barn och unga

110

105

125

102

32

28

53

48

1

0

1

1

22

22

14

1

Utredningar vuxna
Mottagna ensamkommande barn
Mottagna flyktingar
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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.

Driftbudget

Omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året.

Eget kapital

Kommunens förmögenhet. Totala tillgångar minus totala skulder och avsättningar.

Eliminering

Innebär att interna poster tas bort t.ex. köp och försäljningar mellan de egna bolagen. Detta görs för att uppgifter om
intäkter, kostnader, fordringar och skulder inte ska medräknas flera gånger.

Kassaflödesanalys

Visar kassaflödet från verksamheterna, investeringarna och finansieringen. Summan av dessa poster utgör förändringen av likvida medel.

Finansnetto

Skillnaden mellan posterna finansiella intäkter och finansiella kostnader i resultaträkningen.

Finansiella nettotillgångar

Nettot av kommunens alla kort- och långfristiga tillgångar och skulder. Detta belopp relateras sedan till verksamhetens bruttokostnader.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångarna i relation till de kortfristiga skulderna. Visar kommunens betalningsstyrka på kort sikt. Vid
100 % täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel, kortfristiga fodringar och kortfristiga placeringar.

Kortfristiga skulder

Lån och övriga skulder som förfaller till betalning inom ett år.

Långfristiga skulder

Lån och övriga skulder med en löptid överstigande ett år.

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för olika bidrag och ersättningar.

Nettokostnader

Kostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar m.m.

Nettokostnadsandel

Hur stor andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag som har gått åt till att finansiera verksamheternas
nettokostnader.

Omsättningstillgångar

Tillgångar som inte innehas för stadigvarande bruk, utan förbrukas i samband med framställning av produkter eller
tjänster eller på annat sätt används i verksamheterna.

Realisationsvinst/förlust

Vinst/förlust som uppstår vid försäljning av fast eller lös egendom. Beräknas som skillnaden mellan försäljningspris
och anskaffningsvärdet med avdrag för gjorda avskrivningar.

Resultaträkning

Visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit.

Skattefinansieringsgrad av
investeringar

Visar hur stor del av kommunens skatteintäkter som återstår efter att den löpande driften finansierats. Ett värde
över 100 % innebär att kommunen har kunnat finansiera alla investeringarna med egna medel och inte behövt låna
externt.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju
högre soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme.

Taxefinansierad verksamhet

Verksamhet som finansieras genom taxor från de som nyttjar tjänsten t.ex. vatten och avlopp och renhållning.

Årets resultat

Förändringen av det egna kapitalet.

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

Mottagare

Michael Kihlström

Kommunfullmäktige

Dnr

2021-5

Revisionsberättelse 2020 och fråga om ansvarsfrihet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja kommunstyrelsen och
övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2020.

Sammanfattning
Revisorerna har överlämnat revisionsberättelse 2020 och tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas för
kommunstyrelsen, nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Kommunfullmäktiges ordförande gör ingen annan bedömning än den revisorerna framfört i
revisionsberättelsen och föreslår att ansvarsfrihet beviljas. Motivering härutöver anses obehövlig.

Michael Kihlström
Kommunfullmäktiges ordförande

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

Till:

Kommunfullmäktige i Hjo kommun

För kännedom:
Kommunstyrelsen och övriga nämnder

Revisionsberättelse 2020 och årlig redogörelse
Revisionsberättelse
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet
som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som
biträder revisorerna.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som vi anser tillräcklig för att ge grund för bedömning och ansvarsprövning.
Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen
•

Hjo kommun redovisar ett överskott mot budget för år 2020 dock vill vi påpeka att
verksamheternas nettokostnader överskridit budget med 5,9 mnkr.

•

Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppfylla såväl verksamhetsmålen som
de finansiella målen.

•

Säkerställ att mötesdokumentationen ger tillräcklig information för att ärenden skall
kunna följas genom beslutsprocessen till kommunfullmäktige.

•

Utveckla internkontrollarbetet avseende dokumenterade kontrollmoment kopplat till
identifierade risker. Det är dessa kontrollmoment som sedan testas i enlighet med
internkontrollplan enligt COSO-ramverket, inte själva processen.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
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Vi bedömer att utfallet är delvis förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet. Av de finansiella målen för år 2020 uppfylls två av
tre mål.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är
förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten, 65 % av målen uppnås.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de
enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner och fastställer kommunens årsredovisning för år
2020.

Hjo 2021-04-01

Pelle Ekholm

Anne-Marie Fredriksson

Carl-Erik Lindblad

Owe Brännberg

Jaan Kello
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat Hjo kommuns
årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
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:
Revisionsfråga

Kommentar

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

Uppfyllt
Grundat på vår granskning har det
inte framkommit några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att
årsredovisningen inte lämnar
upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen.
Kommunen lever upp till
kommunallagens krav på en
ekonomi i balans för år 2020.

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

Delvis uppfyllt
Årsredovisningens resultat
bedöms delvis vara förenligt med
de mål fullmäktige beslutat för god
ekonomisk hushållning.

Är
räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt
Utifrån genomförd granskning är
vår bedömning att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande med
undantag redovisade avvikelser.
Sammantaget bedöms
avvikelserna inte som materiella.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

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

3

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
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”.
Den granskade årsredovisningen fastställs av kommunstyrelsen 2021-03-31 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-04-15. Vår granskning baseras således
främst på ett utkast till årsredovisning inför kommunstyrelsens behandling.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk
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 den kommunala verksamheten

·

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

·

Balanskravsresultat

·

Väsentliga personalförhållanden

·

Förväntade utveckling

Förvaltningsberättelsen innehåller efterfrågade delar, men strukturen kan fortsatt
anpassas för att vara mera i linje med lagstiftarens intentioner.
Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.
Investerigsredovisning
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt.
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens
investeringsverksamhet.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.
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God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2020-2022 fastställt finansiella
och verksamhetsmässiga mål för att uppnå god ekonomisk hushållning (både för
kommunen och kommunala bolagen). I årsredovisningen 2020 görs en uppföljning och
bedömning av de fastställda målen.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning under som fastställts i budget och verksamhetsplan.
Finansiella mål (kommunen)

Utfall 2020

Måluppfyllelse

Årets resultat ska uppgå till
lägst 8 mnkr.

11,6 mnkr

Uppfyllt

Investeringar ska till 70%
finansieras med egna medel
under mandatperioden 20192022.

Utfall för 2020:
självfinansieringsgrad
är 52%, prognosen för
mandatperioden 20192022 uppgår till 68%

Ej uppfyllt

Soliditeten inklusive
pensionsåtagandet ska
bibehållas eller öka under
mandatperioden.

23%, vilket är samma
som föregående år.

Uppfyllt*

*Vid granskning av balansräkningen noterades en felklassificering uppgående till totalt 8 149 tkr.
Balansomslutning är därmed 8 149 tkr längre än vad som redovisas. Se vidare under avsnitt
Rättvisande räkenskaper.

I årsredovisningen lämnas en avstämning av de mål och riktlinjer med betydelse för en
god ekonomisk hushållning som har formulerats för kommunens koncernbolag.
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Finansiella mål (koncernen)

Utfall 2020

Måluppfyllelse

Soliditeten i koncernen Hjo
Stadshus AB ska öka med
minst 1% per år från och med
2015 och senast 2025 uppgå
till 25%.

Soliditetsmålet i koncernen
Uppfyllt
Hjo Stadshus AB sattes
2012 och har sedan dess
ökat. Per 2020-12-31 uppgår
soliditeten till 36% (34 %)

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

Soliditeten för AB Hjo
Småindustrier uppgår per
2020-12-31 till 88%.

Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo Energi AB:s taxor för
Hjo Energi AB bör ligga under elnät och fjärrvärme ligger, i
regiongenomsnittet.
jämförelse
med övriga företag i
regionen i den nedre
kvartilen.

Uppfyllt*

Uppfyllt

*Målet formuleras på ett annat sätt i årsredovisningen: Soliditeten i Hjo Småindustrier AB ska
överstiga 30%.

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget och verksamhetsplan 2020-2022. Av den
framgår att 11 av 17 verksamhetsmål är uppfyllda, att 4 av 17 mål delvis är uppfyllda
samt att 2 av 17 mål inte är uppfyllda.
Målområde

Uppfylls

Uppfylls delvis

Uppfylls inte

Summa

Boende

5

2

0

7

Tillsammans

2

2

0

4

Levande Hjo

2

0

1

3

Hållbarhet och natur

0

0

1

1

Besökare

1

0

0

1

Vättern

1

0

0

1

Summa

11

4

2

17
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Samlad bedömning avseende god ekonomisk hushållning 2020
Av årsredovisningen framgår en samlad bedömning avseende uppfyllelse av en god
ekonomisk hushållning 2020.
Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt för
kommunen i budget 2020.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt för bolagen i
budget 2020.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt för
kommunen i budget 2020.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. Styrelsen gör
bedömning att god ekonomisk hushållning uppnåtts för 2020 för Hjo kommun.

Rättvisande räkenskaper1
Iakttagelser
Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser
noterats.
Klassificering av skulder/tillgångar
Vid granskning av balansräkningen noteras en felkatig klassificering uppgående till totalt
8 149 tkr. Balansomslutning är därmed 8 149 tkr längre än vad som redovisas.
Felklassificering ger ingen resultatpåverkan i bokslut 2020 men påverkar beräkning av
soliditeten och andra effektmått i årsredovisningen. Rättning bör ske till kommande
årsbokslut.
Inkomster från gatukostnadsersättningar och icke-offentliga investeringsbidrag
Enligt RKR R2 ska inkomster från gatukostnadsersättningar och andra bidrag till
finansiering av investering från privata aktörer intäktsföras i takt med att investeringen
färdigställs och att intäktskriterierna blir uppfyllda. Det innebär att när en investering tas i
drift bedöms kommunen fullgjort sina förpliktelser och inkomsten bör i sin helhet vara
intäktsredovisad. Från och med 2020 redovisas ovan inkomster i enlighet med R2.
Retroaktiv rättelse har inte utförts och per balansdag uppgår tidigare balanserade

1

Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

2

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 kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
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gatukostnadsersättningar till ca 1,9 mnkr och icke-offentliga investeringsbidrag till 288
tkr. Upplysning om avsteg lämnas i årsredovisningen.
Inkomster från årligt arrende för återvinningscentral
Kommunen erhåller årligt arrende för återvinningscentral från kommunalförbundet AÖS,
184 tkr år 2020. Inkomsten inkluderas i årets resultat för renhållningsverksamhet, vilket
fondbalanseras och avräknas mot avsättning för deponi. Inkomst från arrende bör
särredovisas och redovisas som en intäkt i kommunens resultaträkning i enlig med RKR
R2. Rättning bör ske till kommande årsbokslut.
Inkomster från erhållna handpenningar
Kommunen har under 2020 erhållit handpenningar om totalt 259 tkr i samband med
ingångna köpekontrakt för tomtförsäljning. Enligt köpekontrakt kan 50 procent av erlagd
handpenning komma att återbetalas i det fall åtaganden enligt köpekontrakt inte fullföljs.
Hela inkomsten är dock periodiserad och hanteringen avviker från R2.
Klassificering av leasingavtal
I bokslut 2020 klassificeras samtliga lokalhyresavtal som operationella. Vi uppmanar
kommunen att göra en genomgång av hyresavtal och pröva klassificeringen i
förhållande till RKR R5.
Bedömning
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande med undantag för ovan redovisade avvikelser. Sammantaget bedöms
avvikelserna inte som materiella.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfrå
ga

Kommentar

Lämnar
årsredovisning
en upplysning
om
verksamheten
s utfall,
verksamheten
s finansiering
och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt
Grundat på vår granskning har det
inte framkommit några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att
årsredovisningen inte lämnar
upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen.

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

Delvis uppfyllt

Är
räkenskapern
a i allt
väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt

Kommunen lever upp till
kommunallagens krav på en
ekonomi i balans för år 2020.

Årsredovisningens resultat
bedöms delvis vara förenligt med
de mål fullmäktige beslutat för god
ekonomisk hushållning.

Utifrån genomförd granskning är
vår bedömning att räkenskaperna
i allt väsentligt är rättvisande med
undantag redovisade avvikelser.
Sammantaget bedöms
avvikelserna inte som materiella.
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2021-03-31

Mattias Bygghammar

Rebecca Lindström

Auktoriserad revisor

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Hjo kommuns 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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Grundläggande
granskning
Hjo kommun 2020

Mars 2021

Johan Osbeck

Inledning
Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning,
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:
Har kommunstyrelsen och nämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1.
2.
3.

Styrning, kontroll och åtgärder.
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om
förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av
mål och budget 2020.
Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2020. I
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”.
Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).
Grundläggande granskning - Hjo kommun
PwC

Mars 2020
2

Utgångspunkter
Politisk organisation i Hjo kommun
Hjo kommun har två nämnder (bortsett från valnämnden); kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.
Under kommunstyrelsen finns fem utskott; Allmänna utskottet, Barn- och ungdomsutskottet, Individutskottet,
Omvårdnadsutskottet och Tekniska utskottet.
Organisering och redovisning av verksamheternas budget och kostnader i Hjo kommuns Årsredovisning
Verksamheternas budget, kostnader och utfall redovisas under respektive politikområde vilka inte helt överensstämmer
innehållsmässigt, med utskottens ansvarsområden.
Politikområden
Politikområdena är följande: Demokrati, Kommunledningskontoret, Plan och bygg, Renhållningsarbeten, Kultur, turism och
fritid, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst, Vård och omsorg, Teknisk service och Finansförvaltning.
Fullmäktiges mål
Kommunfullmäktige har beslutat om 20 ”prioriterade mål”.
Det som, i Hjo kommuns styrmodell, benämns nämndmål avser mål inom olika politikområden.
Fullmäktiges verksamhetsanknutna mål är 17 till antalet och de återfinns under sex stycken ”Utvecklingsområden” i
Årsredovisningen och hanteras inom verksamheterna under respektive politikområde. Utöver dessa 17 mål finns tre
finansiella mål. Till detta har fullmäktige även givit förvaltningen tio uppdrag.
Förutsättningar för granskning enligt kommunallag och God Revisionssed
Denna grundläggande granskning kommer att ha huvudfokus på kommunstyrelsen och byggnadsnämnden, då
Politikområdena och Utskotten inte är revisionsobjekt. Det kan vara en utmaning för en extern läsare att förstå kopplingen
mellan nämnder och utskott å ena sidan och budget, mål och måluppfyllelse inom politikområden å andra sidan.

Grundläggande granskning - Hjo kommun
PwC

Mars 2020
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Sammanfattning - Kommunstyrelsen
Granskningsområde

Revisionell
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet

Kommunstyrelsen kan delvis verifiera att verksamheten har bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt under år 2020. Av 17 prioriterade mål inom verksamheterna
är 11 uppnådda, 4 delvis uppnådda och 2 mål är inte nådda. Under revisorernas
årliga möten med utskotten noterade revisorerna att mötesdokumentationen inte
ger tillräcklig information för att ärenden skall kunna följas till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.

Ekonomiskt tillfredsställande

Kommunstyrelsen kan verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett
ekonomisk tillfredsställande sätt under år 2020. Årets resultat för kommunen
uppgår till +11,6 mnkr. Låg måluppfyllelse konstaterades avseende det
finansiella målet finansiering av investeringar till 70 % med egna medel. Vi vill
också påpeka att verksamheternas nettokostnader överskridit budget med 5,9
mnkr.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen kan delvis verifiera att den interna kontrollen inom granskade
områden har varit tillräcklig under år 2020. Brister har upptäckts igenom det
interna kontrollarbetet och åtgärdats, vilket är bra. Systemet för den interna
kontrollen i sig, kan emellertid utvecklas gällande förståelse för och etablering av
kontrollmoment med vidhängande testning. Nuvarande interna kontrollarbete har
mer karaktären av verksamhetsuppföljningsarbete, snarare än intern kontroll
enligt COSO-ramverket.

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

●

Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppfylla såväl verksamhetsmålen som de finansiella målen.

●

Säkerställ att mötesdokumentationen ger tillräcklig information för att ärenden skall kunna följas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.

●

Utveckla internkontrollarbetet avseende dokumenterade kontrollmoment kopplat identifierade risker. Det är dessa kontrollmoment som
sedan testas i enlighet med internkontrollplan enligt COSO-ramverket, inte själva processen.

Grundläggande granskning - Hjo kommun
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Sammanfattning – Byggnadsnämnden
Granskningsområde

Revisionell
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet

Vi har inte funnit något som visar att byggnadsnämndens verksamhet inte i allt
väsentligt har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2020. Under
revisorernas årliga träff med nämnden noterade revisorerna att
mötesdokumentationen inte ger tillräcklig information för att ärenden skall
kunna följas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ekonomiskt tillfredsställande

Nämnden kan verifiera att verksamheten har bedrivits på ett ekonomisk
tillfredsställande sätt under år 2020. Årets resultat för nämnden visar på ett
överskott i relation till budget.

Intern kontroll

Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade områden
delvis har varit tillräcklig under år 2020. Brister har upptäckts igenom det
interna kontrollarbetet och åtgärdats, vilket är bra. Systemet för den interna
kontrollen i sig, kan emellertid utvecklas gällande förståelse för och etablering
av kontrollmoment med vidhängande testning. Nuvarande interna
kontrollarbete har mer karaktären av verksamhetsuppföljningsarbete, snarare
än intern kontroll enligt COSO-ramverket.

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till byggnadsnämnden:
●

Säkerställ att mötesdokumentationen ger tillräcklig information för att ärenden skall kunna följas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

●

Utveckla internkontrollarbetet avseende dokumenterade kontrollmoment kopplat identifierade risker. Det är
dessa kontrollmoment som sedan testas i enlighet med internkontrollplan enligt COSO-ramverket, inte själva
processen.
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Sammanfattning – Politikområdena:

Demokrati, Kommunledningskontoret, Plan och bygg, Renhållningsarbeten, Kultur, turism och fritid, Barn och
utbildning, Arbete och socialtjänst, Vård och omsorg, Teknisk service och Finansförvaltning.
Granskningsområde

Revisionell
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet

Redovisning av måluppfyllelse i årsredovisningen görs under rubrikerna för de
sex Utvecklingsområden som fullmäktige fastställt och träffar därför inte
politikområdena direkt. Däremot antas summan av måluppfyllelserna vara det
som verksamheterna levererat under 2020 inom politikområdena. (Se
kommunstyrelsen ovan)

Ekonomiskt tillfredsställande

Politikområdena kan verifiera att verksamheterna har bedrivits på ett
ekonomisk tillfredsställande sätt under år 2020. Vård och omsorgs resultat är
+5,2 mkr bland annat på grund av lägre kostnader under pandemin. Arbete och
socialtjänsts resultat är -5,3 mkr vilket är ett ansenligt underskott i relation till
budget. Detta underskott beror till stor del på familjehemsplaceringar som ej
gått att förutse. Övriga politikområden bedöms ha obetydliga differenser mot
budget.

Intern kontroll

Uppföljning av arbetet med internkontroll har gjorts inom verksamheter som
ligger organiserade under politikområdena. Vi gör samma iakttagelser
avseende arbetet med internkontroll under politikområdena som noterats ovan
gällande exempelvis kommunstyrelsen: Systemet för den interna kontrollen i
sig, kan utvecklas gällande förståelse för och etablering av kontrollmoment
med vidhängande testning. Nuvarande interna kontrollarbete har mer
karaktären av verksamhetsuppföljningsarbete, snarare än intern kontroll enligt
COSO-ramverket.

Rekommendationer
Se rekommendationer för kommunstyrelsen och byggnadsnämnden ovan.

Grundläggande granskning - Hjo kommun
PwC

Mars 2020
6

9/10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8 (39)

2021-03-31

Kommunstyrelsen
Ks § 19

2021-58

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Årsredovisning 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2020 för
Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Sammanfattning
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2020.

Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § 1/21 samt årsredovisning 2020.
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1

Inledning

Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst med kostnadseffektivitet genom
god ekonomisk hushållning av förbundets samlade resurser. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är
att medverka till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir
så små som möjligt. Invånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent
och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på
människa miljö och egendom begränsas.
Den samlade personella resursen för räddningstjänstförbundet består av cirka 347 medarbetare som förfogar
över de räddningsfordon, räddningsutrustning och övriga materiella tillgångar avsedda för verksamhetens
bedrivande. Förbundet har utryckningsstyrkor och utrustning placerad på brandstationer och räddningsvärn
enligt nedan för att uppnå en optimal täckning över ytan och därigenom skapa möjlighet för snabba insatser
vid olycksplatser.
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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. RÖS verksamhet omfattar bland annat att.:
•
•
•
•
•

Åtgärder och aktiviteter vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs
ansvara för sotningsverksamheten
verka för annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor
tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas personal
fullgöra uppgifterna inom det civila försvaret beträffande räddningstjänst under höjd beredskap

Kommunalförbundet omfattar sju kommuner med ca 122 8661 invånare och har en landyta av 3 100 km2.

4

Politisk ledning

Kommunalförbundet är organiserat genom en direktion. Medlemskommuner är Skövde, Mariestad, Tibro,
Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång. Varje medlemskommun representeras av två ledamöter och två
ersättare i direktionen. 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.
Handlingsprogrammet är det politiska styrdokumentet som redovisar vald ambitionsnivå, organisation och
planering för förebyggande verksamhet samt resurser och förmågor för den operativa verksamheten.
Handlingsprogrammet som har fastställdes under 2016 gällande 2017–2019, har prolongerats och därmed
omfattat även verksamhetsåret 2020.

5

Allmänt

Verksamhetsåret 2020 har varit allt annat än förutsägbart. Sällan har vår förmåga att ställa om (och tänka om)
utmanats så mycket som under detta år. Huvudfokus i det inriktningsbeslut som fattades med anledning av
pandemin, var att vidta de nödvändiga åtgärder som krävdes för att upprätthålla den operativa förmågan och
därigenom säkerställa skyddet för de som vistas i förbundets medlemskommuner. Inledningsvis rådde stor
osäkerhet om hur olika identifierade smittorisker skulle hanteras, men allt eftersom nationella direktiv och
riktlinjer växte fram tog också RÖS fram rutiner, riktlinjer och restriktioner.
Coronapandemin har även haft inverkan på RÖS budget 2020. Inköp av material såsom
handsprit/desinfektionsmedel, saneringsutrustning och skyddsutrustning har särskilt belastat årets
driftsbudget på ett oförutsett sätt. Det finns också extra personalkostnader som uppstått samt uteblivna
intäkter. Det har även inneburit minskade personalkostnader som t.ex. sjuklönersättning och
arbetsgivaravgifter, men också mindre övertidskostnader än vad som prognostiserades för året.
Verksamheten 2020 har inte kunnat bedrivas enligt handlingsprogrammet fullt ut. De utåtriktade aktiviteterna
som t.ex. information till allmänheten och externa brandutbildningar har till största delen ställts in mot
bakgrund av coronapandemin och de restriktioner, råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten m.fl. angivit
Tillsynsverksamheten har styrts om från verksamheter där riskgrupper funnits, t.ex. äldreboenden, men
resultatet gällande tillsyn bedöms fortsatt vara lågt.

1

Antal invånare totalt 31/12 år T. Källa: SCB.
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Antalet insatser är lägre2 än tidigare år och bedöms också ha en direkt koppling till förändringar i människors
vardag till följd av pandemin. Även intern övnings- och utbildningsverksamhet har påverkats, men där mottot
”ställa om istället för att ställa” in har fått vägleda arbetet mot att hitta tillräckligt smittsäkra vägar att i första
hand upprätthålla, men också vidareutveckla kompetensen hos våra medarbetare. Pandemins påverkan syns
även tydligt i sjukfrånvaromönstret för 2020. Total sjukfrånvaro uppgår till 6,6% mot 4,1% för 2019. Ökat
karensuttag samt sjukfrånvaro dag 2–14 konstateras och står för 5,3% enheter jämfört med 3,0% för 2019.
Tydligheten i det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvecklats under året. Bland annat har samtliga chefer
och ledare genomgått en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete via Skövde kommun. Vidare har ett
huvudskyddsombud valts ut samt plan för indelning av RÖS skyddsområden presenterats.
År 2019 var ett avtalsår för bland annat Kommunal, Ledarna samt Vision. På grund av coronapandemin
prolongerades avtalen fram tom 31 oktober 2020. De nya avtalen HÖK 20 Kommunal, samt HÖK 20 Allmän
Kommunal Verksamhet presenterade i slutet av oktober med giltighet from första november. Trots ett snävt
tidsschema genomfördes löneöversyn 2020 med utbetalning av ny lön i december månad för heltid och januari
månad för RiB.
Utfall av löneöversyn 2020 på förbundsnivå: 2,84%
För utförligare beskrivningar av verksamhetsmålen se under avsnitt 11.2.
Förbundsdirektionen gav Förbundsdirektören tillsammans med ledningen för RÖS uppdraget att göra en större
översyn och genomlysning av verksamheten. Uppdraget omfattar tolv punkter som delats in i fem nedan
huvudområden.

2

1.

Finansiell styrning
• Finansiella mål
• Finansieringsprinciper
• Pensionsskuldehantering
• Fördelningsnyckel

2.

Budget- och uppföljningsrutiner
• Budgetprocessen
• Uppföljning- och rapporteringsrutiner
• Skapande av långtidsbudget

3.

Bemanning strategi
• Strategi för att möta ökande personalkostnader

4.

Optimering av intäkter
• Uppräkning och optimering av intäkter
• Analys av verksamheten vid övningsfältet Hasslum

5.

Fastighetsbehov
• Nya brandstationer i Skövde och Mariestad
• Underhålls- och/eller nybyggnationsbehov i övrigt

Ca. 200 färre insatser än ett genomsnitt av de senaste fyra åren
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Översynsarbetet påbörjades under maj månad och delredovisningar sker fortlöpande till direktionen vid
ordinarie möten. Arbetet har i skrivande stund lett fram till:
•
•
•
•
•

Ett förslag gällande finansiella principer för fastighetsägande inom förbundet
Ny pensionsskuldhantering
En helt omarbetad personalbudget för 2021 och framåt
Omarbetad analys av verksamhetens intäkter från övningsfältet Hasslum
Samverkan med Mariestads kommun ang. förstudie gällande ny brandstation

Förändringar i LSO som började gälla 2021-01-01 ställde tydliga krav på landets kommunala räddningstjänster
när det gäller att effektivare kunna hantera stora och allvarliga olyckor. Kraven omfattar bl.a. en tydligare och
mer robust ledningsorganisation där förväntan är att kommunerna ska klara av att upprätthålla en ständigt
övergripande ledning av räddningstjänsten samt möjlighet att delegera uppgifter på ett mer flexibelt sätt.
Mot bakgrund av de förändrade kraven har räddningstjänsterna i Skaraborg (RÖS – SMS – RVS) tillsammans
under 2020 bedrivit en förstudie, där målsättningen varit att genomlysa förutsättningarna för att ev. skapa ett
gemensamt, robust och effektivt ledningssystem för Skaraborgs tre räddningstjänster.
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Omvärldsanalys

Det råder ingen tvekan om att RÖS har en utmanande och spännande tid att möta framåt. De globala
trenderna påverkar oss lokalt på ett mer kännbart sätt än tidigare. Medborgarnas både faktiska och upplevda
trygghet genom tillit till olika samhällsfunktioner och dess koppling till utmaningar med segregation är en
angelägen fråga i samhällsdebatten. Klimatförändringar påverkar oss redan nu och sannolikt ändå mer i
framtiden, vilket kräver tidig planering i samverkan mellan flera aktörer för att klara av att möta dessa på ett
bra sätt.
Covid-19 nådde Sverige 2020 och ändrade förutsättningarna för människor och verksamheter, vilket
naturligtvis även fick påverkan på RÖS. Pandemin och dess effekter kan därför inte lämnas okommenterad när
det gäller trendanalys och utmaningar för samhället de kommande åren. En oro som finns är vilka effekter
pandemin kommer att få för bl.a. samhällsekonomin i det längre perspektivet, både globalt och nationellt. En
kraftig nedgång i ekonomin måste förväntas ge sannolikt minskade möjligheter för kommunal räddningstjänst
att utvecklas i den takt som är nödvändig för att möta de utmaningar som klimat- och samhällsförändringarna i
stort kräver.
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 också RÖS 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.
Återtagandet av förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap kan komma att innebära att ett antal
tilläggsuppgifter för kommunal räddningstjänst ska hanteras. En förutsättning för lösandet av dessa uppgifter
är att staten tillskjuter ekonomiska medel.
Tidigare bedömning kvarstår, att fortsatt utökad samverkan med andra räddningstjänstorganisationer och
andra krisledande aktörer är en ren förutsättning för utveckling av framtida räddningstjänsts- och
krishanteringsförmåga.

Skövde den 15 februari 2020

Mikael Wallin
Förbundsdirektör
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Förvaltningsberättelse

8

Översikt över verksamhetens utveckling

8.1

Flerårsöversikt

Flerårsöversikt
Antal anställda
Befolkning
Verksamhetens nettokostnader
Personalkostnader, tkr
Nettoinvesteringar, tkr
Årets resultat, tkr
Eget kapital
Medlemsbidrag, tkr
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2020

2019

347*
123 282
-98 154
-76 668
13 969
4 931
35 337
103 902
30
142

342
121 991
-99 213
-74 388
14 205
447
30 405
100 388
25
149

2018
355
121 934
-95 760
-69 925
7 700
-2 125
29 958
95 943
27
149

2017
359
120 965
-91 637
-67 617
9 695
1 873
29 236
91 580
27
148

2016
347
118 847
-88 064
-65 345
3 980
1 092
27 363
88 576
27
144

*Antal anställda 2020 har beräknats på samtliga tv-anställda, exkl. timanställda.

Resultatet för året visar på ett överskott om ca 4932 tkr. Värdepappersförändringen visar ett positivt resultat
på 209 tkr, vilket innebär att balanskravsresultatet uppgår till 4723 tkr.
Pensionsskulden har minskats med 4202 tkr mot budget. Den stora förändringen beror på två tjänster som
omreglerats gällande SAP-avtalet3, samt förändring av schablonuppräkning från 2% till 1,5%.
Mot bakgrund av ovan redovisad påverkan bedöms budget för 2020 ha följts enligt mål om ett nollresultat i
den utsträckning som varit påverkansbart.
Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar i form av senarelagda investeringar, vilket
innebär lägre avskrivningar än planerat under 2020.

3

Särskild avtalspension för brandmän i operativ tjänst.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Resultatet (det finansiella)
Resultatet för året påvisar ett överskott på 4932tkr.
Kapacitet/långsiktig betalningsberedskap
Soliditeten ligger på 30 %.
Finansieringen av räddningstjänstförbundet måste med skyndsamhet speglas mot genomförd riskanalys och
beaktande av tydliga trender och förändringar i samhället i övrigt. Mot bakgrund av medlemskommunernas
och samhällets utveckling 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 en verksamhetsinternkontrollplan för uppföljning av beordrad och genomförd
verksamhet.
Förbundet har ett löpande avtal med Skövde kommun gällande ekonomi -och lönehantering, vilket innebär att
förbundet följer Skövde kommuns internkontrollplan för dessa områden.
9.1

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

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
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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
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).
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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 201231 till 26 330 tkr.
Placeringarna finns som Räntefonder och Aktiefonder.
Pensionsförvaltning (beloppen är i tkr)
Förbundet har ingen försäkringslösning utan den förmånsbestämda ålderspensionen och den särskilda
avtalspensionen för brandmännen ligger som avsättning i balansräkningen.
År:

2019

2020

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

36 982

34 715

Totala pensionsförpliktelser

36 982

34 715
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10 Händelser av väsentlig betydelse
Första veckan i april 2020 tillträdde en ny Förbundsdirektör, Mikael Wallin, för Räddningstjänsten i Östra
Skaraborg. Mikael kom närmast från Kriminalvården där han de senaste fyra åren varit chef för
Tidaholmsanstalten och före det arbetade han drygt 24 år inom Polisen.

RÖS har under 2020 valt att inte ersätta vakant HR-tjänst, utan valt att
inleda ett partnerskap med Skövde kommun genom att upphandla
kompetensen. Målbilden med den strukturella förändringen är dels att
minska organisationens egen sårbarhet, men också möjliggöra nyttjandet
av den breda HR-kompetens som uppnås genom partnerskapet.

Under några veckor i slutet av april månad sattes totalt
27 bilar i brand i stadsdelen Södra Ryd i Skövde.
Händelsekedjan innebar stor påfrestning för de
operativa styrkorna som arbetade intensivt och
framgångsrikt genom flera insatser kvälls- och
nattetid. Samverkan med Skövde kommun och
Polismyndigheten fungerade mycket bra både genom
kontinuerlig dialog och informationsutbyte samt vid
insatserna. Utöver det operativa insatsarbetet
genomfördes också flera trygghetsskapande och
förebyggande insatser med närvarande och
dialogskapande insatspersonal i Södra Ryd.

Under våren 2020 genomfördes en medarbetarundersökning för alla heltidsanställda inom RÖS.
Medarbetarundersökningen genomfördes av ett externt anlitat företag genom en traditionell
enkätundersökning kompletterad med intervjuer. Det sammantagna resultatet visade på flera
områden som uppfattades fungera väl, men det fanns också tydliga utvecklingsområden där RÖS
har en betydligt högre ambitionsnivå. Utvecklingsarbetet har initierats genom bildandet av
arbetsgrupper, men har inte startats upp på grund av bedömd för hög risk för korsbindande
smittspridning av Covid-19 bland operativ personal.

RÖS och Högskolan i Skövde (HiS) ansökte inför hösten
2020 projektmedel från statens innovationsfond Vinnova
för att skapa möjligheter att öva och utbilda
medarbetare genom virtuell simulering. Ansökan
beviljade projektmedel om totalt 1 Mkr, varav RÖS har
erhållit 300 Tkr av dessa för projektaktiviteter och HiS
resterande 700 Tkr för bedrivande av forskning kopplat
till projektet. Projekttiden är 201101 – 211031, vilket
medförde att projektplan med mål och aktiviteter
arbetades fram under 2020, medan själva genomförandet
planeras att ske under 2021.
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11 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
11.1

Finansiella mål

Mål och måluppfyllnad
Resultatmål
Budget och plan för 2020 upprättades med ett resultat på 150 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 4932 tkr. Det positiva resultatet beror i huvudsak på förändrad
pensionsskuld enligt tidigare redovisning ovan.
Investeringsmål
Nyinvesteringar och reinvesteringar får göras inom de ramar som Direktionen beslutar. Erforderliga medel för
kapitaltjänstkostnader ingår/tillförs ramen. Direktionen beslutade för 2020 om investeringar för 3 960 tkr.
Beslut togs även att överföra investeringsmedel från 2019 till 2020 med 13 896 tkr mot bakgrund av
senarelagda investeringar.
Måluppfyllnad
Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har föranlett senarelagda
investeringar vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2020.
Under året har investeringar skett med bl.a. två nya släckbilar, en tankbil, två hoppkuddar för suicidincidenter,
två personbilar, två oljeavskiljare (Tibro & Hjo), renovering av omklädningsrum i Gullspång, reningsverk till
tvätthallen i Skövde, etablering av larmställstorg (separerad larmställsförvaring), en stor mängd
skyddsutrustning i form av nya larmställ m.m.
Direktionen har beslutat att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 2020 till 2021, till en summa av 3 888
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.
11.2
11.2.1

Verksamhetsmål
Skadeförebyggande verksamhet

Måluppfyllelse
Säkerhetsmål (S) med tillhörande prestationsmål (P) för år 2020:
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-

S5 Andelen boendemiljöer inom medlemskommunerna med individuellt anpassat brandskydd, minst
brandvarnare, ska öka.

-

P5.1 Räddningstjänsten ska aktivt verka för att öka andelen boendemiljöer som har individuellt
anpassat brandskydd, minst brandvarnare.

-

S9 Barn och ungdomar ska vara informerade om konsekvenser av brand och anlagd brand.

-

P9.1 Räddningstjänsten ska i förebyggande syfte och efter förfrågan genomföra informationsinsatser
om brand och anlagd brand för barn och ungdomar anpassad efter ålder och inlärningsförmåga.

-

S11 Räddningstjänsten ska, genom samverkan, verka för skydd mot andra olyckor än brand.

-

P11.1 Räddningstjänsten ska, efter förfrågan, medverka i offentliga aktörers evenemang och
samarbeten för att verka för skydd mot andra olyckor än brand.

-

P11.2 Räddningstjänsten ska, efter förfrågan och bedömning av nyttan, medverka i privata aktörers
evenemang och samarbeten för att verka för skydd mot andra olyckor än brand.

-

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

Resultat måluppfyllelse
Samtliga av de mål som följs upp handlar om utåtriktad verksamhet. Utåtriktad verksamhet har i år påverkats av
samhällsläget avseende Covid-19 men har också påverkats av de senaste årens omfördelning av arbetsuppgifter
för SMO-styrkan, från utåtriktad verksamhet till tjänstgöring på övningsfältet i Hasslum. På grund av Covid-19
har nästan all utåtriktad verksamhet under året ställts in, vilket gör att målen inte går att uppfylla under rådande
förutsättningar. Sammanfattningsvis har målen inte uppfyllts.
Resultat för året
Årets resultat har påverkats av Covid-19 som haft påverkan på vissa delar av avdelningens verksamhet,
framförallt den utåtriktade verksamheten med information till allmänheten och brandutbildning. Påverkan har
inte varit lika stor på myndighetsutövningen i antal handlagda ärenden. Däremot har tillsynsverksamhet fått
styras om från verksamheter där riskgrupper finns till verksamheter där riskgrupper inte finns.
Resultatet gällande tillsyn fortsätter att vara lågt under året. Resultatet gällande tillsyn LBE 4 är lågt då inga
tillsyner enbart enligt LBE har genomförts på grund av prioritering av verksamheten till förmån för tillsyn enligt
LSO5 2 kap. 2 §. De tillsyner som har genomförts enligt LBE har varit samordnade med tillsyn enligt LSO 2 kap. 2
§. Inga tillsyner enligt LSO 2 kap. 4 § av farlig verksamhet har genomförts under året, även det på grund av
prioritering av verksamheten till förmån för tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §.
Orsaken till ovanstående resultat är som tidigare att avdelningen inte har den bemanning som krävs för
uppdraget, framförallt kopplat till ökat antal ärenden samt att det tar längre tid att bedriva myndighetsutövning
och ärendehantering som uppfyller gällande lagstiftning, ex. förvaltningslagen. Under året har avdelningen
rekryterat en medarbetare till en tidigare vakant tjänst samt haft en del föräldralediga medarbetare. Detta har
också bidragit till det låga resultatet. Med nuvarande antal medarbetare är resultatet avdelningens kapacitet.
Avdelningens kapacitet påverkas starkt om medarbetare är föräldralediga, slutar eller på annat sätt är
frånvarande.

4
5

LBE – lag om brandfarliga och explosiva varor.
LSO – lag om skydd mot olyckor.
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Resultatet gällande utåtriktade verksamhet, som brandutbildning och information till allmänheten, är lågt för
året, endast delvis på grund av Covid-19. Det är en stor nedgång både i antalet informationstillfällen som
genomförts samt totalt antal personer som nåtts av informationen. Nedgången gäller inte bara i år utan har
pågått under ett antal år, framförallt på grund av förändrade förutsättningar att bedriva verksamheten för SMOstyrkan.
För detaljerat resultat om ovanstående se tabeller nedan samt bilaga A.

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §
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Tabell 1: Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 2 kap. 2 §, verksamheter
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Tabell 2: Tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE
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Informationstillfällen till allmänheten
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Tabell 3: Informationstillfällen till allmänheten

Analys
Den påverkan som rådande samhällsläge gällande Covid-19 har haft får ses som en engångshändelse som inte
går att göra något åt. Det kan dock konstateras att verksamhetens utåtriktade verksamhet har varit på nedgång
under flera år. Antalet brandutbildningar och informationstillfällen minskar för varje år. Totalt antal informerade
personer minskar också för varje år som går.
Orsaken till nedgången över tid handlar om att SMO-styrkan har fått förändrade arbetsuppgifter. När styrkan
inrättades var deras huvudsakliga uppdrag utåtriktad verksamhet i kombination med att utgöra en operativ
resurs över ytan. Under senare år har SMO-styrkans arbetsuppgifter förskjutits till att utgöras av
instruktörsverksamhet på räddningstjänsten övningsfält i Hasslum. Utförandet av brandutbildningar har förts
över från SMO-styrkan till den operativa personalen men bokning och planering av verksamheten sker
fortfarande av SMO-styrkan. Den operativa personalen har inte använts i tillräcklig utsträckning för utåtriktad
verksamhet framförallt på grund av svårigheter att planera verksamheten. SMO-styrkan har inte heller möjlighet
att följa upp kommunens genomförda utbildningar årligen samt att göra reklam för räddningstjänstens
utbildnings- och informationsmöjligheter, vilket också minskar efterfrågan.
Slutsatser
Organisationens utåtriktade verksamhet behöver ses över och det behöver säkerställas att det finns resurser för
utförandet och planeringen av arbetsuppgifterna. Utåtriktad verksamhet, utbildning och information, är
effektiva verktyg för att ändra människors beteende gällande brand och brandskydd. Det är genom ett ändrat
beteende hos människor som vi kan uppnå färre bränder men framförallt att färre dör och skadas till följd av
bränder. Att ingen ska dödas eller allvarligt skadas till följd av brand eller andra olyckor är Räddningstjänsten
Östra Skaraborgs vision men det görs idag inte tillräckligt för att uppnå den.
SMO-styrkan behöver ses över för att skapa bättre förutsättningar att hantera informationsverksamhet och
brandutbildningsverksamhet. Det är också lämpligt att övriga delar av räddningstjänstens personalresurs börjar
användas för ändamålet i större utsträckning. Detta kräver förutsättningar för planering av verksamheten, vilket
skulle kräva en utsedd medarbetare som har samordningsuppdraget som sin huvudarbetsuppgift. Förslagsvis
delas SMO-styrkan upp i två delar som fördelas mellan övningsfältet i Hasslum samt förebyggandeavdelningen
genom att två medarbetare utgör instruktörer på övningsfältet och två medarbetare utgör planeringsfunktion
för utåtriktad verksamhet samt till del även bedriver viss utåtriktad verksamhet. Dessa två medarbetare kan
också understödja övrig verksamhet inom avdelningen för att förbättra avdelningens resultat.
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Det kan också konstateras att målen generellt behöver ses över och göras mätbara.
Händelser under året
Under året har en ny medarbetare, brandinspektör Hannes Lidbeck, rekryterats till avdelningen.
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Bilaga A – Statistiskt underlag
Arbetsmoment

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §

255

298

210

76

85

134

108

Varav verksamheter

42

42

42

0

31

72

48

75%

82%

77%

40

40

40

0

54

62

46

Andel brister vid tillsyn
Varav badplatser och gästhamnar

14
Varav samordnad med tillsyn enligt LBE

22

10

6

6

5

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 §

4

0

3

0

0

0

0

Tillsyn enligt LBE

99

91

54

6

6

5

5

36

6

6

3

5

60%

40%

Varav samordnad med tillsyn enligt LSO
Andel brister vid tillsyn
Tillstånd enligt LBE

66

46

53

50

27

37

24

Varav tillstånd brandfarlig vara

53

34

36

39

22

30

19

Varav tillstånd explosiv vara

13

12

17

11

5

7

5

Brandutbildningar

124

63

90

72

89

62

18

Antal deltagare på kurser

2368

1046

1558

1171

1728

1165

415

Egensotning

20

20

17

28

15

22

32

Beviljade

17

12

16

25

14

22

17

Avslagna

3

8

3

7

1

0

3

Informationstillfällen till allmänheten

175

158

139

119

73

64

13

Antal informerade personer

3453

4527

5336

4151

2295

1754

262

Antal informerade personer *

6721

3020

5140

867

1100

915

378

Totalt antal informerade personer

10
174

7547

10
476

5018

3395

2669

614

Varav förskolebarn (0-6 år)

195

90

-

Varav Skolbarn (6–12 år)

1053

180

-

Varav ungdomar (12–18 år)

1026

270

-

Varav vuxna
Hembesök
Antal informerade personer
Inventering, brandskydd i flerbostadshus

1022

375

-

49

44

310

481

179

1397

1067

471

696

121

74

53

0

0

0

Yttranden

567

481

590

623

631

736

538

Yttrande gällande planprocessen

44

43

62

66

53

58

49

Yttrande gällande byggprocessen

112

113

191

223

210

270

225

3

1

4

3

11

Yttrande gällande miljöbalken
Yttrande gällande polistillstånd

208

178

246

279

298

336

150

Yttrande gällande serveringstillstånd

38

32

43

41

50

50

37

Övriga remisser

22

5

2

4

4

Olycksundersökning

14

3

2

8

3

Sakkunnighetsutlåtande

9

5

12

7

59

*Värdet bygger på uppskattningar
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11.2.2 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 2020 anges att nedanstående mål återigen
skall analyseras med anledning av tidigare identifierad brist:
-

S4.

Erfarenheter från inträffade händelser skall tillvaratas.

-

P4.1

-

P4.2

-

P4.3

-

P4.4

Räddningstjänsten ska lära från egna genomförda insatser i syfte att effektivisera och göra
den operativa verksamheten säkrare
Räddningstjänsten skall ta del av insatser och händelser via omvärldsbevakning och
implementera nödvändig kunskap i egen organisation
Räddningstjänsten ska utifrån gjorda erfarenheter delge dessa till övriga intressenter i
samhället
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.
Tidigare har redovisats att målet P4.4 ej uppfyllts. Med anledning därav fokuseras på detta mål även i denna
rapport.
Mål
Räddningstjänsten ska via omvärldsbevakning hantera och vid behov justera egen operativ organisation utifrån
uppfattad riskbild.
Analys
Den brist som tidigare redovisats har ej åtgärdats. Redan vid halvårsrapporten för verksamhetsåret 2019
gjordes följande redovisning.
”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.”
Ett underlag som använts för ovanstående bedömning är att folkmängden inom organisationens geografiska
verksamhetsområde under en femårsperiod ökat med cirka 5000 personer. En ökning som motsvarar
befolkningen i Gullspångs kommun.
I det statistikunderlag som arbetades fram under 2019 kan man vidare dra slutsatsen att organisationen vid
vissa orter inte klarar av uppsatta mål gällande insatstider. För att åtgärda del av detta har slutsatsen dragits
att funktionen FIP, Första Insats Person, borde implementeras i organisationen. Detta har inte gjorts.
Måluppfyllnad
Målet anses inte vara uppfyllt. Detta resultat skall tas med i framtagandet av nytt handlingsprogram.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
222000-1115

18

Året som gått
Verksamhetsåret 2020 går till historien som något helt annat än vad som kunde förutses. När vi i början av
året drabbades av pandemin med Covid-19 avbröts i stort all annan verksamhet än operativa räddningsinsatser
och det mesta av ledningsförmågan kanaliserades om för att möta de nya utmaningar som pandemin gav oss.
Under större delen av året har en stab varit upprättad och resursförsörjts från samtliga tre avdelningar. Tack
vare stabens analysarbete har en del verksamhet ändå kunnat återupptas efter hand. Inriktningen ”Ställ om
istället för ställ in” skapades redan under våren och arbetet har inriktats på att hitta möjliga lösningar för att
på ett smittsäkert sätt kunna genomföra aktiviteter.
Under året har 1381 räddningsinsatser genomförts, detta är cirka 200 insatser färre än ett genomsnitt av de
senaste fyra åren. Räddningstjänstens antagande är att minskningen inom olyckstyperna Trafikolycka och
Automatlarm sannolikt kan ha sin förklaring av pandemin.
Olyckligtvis har åtta personer mist livet till följd av olyckor inom RÖS geografiska område. Räddningstjänstens
bedömning är dock att tre av dessa händelser och lika många människor är troliga suicid.
Operativ verksamhet – vad som gjorts
Under 2019 genomfördes, vilket tidigare redovisats, teoretisk utbildning inom området Pågående dödligt våld
(PDV) och terror i polisens regi. Del två av denna utbildning var planerad till våren 2020 och skulle då
genomföras som praktisk övning. Några av dessa tillfällen genomfördes i Göteborg men fick avbrytas på grund
av smittorisken med Covid-19. Huruvida dessa övningar återupptas i ett senare skede är oklart, dock bedöms
att RÖS organisation erhållit tillräckligt god kunskap via övningarna för att kunna sprida detta vidare i egen
organisation. Bland annat ges bra förutsättningar för detta då två av RÖS insatsledare var med och såväl
planerade som genomförde både den teoretiska och praktiska delen av utbildningen.
Under ett antal veckor i april och maj månader sker ett större antal bilbränder i Skövde vilka antas vara
anlagda. Sammantaget drabbas cirka 35 bilar samt att även byggnader till del skadas. Räddningstjänstens
personal upplever inga hotfulla situationer i samband med dessa händelser. Det faktum att man vid ett antal
tillfällen anlägger bilbränder på flera geografiska platser samtidigt gör att organisationen väljer att öka
numerären i den operativa styrkan i Skövde samt skapa tillfälliga larmplaner. Inom ramen för denna utmaning
genomförs ett parallellt stabsarbete i samverkan med i första hand Polisen samt Skövde kommun. Samverkan
upplevs som mycket god och ur räddningstjänstens perspektiv givande.
För att på ett säkrare och effektivare sätt hantera avancerad losstagning vid trafikolyckor har konceptet för
detta utvecklats under året. Funktionen Klippledare har förts in i utvecklingsarbetet inom ramen för
ämnesområdet trafikolycka. Funktionen beräknas komma i drift under första halvåret 2021.
En förmågeförändring som genomförts under året är att förbundet anskaffat hoppkuddar som applicerats på
höjdfordonen i Skövde respektive Mariestad. Syftet med dessa kuddar är att utgöra en extra möjlighet för
livräddning i exempelvis flerbostadshus eller vid hot om hoppning.
Ett tema för året har varit miljöhänsyn vid räddningsinsatser. Ett antal aktiviteter och övningar var planerat
kring detta men fick tyvärr avbrytas på grund av pandemin. Dock har en samverkansutbildning genomförts och
detta i sig har lett till en tydligare samverkan mellan exempelvis kommunernas miljö- och hälsa, vatten och
avlopp och RÖS.
Projekt/uppdrag och hur det gått
Det i särklass största projekt som startades upp under 2020 var GLS, Gemensam Systemledning Skaraborg.
Projektet har sin grund i att en ny lag om skydd mot olyckor träder i kraft per 2021-01-01 vilken kommer ställa
större och tydligare krav på systemledning av de operativa organisationerna. Inom de tre räddningstjänsterna i
Skaraborg upprättades en avsiktsförklaring vilken innebär att en analys skulle göras om förutsättningarna att
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skapa en Skarborgsgemensam systemledning. Detta arbete påbörjades som en förstudie i vilket det finns en
styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från samtliga tre räddningstjänster. Resultatet från
förstudien kommer redovisas under våren 2021.
Ett utvecklingsprojekt för att effektivisera uppstarten av insatser vid brand i byggnad har genomförts. Projektet
har syftat till att hitta omedelbara åtgärder som kan genomföras av brandmännen direkt vid framkomst till
skadeplats medan befälet bildar sig en uppfattning av skadan och skapar en plan för genomförande av
insatsen. Resultatet av projektet har lett till en utveckling av RÖS metoder vid brand i byggnad och
bedömningen är att insatser vid denna typ av skada nu kan genomföras än mer effektivt.
Ett större samverkansprojekt har startats upp mellan Skaraborgs sjukhus, universitetssjukhuset Sahlgrenska
och RÖS. Projektet syftar till att skapa ett utbildningsprogram för utryckningsförare i virtuell miljö. Tanken är
att samtlig personal inom respektive blåljusorganisation skall kunna nyttja detta koncept. Målbilden är att på
sikt ha ett antal körsimulatorer som kan nyttjas över tid för att öva framförande av utryckningsfordon i
komplicerade miljöer.
Som en del i arbetet med att effektivisera och öka kvalitén på organisationens fysiska träning och tillhörande
tester har 16 testledare utbildats inom RiB-organisationen. Syftet med detta är att respektive RiB-station skall
ha tillgång till minst två egna testledare vilka också knyts till en organisationsgemensam grupp som utvecklar
ämnet fysisk träning och tester.
Internutbildning
Den planerade interna utbildningen har i stort sett kunna genomföras. Naturligtvis har utmaningarna med
Covid-19 lett till vissa begräsningar men tack vare ett kreativt tankesätt hos de som planerar och riskbedömer
övningsverksamheten har ändå en rimlig nivå kunnat hållas.
Verksamheten vid övningsfältet Hasslum har hanterats på ett sådant sätt att övande grupper har separerats
från varandra i syfte att minimera risken för smittspridning.
MSB har öppnat en möjlighet för lokala räddningstjänster att bedriva delar av GRiB-utbildningen i egen regi för
sådana medarbetare som hittills inte hunnit gå igenom systemet. RÖS inlämnade en ansökan om att få bedriva
denna utbildning vilken också beviljades. Detta innebär att RÖS som organisation kan genomföra GRiB kurs 1
för egna och andras medarbetare under 2021. Anledningen till att MSB skapat denna möjlighet är att det finns
en ”utbildningsskuld” som behöver betas av innan systemet är i balans. Det faktum att RÖS beviljas genomföra
detta skall ses som ett kvitto på att organisationen besitter såväl kompetens som fysiska förutsättningar att
göra detta på ett kvalitetssäkrat sätt.
Övningsfältet Hasslum
Den plan som upprättades för verksamheten vid övningsfältet Hasslum gäller alltjämt:
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
Under hösten påbörjades en översyn av den totala övningsverksamheten samt hur denna skall planeras och
kvalitetssäkras på ett så effektivt sätt som möjligt. Målbilden är att under kvartal 4 2021 har ett nytt system för
detta på plats.
Under våren har ett nytt koncept för insatsdagar startats upp för organisationens RIB styrkor. Från att tidigare
genomfört dessa dagar på lördagar har dom nu genomförts på vardagar. Syftet med detta är att öka kvalitén
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på övningarna. Alla dessa övningar har såväl planerats samt genomförts i samverkan med övriga
räddningstjänster i Skaraborg. Detta koncept föll mycket väl ut och kommer fortsatt att bedrivas under 2021.
Övningarna innebär att samtliga operativa styrkor inom Skaraborg genomför samma kvalitetssäkrade övningar
och träna samma förmågor. Ett steg i stärkt samverkan mellan räddningstjänsterna i Skaraborg där en god
gemensam operativ förmåga för Räddningstjänsterna i Skaraborg kan säkerställas.
Under året har två Introduktionsutbildningar RiB bedrivits. En vår och en höst. Vid dessa utbildningar har
personal från räddningstjänsterna i Skaraborg, Alingsås-Vårgårda räddningstjänstförbund samt Herrljunga
räddningstjänst deltagit. Trots rådande pandemi så har denna utbildning säkerställt att räddningstjänsterna
kunnat rekrytera cirka 40 nya medarbetare till de olika organisationerna.
Under hösten så har ett större samverkansprojekt mellan RÖS och Högskolan i Skövde startats upp. RÖS har
tillsammans med övriga räddningstjänster i Skaraborg ansökt ihop med HIS pengar hos Vinnova för att utveckla
träning med VR och blivit beviljade detta. Under 2021 så kommer övningar bedrivas för organisationernas
befäl i syftet att testa och pröva denna teknik. Målet är på sikt implementera denna teknik samt sätt att träna
inom räddningstjänsterna i Skaraborg.
Under året har även mindre tester genomförts ihop med MSB avseende Ledningsträning VR på distans samt
även ett mindre forskningsprojekt avseende VR Brandsläckning ihop med Högskolan Vestlandet i Bergen
(Norge). Vid dessa tester så har personal från kringliggande räddningstjänster bjudits in att deltaga.
Arbetsgruppen SMO
SMO-gruppens verksamhet är mångfacetterad. Under 2020 har dock mycket litet utåtriktad verksamhet
kunnat genomföras. Istället har SMO-gruppens medarbetare i stort sett uteslutande arbetet med att utveckla
och genomföra utbildning vid övningsfältet Hasslum.
Statistik
När verksamhetsåret 2020 summerats kvantitativt inses att antalet räddningsinsatser sjunkit avsevärt jämfört
de senaste fyra åren, cirka 200 färre insatser. Minskningen finns inom flera olyckstyper men inom områdena
automatlarm och trafikolycka återfinns med all säkerhet en förklaring inom rådande pandemi.
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Olyckstyper

2016

2017

2018

2019

2020

Brand i byggnad

134

125

127

133

135

Brand, ej i byggnad

176

207

179

144

151

Trafikolycka

259

261

258

250

187

Utsläpp, farligt ämne

26

29

31

26

43

Drunkning/Tillbud

11

7

7

6

5

Automatiskt brandlarm

704

691

639

615

559

IVPA-larm

127

121

185

166

135

Övriga olyckstyper

98

152

192

219

166

1535

1593

1618

1559

1381

Totalt

Tabell 1. Antal genomförda räddningsinsatser 2020 med 2016–2019 som jämförelse.

Av nedanstående tabell framgår det sammanlagda antalet skadade som avtransporterats från olycksplats med
ambulans.
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.
Fördelning personskador

2016

2017

2018

2019

2020

Avtransporterade

198

182

125

156

116

7

8

13

5

8

Omkomna

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

Nedan redovisas de avlidna per olyckstyp. Det kan alltså konstateras att åtta människor mist livet till följd av
olyckor inom vårt geografiska område. Dock är räddningstjänsten bedömning att tre av dessa händelser och
lika många avlidna är suicid.
Datum

Adress

Händelse

Antal

31/1

E 20 Mariestad

Trafikolycka

3

17/5

Väg 26 St. Ek

Trafikolycka

1

30/7

Hjo

Brand i byggnad

1

24/8

Väg 26 Gullspång

Trafikolycka Mc

1

7/9

Skultorp

Järnväg

1

31/10

E 20 Lyrestad

Trafikolycka

1
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Drift- och underhåll

Prestationsmål
Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet hos fordon och
materiel.
Måluppfyllnad
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. Under våren har driftavdelningen inte uppfyllt
målet med regelbundna kontroller av fordon och materiel på ett tillräckligt bra sätt. Orsaken till detta är att
den interna övningsverksamheten på övningsfältet Hasslum har tagit mycket tid i anspråk för driftavdelningens
personal och detta har medfört att de förebyggande kontrollerna på fordon och materiel har blivit eftersatta.
Prestationsmål
Genom egen personals medverkan i drift- och underhållsverksamheten minimera utgifter för externt
upphandlade underhållstjänster.
Måluppfyllnad
Målet för 2020 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.
Fastigheter
I Skövde har lokalen vägg i vägg med fordonshallen gjorts i ordning till förvaringsutrymme av utryckningsställ.
Fördelen med detta är att samtlig personals utryckningskläder kan vara samlade på samma ställe samt att
fordonshallen enbart används till fordonsuppställning och förvaring av materiel.
Renovering av reningsverket till tvätthallen har gjorts under hösten.
I Tibro har en ny oljeavskiljaren installerats och tvättmöjligheterna för stora fordon förbättrats genom att en
ny tvättplats för stora fordon iordningställts.
I Gullspång har renovering av damernas omklädningsrum genomförts
med effekten av högre standard samt fler platser för kvinnliga medarbetare.
I Blikstorp har den nya brandstationen tagits i bruk vilket har medfört att personalen där har fått både större
utrymme i fordonshallen men även efterlängtade personalytor med samlingsrum och hygienutrymme.
I Hjo har slänten bakom brandstationen snyggats till genom fällning av de träd som växte där. Denna åtgärd
kommer förutom att förbättra utseendet på tomten även hjälpa till att stabilisera slänten vi haft problem med
genom att vikten från träden inte belastar den längre. Eken bakom brandstationen har av säkerhetsskäl tagits
bort pga. rötskador i stammen. Ny oljeavskiljare har installerats och asfaltering på baksidan av brandstationen
har genomförts.
I Moholm har lokalerna fräschats upp med nya golv, belysning och ny väggbeklädnad. Arbetet har genomförts
till största del av räddningsvärnets personal själva i samverkan med fastighetsägaren och driftavdelningen.
I Mariestad har planerade icke akuta åtgärder pausats med hänsyn till eventuell nybyggnation av brandstation.
Fordon
Under året har Floby Rescue levererat två nya släckbilar och en tankbil till förbundet. Släckbilarna är placeras i
Tibro och Mariestad och tankbilen är placerad i Mariestad. De nya bilar har inneburit att fler orter har fått
bättre fordon i och med omflyttningen av befintliga bilar. Innan utplaceringen av fordonen har de genomgått
en allmän service och uppfräschning. Följande omflyttningar har genomförts.
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- Töreboda har tagit över Mariestads tidigare släckbil.
- Karlsborg har tagit över Mariestads tidigare tankbil.
- Tibros tidigare släckbil har blivit reservbil/övningsbil med placering på Hasslum.
- Skövde deltid har tagit över Törebodas tidigare släckbil.
- Mariestad deltid kommer under januari att ta över Skövde deltids tidigare släckbil.
Två släckbilar har sålts och en till kommer att säljas under februari 2021.
Karlsborgs tidigare tankbil kommer att finnas kvar i organisationen som en reservtankbil/skogsbrandsresurs.
Två begagnad personbilar har köpts till förbundet och två har sålts.
En terränhjuling har köpts in med placering i Karlsborg.
11.2.4

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 mycket begränsad omfattning och helt utan fysiska möten. Det noteras
dock att ett företagsräddningsvärn (FMV/FFK i Karlsborg) sagt upp avtalet om att ingå i förbundets operativa
organisation som ett räddningsvärn. Eftersläpning i avtalsuppföljningen med grannräddningstjänsterna släpar
också till följd av pandemiläget.
På helårsbasis bedöms målet som ej uppfyllt.
Mål
Uppföljning av samverkan utan avtal ska ske årligen.
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/stf räddningschefen har ingått i beredningsgruppen och i övrigt ingår
chefen Operativa avdelningen i utbildningsrådet, chefen förebyggande avdelningen i förebyggande rådet,
HR/personalhandläggaren i HR-rådet, driftchefen i driftrådet en brandingenjör ingår i Operativa rådet och i
samverkansrådet för inre ledning. 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.
Det delregionala rådet har inte varit samlat under året. Däremot har ett stort antal möten hållits mellan
ledningarna för räddningstjänsterna i Skaraborg med huvudsaklig inriktning att försöka etablera en gemensam
systemledning. Arbetet fortgår under 2021.
Med länsstyrelsen sker deltagande i de gemensamma samverkanskonferenserna varje vecka.
Räddningstjänsten har åtagit sig att innan samverkanskonferenserna insamla underlag från
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medlemskommunernas säkerhetssamordnare och angränsande räddningstjänster i Skaraborg. Stf
räddningschefen representerar räddningscheferna i Skaraborg i länsstyrelsen regionala råd för krisberedskap
och totalförsvar. Rådet har genomfört digitala möten enligt upprättad tidsplan. Stf räddningschefen ingår
vidare i länsstyrelsens beredningsgrupp för räddningstjänst under höjd beredskap.
Förbundet har medverkat i Totalförsvarsövning 2020 genom aktivt deltagande i de kommunvisa
ledningsövningarna i form av s.k. Table Top övningar. En hotbildsanalys för höjd beredskap har utarbetats i
samverkan med militärregion och länsstyrelse. Riktlinjen för höjd beredskap har löpande uppdaterats.
Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har till följd av pandemin inte varit samlat. Däremot konstateras att ett
stort antal kontakter mellan de olika aktörerna i rådet skett under hanteringen av pandemin.
På helårsbasis bedöms målet som delvis 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.
Räddningstjänsten har varit representerad vid möten med sjöräddningsråden för Vänern respektive Vättern.
På helårsbasis bedöms målet som uppfyllt.
11.2.5

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
Under året har tre heltidstjänster med tillsvidareanställning varit utannonserade och ett vikariat. Samtliga
tjänster har kunnat återbesätts. Inom RiB-organisationen har anställts 21 personer och härutöver har för
heltidsorganisationens räkning visstidsanställts sex personer. Kompetensutbildning har genomförts med
positivt kandidatunderlag, varför ingen omedelbar kompetensbrist föreligger. För 2020 redovisas följande:
Räddningsledning A 3, Räddningsledning B 1, Tillsyn A 1, Tillsyn B 1 GRiB 1 A 5, GriB 1 B 6.Kompetensutbildning
är en verksamhet som genomförs kontinuerligt.
Målet bedöms som uppnått.
Effektmål
Öka mångfalden bland personalen.
Måluppfyllelse
Andelen kvinnliga medarbetare är i stort sett oförändrat mot 2019; heltid 11,2 % (12,2 %), RiB 4,8 % (4,5 %).
Förändringen inom heltidsorganisationen kan härledas till två avgångar inom administration, vilka tjänster
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tillsatts med män. Till RiB-organisationen har ytterligare en medarbetare med annan etnisk bakgrund
rekryterats. Påbörjad ledarutbildning i rekryteringsprocessens alla steg inkluderar likabehandling.
Målet bedöms som delvis uppfyllt.
Effektmål
Minimera sjukfrånvaro, arbetsskador och allvarliga tillbud i verksamheten. Hälsobefrämjande aktivister ska
medverka till att sjukfrånvaron inte överstiger 3 % per år.
Måluppfyllelse
Coronapandemins påverkan syns tydligt i sjukfrånvaromönstret för 2020. Total sjukfrånvaro (kollektivavtal AB)
uppgår till 6,6% mot 4,1% för 2019. Ökat karensuttag samt sjukfrånvaro dag 2-14 konstateras och står för 5,3%
enheter jämfört med 3,0% för 2019. Sammantaget beror ökningen på smittpreventiva åtgärder följt av
Folkhälsomyndighetens skarpa rekommendationer om hemvistelse vid milda symptom.
13 riskobservationer, 9 tillbud och 9 arbetsskador varav 1 föranledde skada med frånvaro.
.
Målet bedöms inte som uppfyllt beträffande sjukfrånvaron, men bedöms i stora delar kunna förklaras utifrån
rådande pandemi.

12 Balanskravsresultat
Balanskravsresultat
2020

2019

2018

2017

Årets resultat enligt resultaträkningen
- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper

4 931 889

446 904

-2 125 344
-69 000

1 872 569

-208 982

-1 579 000

481 000

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

4 722 907

-1 132 096

-1 713 344

1 872 569

4 722 907

-1 132 096

-1 713 344

1 872 569

4 722 907

-1 132 096

-1 713 344

1 872 569

Synnerliga skäl
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa
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13 Väsentliga personalförhållanden
13.1

Sjukfrånvaro
2020

2019

2018

Total sjukfrånvaro %

6,6

3,31

2,72

- långtidssjukfrånvaro* %

20,6

50,84

39,02

- sjukfrånvaro för män %

6,9

2,99

2,75

- sjukfrånvaro för kvinnor %

4,4

5,19

2,53

- anställda -29 år %

9,4

0,79

1,38

- anställda 30 - 49 år %

8,0

3,51

1,28

- anställda 50 år - %

2,6

4,47

6,57

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

13.2

Medelantal anställda

2020

2019

Medelantal

Varav

Varav

Medelantal

Varav

Varav

anställda

män

kvinnor

anställda

män

kvinnor

347

325

22

350

336

14

2020

2019

Åldersfördelning
20–29 år i %

12,1 %

13,5 %

30–39 år i %

28,8 %

26,8 %

40–49 år i %

26,5 %

26,5 %

50–59 år i %

26,2 %

25,1 %

60 år - i %

6,3 %

8,2 %

13.3

Medarbetare

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Coronapandemin satte sina spår i ett tidigt skede under 2020, vilket märks i ökad sjukfrånvarotrend från
februari månad. En stabsfunktion med ledning av RC som stabschef upprättades i tidigt skede och kunde
genom personal-, information-, och analysfunktioner samverka fram förslag till åtgärder för att säkerställa en
trygg arbetsmiljö där FHM rekommendationer noga efterföljts.
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Utökad semesterperiod och lokalt kollektivavtal
I samverkan fastställdes utökning av huvudsemesterperioden till att omfatta maj-september. Tidiga insatser
för att förstärka bemanningsplaneringen medförde att förmågan kunde bibehållas och därmed också ordinarie
semesterplanering i juni-augusti.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Tydligheten i det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvecklats under året. Bland annat har samtliga chefer
och ledare genomgått en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete via Skövde kommun. Vidare har ett
huvudskyddsombud valts ut samt plan för indelning av RÖS skyddsområden presenterats.
Riskobservation, olycksfall och tillbud 2020
Ett utbildningstillfälle i RIA systemet (system för rapportering av olycksfall och tillbud) genomfördes under
våren för att säkerställa fortsatt systemdrift genom superanvändare. Fortsatt utbildningsbehov bland övriga
användare har konstaterats i samverkan och kommer att genomföras 2021 efter fastställande av RÖS
skyddsområden.

*Av 9 olycksfall har endast ett resulterat i frånvaro

Medarbetarundersökning
Den upphandlade medarbetarundersökningen genomfördes under våren med 100% (!) svarsfrekvens.
Resultatet medförde ett nöjt medarbetarindex (NMI) med utmärkelsen Väl godkänt, medan ledarskapsindex
fick utmärkelsen Mycket väl godkänt.
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Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro 2017-2020, samtliga anställda

Januari Februari Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

2018 10,9%

10,7%

7,7%

2,8%

0,7%

2,5%

1,3%

0,5%

2019

5,5%

3,1%

4,4%

2,3%

3,2%

1,1%

3,7%

2020

3,9%

8,8%

6,8%

9,6%

4,3%

2,0%

1,1%

Septem
Novem Decemb
Oktober
ber
ber
er
3,6%

1,7%

1,5%

3,6%

2,4%

4,7%

12,9%

2,8%

6,7%

3,5%

23,7%

14,7%

9,4%

3,0%

Coronapandemins påverkan syns tydligt i sjukfrånvaromönstret för 2020. Total sjukfrånvaro (kollektivavtal AB)
uppgår till 6,6% mot 4,1% för 2019. Ökat karensuttag samt sjukfrånvaro dag 2–14 konstateras och står för 5,3%
enheter jämfört med 3,0% för 2019.
Den höga sjukfrånvaron i september månad (23,7%) utgjordes av ett flertal kortvariga sjukfrånvarotillfällen
samtidigt. Den totala sjukfrånvaron kan antas ha tydlig koppling till FHM rekommendationer samt regeringens
vidtagna åtgärder under pandemin (ersättning för karensavdrag, ersättning för sjuklönekostnader,
smittbärarpenning, slopat krav på läkarintyg).
Löneöversyn
År 2019 var ett avtalsår för bland annat Kommunal, Ledarna samt Vision. På grund av av coronapandemin
prolongerades avtalen fram tom 31 oktober 2020.
De nya avtalen HÖK 20 Kommunal, samt HÖK 20 Allmän Kommunal Verksamhet presenterade i slutet av oktober med
giltighet from första november. Trots ett snävt tidsschema har löneöversyn 2020 kunnat genomföras enligt plan med
utbetalning av ny lön i december månad för heltid och januari månad för RiB. En lönekartläggning i jämförelse med sju
räddningstjänster genomfördes i december 2019. Förutom denna genomförde respektive chef en analys av
löneökningsbehovet inom respektive verksamhet, vilka utgjorde underlag för årets inriktning.
Löneanalysen fastställde behov av prioriterade satsningar bland Brandinspektörer och Styrkeledare. Utöver detta
avvarades medel för särskilda satsningar på medarbetare som utmärkt sig i sin prestation och därigenom bidragit starkt till
verksamhetens genomförande och utveckling.
Utfall löneöversyn 2020:
Förbundsnivå
• 2,84%
Prioriterade grupper
• Brandinspektörer 3,4%
• Styrkeledare 3,7%
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14 Förväntad utveckling
Coronapandemin förväntas ha fortsatt påverkan på RÖS verksamhet i stort, men begränsningarna av
verksamhetens bedrivande förväntas lätta i samband med att vaccinationsprocessen i samhället når effekt.
Flera positiva utvecklingseffekter pandemin medfört förväntas både fortsätta och vidareutvecklas.
Utbildningar och möten lämpliga för genomförande på distans är ett par exempel på sådana områden där
förändringar av arbetssätt med hög sannolikhet kommer att bestå.
RÖS står också inför flera stora och spännande utmaningar och utveckling, inte minst utifrån det tydliga ökade
kravet på att ha en ständigt övergripande systemledning och ett robust ledningssystem samt framtagandet av
ett nytt handlingsprogram utifrån nya krav.
En annan stor utmaning är att genomdriva nödvändiga förändringar utifrån det översyns- och analysarbete
som pågår utifrån uppdrag av förbundsdirektionen. Förändringarna bedöms helt nödvändiga för att RÖS ska
fortsätta utvecklas i positiv riktning och i samtakt med medlemskommunerna och samhället i stort.
Befintlig organisation kommer att bli föremål för en verksamhetsanalys under 2021, där målet är att göra
nödvändiga förändringar av organisation för att på ett effektivare sätt omhänderta de mål som anges i
kommande handlingsprogram. En övergripande modernisering av organisationen är också påbörjad och
kommer fortsätta under de kommande åren. Det handlar bl.a. om fortsatt digitalisering av löneadministration,
e-arkiv, elektronisk signering av dokument m.m.
Chefs- och ledarskapsutveckling är påbörjad och kommer fortsätta de närmsta åren. Första linjens chefer,
styrkeledare, planeras att få en stärkt roll där chefs- och ledarskapet i vardagen är det område som främst ska
stärkas.
Genomförd riskanalys med identifierade brister kommer att omhändertas i ett nära samarbete med
förbundsdirektionen och medlemskommunerna. Flera brister är av mer brådskande karaktär och måste under
2021 omhändertas med ett kort perspektiv, men parallellt måste en plan för det långsiktiga perspektivet
arbetas fram.
RÖS har starka förhoppningar och kommer arbeta intensivt för en fortsatt positiv utveckling av övningsfältet i
Hasslum tillsammans med ägaren Skövde kommun och övriga hyresgäster. Övningsfältet Hasslum är vitalt för
RÖS ur ett övnings-, utbildnings- och utvecklingsperspektiv.
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15 Resultaträkning
Not

2020-01-01
-2020-12-31
8 955 785
-101 311 579
-5 997 932
-98 353 726

2019-01-01
-2019-12-31
14 780 081
-109 951 317
-5 467 858
-100 639 094

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

2
3
4

Medlemsbidrag
Verksamhetens resultat

5

103 902 000
5 548 274

100 388 000
-251 094

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Värdepapper resultat
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

6
7

771
-826 139
208 982
4 931 888
4 931 888

14 306
-895 002
1 578 694
446 904
446 904
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16 Balansräkning
Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

Mark och byggnader

8

12 878 540

13 811 145

Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel

9

38 619 655

29 716 422

51 498 195

43 527 567

30 800

35 000

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Skolmåltidskuponger
Fordringar

10

37 223 065

33 334 413

Kortfristiga placeringar

11

26 359 772

26 150 790

Kassa och Bank

12

2 984 562

17 245 837

Summa omsättningstillgångar

66 598 199

76 766 040

SUMMA TILLGÅNGAR

118 096 394

120 293 607
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Not

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat

4 931 888

446 904

Övrigt eget kapital

30 404 888

29 957 983

Summa eget kapital

35 336 776

30 404 887

13

34 714 727

36 982 173

Långfristiga skulder

14

1 316 349

1 527 606

Kortfristiga skulder

15

46 728 539

51 378 940

Summa skulder

48 044 888

52 906 546

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

118 096 394

120 293 606

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Skulder
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2020-01-01

2019-01-01

-2020-12-31

-2019-12-31

4 931 888

446 904

Av- och nedskrivningar

5 997 932

5 467 858

Gjorda avsättningar

-2 009 586

2 048 784

Övriga ej likviditetspåverkande poster

-678 099

-1 789 951

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

8 242 135

6 173 595

Ökning/minskning förråd och varulager

4 200

4 300

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-3 888 653

-1 214 232

Ökning/minskning kortfristiga skulder

-4 650 401

5 603 509

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-292 719

10 567 172

Investering i materiella anläggningstillgångar

-13 968 560

-4 688 297

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-13 968 560

-4 688 297

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

Årets kassaflöde

-14 261 279

5 878 875

Likvida medel vid årets början

17 245 837

11 366 962

Likvida medel vid årets slut

2 984 558

17 245 837

Årets resultat

Not

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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Tilläggsupplysningar

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 eventuella investeringsbidrag och verkställda avskrivningar.
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 marknadsvärde.
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.
Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är:
Verksamhetsfastigheter 5 år
Verksamhetsfastigheter 10 år
Verksamhetsfastigheter 20 år
Verksamhetsfastigheter 28 år
Verksamhetsfastigheter 33 år
Verksamhetsfastigheter 50 år
Fordon 5 år
Fordon 7 år
Fordon 10 år
Fordon 15 år
Fordon 20 år
Fordon 25 år
Investeringsbidrag 10år
Investeringsbidrag 20år
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Inventarier 3 år
Inventarier 4 år
Inventarier 5 år
Inventarier 10 år

Not 2 Verksamhetens intäkter

2020

2019

Driftbidrag från Staten

832 450

410 000

Driftbidrag från kommuner och landsting

122 866

123 990

Övriga taxor och avgifter

5 658 317

5 635 433

Försäljning av verksamhet

2 081 257

8 385 111

Övriga intäkter

260 895

225 547

Summa verksamhetens intäkter

8 955 785

14 780 081

Not 3 Verksamhetens kostnader

2020

2019

Arvoden. Löner och sociala avgifter, personalförsäkringar

74 995 599

76 628 889

Pensionskostnader

3 841 679

8 172 703

Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar

355 840

545 955

Bränsle, energi och vatten

1 262 188

1 400 808

Lokal- och markhyror

3 823 058

4 282 311

Övriga tjänster

5 236 082

5 844 206

Övriga kostnader

11 797 134

13 076 445

Summa verksamhetens kostnader

101 311 580

109 951 317

Total kostnad för räkenskapsrevision för år 2019 är 82tkr varav förtroendevalda 3tkr och för år 2018 är det
57tkr varav förtroendevalda 4tkr.
Not 4 Avskrivningar

2020

2019

Avskrivning byggnader och anläggningar

1 811 995

1 811 703

Avskrivning maskiner, inventarier och fordon

4 185 937

3 656 155

Summa avskrivningar

5 997 932

5 467 858
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Not 5 Medlemsbidrag

2020

2019

Skövde

38 844 000

37 531 000

Tibro

7 283 000

7 037 000

Hjo

7 283 000

7 037 000

Karlsborg

7 283 000

7 037 000

Mariestad

27 291 000

26 368 000

Töreboda

7 283 000

7 037 000

Gullspång

8 635 000

8 341 000

Summa medlemsbidrag

103 902 000

100 388 000

Not 6 Finansiella intäkter

2020

2019

Ränteintäkter

771

14 306

Summa finansiella intäkter

771

14 306

Not 7 Finansiella kostnader

2020

2019

Räntekostnader

-1 139

-1 002

Ränta på pensionsavsättningar

-825 000

-894 000

Summa finansiella kostnader

-826 139

-895 002

Not 8 Mark och byggnader

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden

38 563 006

37 050 146

Investeringar

879 390

1 512 860

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

39 442 396

38 563 006

Ingående avskrivningar

-24 751 861

-22 940 158

Årets avskrivningar

-1 811 995

-1 811 703

Utgående ackumulerade avskrivningar

-26 563 856

-24 751 861

Utgående redovisat värde

12 878 540

13 811 145

Bokfört värde byggnader

12 824 340

13 756 945

Bokfört värde mark

54 200

54 200

Summa mark och byggnader

12 878 540

13 811 145
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Not 9 Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden

73 804 961

70 629 522

Investeringar

13 089 170

3 175 439

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

86 894 131

73 804 961

Ingående avskrivningar

-44 088 539

-40 432 384

Årets avskrivningar

-4 185 937

-3 656 155

Utgående ackumulerade avskrivningar

-48 274 476

-44 088 539

Utgående redovisat värde

38 619 655

29 716 422

Not 10 Fordringar

2020-12-31

2019-12-31

Kundfordringar

27 766 647

27 137 895

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 450 808

1 772 171

Övriga kortfristiga fordringar

7 005 610

4 424 347

Summa fordringar

37 223 065

33 334 413

Not 11 Kortfristiga placeringar

Anskaffn.

Bokfört

Marknads-

värde

värde

värde

Fonder

22 205 847

26 359 772

26 359 772

Summa kortfristiga placeringar

22 205 847

26 359 772

26 359 772

Not 12 Kassa och bank

2020-12-31

2019-12-31

Bank

2 984 562

17 245 837

Summa Kassa och Bank

2 984 562

17 245 837

Not 13 Avsättningar för pensioner

2020-12-31

2019-12-31

Ingående avsättning

36 982 173

34 933 389

Pensionsutbetalningar

-2 471 000

-2 598 000

Nyintjänad pension

-182 759

3 367 788

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

825 000

894 000

Förändring löneskatt

-442 687

399 996
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Övrigt

4 000

-15 000

Utgående avsättning

34 714 727

36 982 173

Not 14 Långfristiga skulder

2020-12-31

2019-12-31

Skuld investeringsbidrag

2 435 869

2 435 869

Ackumulerade upplösta investeringsbidrag

-1 119 520

-908 263

Summa långfristiga skulder

1 316 349

1 527 606

Not 15 Kortfristiga skulder

2020-12-31

2019-12-31

Leverantörsskulder

1 253 946

6 968 065

Löneskulder inkl. semesterlöner

9 448 286

9 000 640

Övriga kortfristiga skulder

3 722 828

3 378 690

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

32 303 479

32 031 546

Summa kortfristiga skulder

46 728 539

51 378 941

Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2020-12-31

2019-12-31

Av- och nedskrivningar

5 997 932

5 467 858

Avsatt till pensioner

-1 824 759

2 048 784

Upplösning investeringsbidrag

-211 257

-211 257

Orealiserade vinster värdepapper

-466 842

-1 578 694

Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet

3 495 074

5 726 691
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Verksamheter

Driftsredovisning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Medlemsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Värdepapper resultat
Summa

Budget

Utfall

Utfall

2020

2020

2019

9 415
-105 455
-6 287
103 902

8 250
-100 617
-5 787
103 902
1
-1 027
209
4 931

14 780
-109 951
-5 468
100 388
14
-895
1 579
447

-1 425
150

Avvikelse
budget
2020
-1 165
4 838
500
1
398
209
4 781

Projekt
Fastigheter

Budget 2020
1 987

Utfall 2020
880

Avvikelse
-1 107

Utfall 2019
1 513

Fordon

12 905

11 051

-1 854

1 639

Inventarier

2 012

1 771

-241

1 382

IT-stöd förebyggande

132

91

-41

68

Rakel

364

176

-188

86

RÖS-nätet

455

Summa nettoinvesteringar

17 855

-455
13 969

-3 886

4 688

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
222000-1115
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19 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 reviderat tidigare utarbetade 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.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
222000-1115
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Underskrifter

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg godkänner årsredovisningen.

Skövde 2021-02-26

Ulrica Johansson
Ordförande

Jan Hassel
2:e vice ordförande

Bengt Sjöberg
1:e vice ordförande

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
222000-1115
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20 Bilaga 1 - Investeringsanalys
Projekt
Fastigheter

Budget 2020
1 987

Utfall 2020
880

Avvikelse
-1 107

Utfall 2019
1 513

12 905

11 051

-1 854

1 639

2 012

1 771

-241

1 382

IT-stöd förebyggande

132

91

-41

68

Rakel

364

176

-188

86

RÖS-nätet

455

Fordon
Inventarier

Summa nettoinvesteringar

17 855

-455
13 969

3 886

4 688

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Revisorerna

2021-03-09

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

Revisionsberättelse 2020
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i
årsredovisningen per 2020-12-31 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 2020 i enlighet med kommunallagen,
god revisionssed. Vi har anlitat PwC som sakkunnigt biträde i revisionsarbetet.
Vi bedömer att:
●
●
●
●
●

Vi bedömer sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är
förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt
Vi kan inte bedöma om utfallet för verksamhetsmålen är förenliga med fastställda mål och
ett antal mål behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre bedömning av
måluppfyllelsen ska kunna göras.
Vi bedömer att den interna kontrollen inte är tillräcklig då Förbundsdirektionen inte har
beslutat om intern kontrollplan, med tillhörande riskanalys och uppföljning för år 2020.

Vi tillstyrker att:
●
●

Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning för 2020
godkänns.

Skövde 9 mars 2021 - Digital signering

______________________

______________________

Conny Lundberg, Skövde kommun

Lars Göran Kvist, Mariestads kommun
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Granskning av
årsredovisning 2020
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Mattias Bygghammar
Anton Melén
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Rekommendationer
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Räddningstjänsten Östra Skaraborgs förtroendevalda revisorer
granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
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 direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Revisionsfråga

Kommentar

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

Uppfylld

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

Delvis Uppfylld

Det har inte framkommit några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att
årsredovisningen inte lämnar
upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen.

Finansiella mål (Uppfylld)
Det har inte framkommit några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att resultatet
inte skulle vara förenligt de
finansiella mål som direktionen
fastställt i budget 2020.
Verksamhetsmål (Ej uppfylld)
Vi kan inte bedöma om utfallet för
verksamhetsmålen är förenliga
med fastställda mål.

Är räkenskaperna i allt
väsentligt rättvisande?

Uppfylld
Vi bedömer att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
(direktionen) och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år
som redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och dess 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 ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av årsredovisningen. Denna
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.
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 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 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

●

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

3

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 olika
verksamheter.
Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med
Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”.
En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.
Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2021-02-26 och
medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen under april månad och
framåt.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundsdirektör.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft.
Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Förvaltningsberättelsen i Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning innehåller
ovanstående uppgifter och har till övervägande del anpassats till RKR:s
rekommendation 15.
Förbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat om 4,7 mnkr. I
förvaltningsberättelsen anges att balanskravet uppnåtts och tillhörande sammanställning
av balanskravsresultatet finns tillgängligt.
Vidare hade förbundet ett negativt balansresultat från 2019 till vilket direktionen beslutat
att inte återställa (2020-09-24 § 62), då RÖS har placeringar och egna medel på
bankkonto att tillgå.
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Driftredovisning
RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020.
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Driftsredovisningen har
mer karaktär av resultaträkning och inte uppdelat på förbundets löpande verksamhet.
Hänvisning sker till annat avsnitt för vidare analys av driftredovisningens utfall.
Investeringsredovisning
RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020.
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning som är uppdelad utifrån
förbundets huvudsakliga investeringsprojekt med jämförelse mellan budget och utfall för
2020 och 2019. Analys sker av större avvikelser mot budget och föregående års utfall.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Driftredovisningen bör anpassas till kraven i RKR:s rekommendation 14.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år
2020. Direktionen har fattat beslut om att inte återställa det negativa
balanskravsresultatet från år 2019. Vi förordar att det i förvaltningsberättelsen bör finnas
en beskrivning över förbundets långsiktiga ekonomiska ställning utifrån det egna
kapitalet. Att ianspråktagande av eget kapital sker på ett avsiktligt sätt som inte
äventyrar verksamheten och är på en nivå som medger att förbundet kan nyttja det
egna kapitalet till viss specifik verksamhet. Att det finns ett eget kapital som är tillräckligt
i förhållande till verksamhetens risker och behov. Med detta menas att det finns en
beskrivning av långsiktig finansiell planering samt att eventuella förutsedda underskott
är planerade i budget utifrån nivå på det egna kapitalet.
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God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt handlingsplan där det framgår vad förbundets avdelningar
förväntas producera och med vilken kvalitet och effekt. I aktuell handlingsplan framgår
målen nedbrutna på en mer detaljerad nivå. I budget 2020 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 2020. Av den framgår att 3 av 3
verksamhetsmål är uppfyllda.
Finansiella mål

Utfall 2020

Årets resultat ska uppgå till
152 tkr

Årets resultat uppgår till 4 932 Bedöms som uppfyllt.
tkr.

Nyinvesteringar och
Ligger inom given ram.
reinvesteringar får göras inom
ram.

Måluppfyllelse

Bedöms som uppfyllt.

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 2020. RÖS
verksamhet styrs och följs upp av verksamhetsmål, säkerhetsmål och prestationsmål,
som är dokumenterade i förbundets handlingsprogram.
I handlingsprogrammet presenteras beslutade mål utifrån nedan perspektiv:
•

Skadeförebyggande verksamhet (fem verksamhetsmål, tolv säkerhetsmål med
tillhörande prestationsmål). I enlighet med direktionsbeslut (2019-12-12 § 93)
sker uppföljning av tre säkerhetmål med tillhörande prestationsmål. Samtliga mål
bedöms ej uppfyllda. Orsak till bristande måluppfyllelse hänförs till att den
skadeförebyggande verksamheterna utåtriktade arbetssätt har försvårats till följd
av Covid-19 pandemin. Övriga verksamhetsmål från förbundets
handlingsprogram följs ej upp i årsredovisningen.

•

Skadeavhjälpande verksamhet (tre verksamhetsmål, fem säkerhetsmål med
tillhörande prestationsmål). I enlighet med direktionsbeslut (2019-12-12 § 93)
sker uppföljning av ett säkerhetsmål med tillhörande fyra prestationsmål. Berört
säkerhetsmål bedöms som inte uppfyllt. Resterande säkerhetsmål och
prestationsmål från handlingsplanen för den skadeavhjälpande verksamheten
följs ej upp i årsredovisningen.
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•

Medarbetare (tre verksamhetsmål, tio prestationsmål). Ett verksamhetsmål
bedöms som uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och ett bedöms som ej uppfyllt. Det
sker inte någon uppföljning av de tio prestationsmål från handlingsprogrammet i
årsredovisningen.

•

Samverkan, säkerhet och beredskap (ett verksamhetsmål och fyra
prestationsmål). Ett prestationsmål bedöms som uppfyllt, ett som delvis uppfyllt
och ett som ej uppfyllt. Ett prestationsmål följs ej upp i årsredovisningen.

•

Drift- och underhåll (ett verksamhetsmål och fyra prestationsmål). Två av fyra
prestationsmål följs upp i årsredovisningen Ett prestationsmål bedöms som
uppfyllt och för ett mål framgår ej berörd bedömning.

Det görs ingen övergripande bedömning per perspektiv för målen för förbundets
verksamhet utan bedömning sker endast utifrån underliggande verksamhets- eller
prestationsmål.
Det finns en sammanfattande bedömning för den samlade måluppfyllelsen avseende
god ekonomisk hushållning för år 2020 i årsredovisningen.
Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.
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 en sammanfattande bedömning för den samlade måluppfyllelsen
avseende god ekonomisk hushållning för år 2020.
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Rättvisande räkenskaper1
Iakttagelser
Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Notering utöver eventuella avvikelser görs att förbundet utöver ordinarie
verksamhetsrelaterade intäkter har fått statlig sjuklöneersättning (422 tkr). Detta som
effekt av Covid-19 pandemin.
Vid granskningen av resultaträkningen för kommunalförbundet har inga väsentliga
avvikelser noterats.
Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Vid granskningen av balansräkningen för kommunalförbundet har inga väsentliga
avvikelser noterats.
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.

1

Med räkenskaper menas resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

9

Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

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

Uppfylld

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

Delvis Uppfylld

Det har inte framkommit några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att
årsredovisningen inte lämnar
upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen.

Finansiella mål (Uppfylld)
Det har inte framkommit några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att resultatet
inte skulle vara förenligt de
finansiella mål som direktionen
fastställt i budget 2020.
Verksamhetsmål (Ej uppfylld)
Vi kan inte bedöma om utfallet för
verksamhetsmålen är förenliga
med fastställda mål.

Är räkenskaperna i allt
väsentligt rättvisande?

Uppfylld
Vi bedömer att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande.
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att:

•
•

Utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv.
Utveckla beskrivning av förbundets ekonomiska ställning.

2021-03-09

Mattias Bygghammar
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Räddningstjänsten Östra Skaraborg enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan
från 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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2021-03-31

Kommunstyrelsen
Ks § 20

2021-63

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Årsredovisning 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2020 för Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Sammanfattning
Miljösamverkan Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2020.

Beslutsunderlag
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 1/21 samt årsredovisning 2020.
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Beslutad av direktionen för Miljösamverkan östra
Skaraborg den 5 mars 2021, Dir § 1

Ordförandena har ordet

2020 har varit ett annorlunda år på många sätt. Coronapandemin innebar att
verksamheten snabbt fick ställa om för att kunna genomföra sitt tillsynsuppdrag. Tillsyn
på distans var en relativt outforskad tillsynsmetod innan coronapandemins genomslag.
Idag genomförs distanskontroller i stor omfattning, med ett bra resultat och de lärdomar
och erfarenheter det hittills gett oss kommer att vara till stor hjälp framöver. Kontroller
på distans kommer vara ett av flera sätt att utöva tillsyn på också efter coronatiden.
För att minimera risken för smittspridning har våra medarbetare arbetat hemifrån under
stora delar av året. En snabb anpassning av planeringsmetoder, utveckling av
kontrollmetoder och installation av rätta tekniska förutsättningar gjordes tidigt för att
klara distansarbete. Detta var avgörande för att kunna bedriva uppdraget rättssäkert och
med hög kvalitet. Allt har till största delen fungerat bra och en positiv effekt har varit att
verksamhetens utveckling av digitala arbetssätt påskyndats. Detta hade med säkerhet
tagit betydligt längre tid under "normala" omständigheter. I pandemins spår kom också
begränsningar och skarpa rekommendationer från nationellt håll. Nämnden fick ett nytt
uppdrag att utöva tillsyn över trängsel på serveringsställen. Trots uppdragets utmaningar
är vår bild att det hanterats på ett mycket bra sätt.
Ett antal e-tjänster har driftsatts under året och fler är på gång. Det omfattande och
breda utredningsuppdrag att bl.a. se över taxekonstruktion, efterhandsdebitering,
arbetssätt, effektivitet som direktionen gett förbundsdirektören har delrapporterats under
året och behövliga beslut tagits gällande det fortsatta arbetet. Att vi moderniserar och
effektiviserar Miljösamverkan är positivt för såväl kunder, medarbetare och
medlemskommuner och helt nödvändigt för att klara de framtida utmaningar som vi
tillsammans står inför.
Arbetet med att utveckla och förbättra dialogen med och bemötandet av våra kunder har
fortsatt under året. Att ha ett gott samtalsklimat är viktigt för hur väl vi lyckas med vårt
uppdrag och rätt verktyg och kunskap om hur man hanterar svåra samtal är en viktig
förutsättning för att våra medarbetare ska lyckas med detta. Vi är stolta över det arbete
som hittills gjorts men självklart måste arbetet fortgå.
Det ekonomiska överskottet uppgår till 1 976 tkr. Avvikelserna mellan utfall och budget
för både intäkter och kostnader är till stor del effekter av pandemin, måluppfyllelsen för
året hög. Verksamheten i övrigt visar också på en bra måluppfyllelse vilket är mycket
glädjande.
Miljösamverkans ansvarsområde är både komplext, brett och svårt. Det förändras och
utvecklas ständigt. Det är mycket svårt, i det närmaste ogörligt, i vilket fall för mindre
kommuner att klara det uppdraget på egen hand. Miljösamverkan Östra Skaraborg är ett
fint exempel på att ett plus ett, med gott samarbete kan blir tre.
Slutligen vill vi tacka alla medarbetare i Miljösamverkan, medlemmarna i direktionen
och nämnden för ett gott arbete och ett bra samarbete under 2020. Vi ser med stor
tillförsikt framåt och tror på ett spännande 2021!
Catrin Hulmarker, ordförande i direktionen
Philip Segell, 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. Under 2020 har vi även ansvarat för tillsynen enligt den
nya tillfålliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen med anledning av
pandemin.
Medlemskommunerna är Falköping, Hjo,
Karlsborg, Skövde och Tibro.
Fördelningen av medlemsbidraget 2020
görs utifrån befolkningsmängden den
31 december 2018. Vid denna tidpunkt
var den totala befolkningsmängden inom
medlemskommunerna 116 169 varav
Falköping (33 155), Hjo (9 176),
Karlsborg (6 941), Skövde (55 729) och
Tibro (11 168).

MARIESTAD TÖREBOD
•
•

LIDKÖPING GÖTENE
•
•
SKARA
•

Direktionens uppdrag regleras i en
förbundsordning och en arbetsordning.
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 förbundschefen Pelle Holmström samt avdelningscheferna
Jenny Möller och Max Olsson. Per den 31 december 2020 hade Miljösamverkan
totalt 43 anställda
1.2.2 Revisorer
Medlemskommunerna utser revisorer som granskar kommunalförbundets verksamhet.
Revisorer 2020:
•

Ronny Wennerström (M), Tibro

•

Lars Elinderson (M), Falköping

1.2.3 Politisk ledning 2020
Direktionen

Miljönämnden östra Skaraborg

Ordförande

Ordförande

• Catrin Hulmarker (M), Hjo

• Philip Segell (M), Skövde

Vice ordförande

Vice ordförande

• Catarina Davidsson (C), Karlsborg

• Ingrid Martens (C), Falköping

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

• Anders Lundgren (C), Karlsborg
Ledamöter

,

• Lena Sjödahl (M), Falköping
• Björn Bröne (L), Hjo
• Anders Karlsson (S), Hjo
• Jan-Olof Säll/Peter Kornestedt
(S), Karlsborg
• Göran Bergman (S), Skövde
• Gunnel Johansson (S), Tibro
• Thomas Danielsson (M), Tibro

Ersättare

• Karola Svensson (C), Falköping
• Ingrid A. Jarlsson (M), Falköping
• Britt-Marie Sjöberg (C), Hjo
• Bodil Hedin (5), Hjo
• Anna Bruzell (S), Karlsborg
• Torbjörn Colling (M), Karlsborg
• Ulrica Johansson (C), Skövde
• Maria Hjärtqvist (S), Skövde
• Ann Ohlsson (L), Tibro
• Mikael Faleke (M), Tibro

• Maria Bruckshaw (KD), Falköping
• Anders Blom (MP), Falköping
• Kerstin Strandbergh (M), Hjo
• Marie Lindberg/KennyJohansson
(5) Hjo
• Stig Larsson (L), Karlsborg
• Ronny Siderud (S), Karlsborg
• Tommy Westerberg (C), Skövde
• Margareta Lindh (S), Skövde
• Thomas Carlsson (S), Tibro
• Michael Krusell (M), Tibro
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2. Förvaltningsberättelse
2.1 Översikt av verksamhetens utveckling

2.1.1 Tillsyn och kontroll
För 2020 har miljönämnden utfört totalt 3 059 kontroll- och tillsynsinsatser.
Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt
sätt.
Styrd tillsyn och kontroll
Ser vi till den styrda tillsynen, som finansieras med en årlig tillsynsavgift, har vi
utfört 2 095 tillsynsinsatser. Jämfört med planen som var 2 126 innebär det en
måluppfyllelse motsvarande 98,5 procent. En mer detaljerad redovisning finns i
bilaga 9.1.
Måluppfyllelse

i

2020
98,5 %

2019
99,0 °k

2018
98,9 %

2017
98,1 %

2016
99,0 %

Behovsprioriterad tillsyn och kontroll
Planerade tillsynsinsatser på objekt som inte betalar fast årlig avgift uppgår till 795.
Det motsvarar en måluppfyllelse på 78,2 procent. En mer detaljerad redovisning
finns i bilaga 9.2.
Händelsestyrd tillsyn och kontroll
Exempel på vanligt förekommande händelsestyrd tillsyn och kontroll:
Uppföljande kontroller
Anmälan ny livsmedelsverksamhet
Anmälan värmepumpsanläggning
Ansökan om enskilt avlopp
Planremisser

2.1.2 Ekonomi
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat efter avskrivningar och
finansiella poster
Soliditet', %
Avgiftsfinansieringsgrad2, %
Antal anställda
Folkmängd medlemskommunerna

2020
173
136
249
443
48

2019
172
166
214
503
46 ,

2018
156
136
279
381
57

2017
120
157
257
403
58

2016
101
142
253
289
39

2020
31 355
29 288

2019
38 119
35 991

2018
30 468
28 675

2017
29 778
27 064

2016
28 261
26 326

1 976
65,3
60,2
43
117 5623

2 037
57,2
63,2
43
117 002

1 712
58,4
61,9
44
116 169

2 643
59,7
61,3
42
115 209

1 942
57,1
57,7
40
113 970

Beloppen ovan anges i tusentals kronor.
Statistiken ovan är en ögonblicksbild per den 31 december tör 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 2020
2
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2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
2.2.1 Viktiga förhållanden
Statliga stöd på grund av pandemin

Vi har under året erhållit 213 tkr i ersättning för sjuklönekostnader. Vidare beslutade
Riksdagen under sommaren om en tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på
serveringsställen. För att kompensera kommunerna för det utökade åtagandet enligt
lagen avsattes totalt 75 miljoner kronor. För vår del innebar det ett stöd motsvarande
595 tkr.
2.2.2 Finansiella risker
Förbundet har inga finansiella placeringar och inga avsättningar eller
ansvarsförbindelser avseende pensioner.

2.3 Händelser av väsentlig betydelse
2.3.1 Coronapandemin

Under mars slog coronapandemin till och sedan dess har vi fått förhålla oss till en ny
verklighet. Det kom snabbt ut tillsynsvägledning från Naturvårdsverket,
Folkhälsomyndigheten samt Livsmedelsverket och vi har agerat i enlighet med dessa.
I huvudsak omfattar det att genomföra den tillsyn som är möjlig utifrån
förutsättningarna med covid-19.
Mer konkret innebar det att vi under mars planerade och prioriterade om
tillsynsplanen för att undvika att vara ute i verksamheter med riskgrupper eller
känsliga verksamheter. Vi har även fått använda oss av alternativa tillsynsmetoder
där det har varit möjligt, såsom video- och telefonmöten och i en högre utsträckning
dokumentationsgranskning på distans. Internt har vi löst den ökade
arbetsbelastningen till stor del genom prioriteringar. Internt utvecklingsarbete,
behovsprioriterade tillsynsprojekt, samverkansmöten och kompetensutveckling har
fått stå tillbaka under den här perioden.
Miljönämnden har även bedrivit arbete utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter
och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med
mera och senare den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen. Fram till den 1 juli genomförde vi tillsynen och rapporterade
avvikelser till smittskyddsläkarna i regionen som hade huvudansvaret. Från och med
1 juli har kommunerna fått ta över tillsynsansvaret enligt en ny tillfällig lag.
Miljönämnden har under året utfört 149 planerade kontroller, 91 uppföljande
kontroller, hanterat 84 klagomål och genomfört 390 riktade informationsinsatser om
vilka regler om gäller och hur de kan minimera riskerna. Om det vid en ordinarie
livsmedelskontroll är tydligt att reglerna gällande trängsel inte efterlevts så har
en trängselkontroll initierats på plats, totalt har vi genomfört 19 sådana kontroller.
Nämnden har följt vägledande myndigheters rekommendationer och planerat för att
kunna genomföra tillsyn och kontroll enligt den nya lagstiftningen.
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2.3.2 Revision av miljöbalkstillsynen
Länsstyrelsen i Västra Götaland genomförde en uppföljning och utvärdering av
miljöbalkstillsynen i januari 2020. Syftet med uppföljningen av förbundet är att
bedöma om den operativa tillsynen genomförs enligt miljöbalken och att de krav som
anges i miljötillsynsförordningen uppfylls. Målet är en effektiv, rättssäker och
likvärdig operativ tillsyn i hela landet. Miljönämnden är ansvarig för att kraven i
lagstiftningen är uppfyllda.
Besöket hade föregåtts av inlämning av olika dokument för granskning.
Länsstyrelsen hade tretton positiva kommentarer och angav även fyra brister/risker
samt sju rekommendationer.
Miljönämnden östra Skaraborg svarade på länsstyrelsen rapport den 9 september
2020.
Nämnden anser att de har en noggrann planering som säkerställer en väl fungerande
verksamhet och uppföljning som gör att all planerad tillsyn genomförs.
Det medför att nämnden anser att de har kontroll på de brister och risker som
länsstyrelsen lyfter fram i rapporten. Dock ser vi om vi ytterligare kan förbättra
verksamheten utifrån länsstyrelsens rapport.
I de fall där länsstyrelsen belyser risker med att tillsyn inte genomförs eller inte rätt
resurser innehas, kommenterar nämnden med att redovisa sitt synsätt i att
resursplaneringen är korrekt och att det finns ett arbetssätt i personalplaneringen med
en viss överanställning för att ta höjd för oförutsedda händelser.
I övrigt har nämnden förståelse för länsstyrelsens rekommendationer och ser att
pågående förbättringsarbete i stor utsträckning ligger i linje med länsstyrelsens
rekommendationer. Vissa av länsstyrelsens rekommendationer är tidskrävande och
kan inte på ett snabbt sätt åtgärdas, exempelvis organisationsförändringar. Andra
kräver långtgående arbete med förändring av arbetssätt eller politiska beslut och
ställningstagande före förändring.
Sammanfattningsvis konstaterar miljönämnden att länsstyrelsen har genomfört
uppföljningen på ett bra sätt och är till nytta för förbundet. Nämnden ser att de har
vetskap och plan för de brister och risker som belysts i rapporten.

IR2

2.4 Styrning och uppföljning
2.4.1 Perspektiv finansiering
Direktionens verksamhetsmål
Måluppfyllelse
*Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av
medlemsbidragen (65,5 tkr)

Mål
• Eget kapital överstigande 4 miljoner ska
återbetalas till medlemskommunerna

*Årets resultat uppgår till 1 976 tkr, resultatmålet
är därmed uppfyllt.

Måluppfyllelse
• Överstigande del efter 2019 års bokslut uppgick till
2 037 tkr vilket återbetalades i slutet av mars 2020
med samma fördelning som de betalades in.
• Överstigande del 4 mkr eget kapital efter 2020 års
bokslut uppgår till 1 976 tkr, vilket kommer att
återbetalas till medlemskommunerna under våren
2021.

Mål
• En kostnadseffektiv verksamhet

Måluppfyllelse
'Vår helhetsbedömning är att vi har uppnått en hög
måluppfyllelse vad gäller den planerade tillsynen
samtidigt som de ekonomiska resultatmålen för
året är uppnådda. Samtidigt fortlöper
digitaliseringsarbetet i en snabbare takt än vad vi
planerat för. Det är positivt eftersom vi bedömer
att det finns en stor potential att uppnå en mer
kostnadseffektiv verksamhet genom ett i högre
grad automatiserat ärendeflöde.

Nämndens verksamhetsmål
Mål
• Avgiftsfinansieringsgraden ska uppgå till minst
70 % för livsmedelskontrollen och 59 % för
miljöbalken för 2020

Mål

Utfall
'Livsmedelskontrollen: 67,4%
• Miljöbalken: 57,7%

Nuläge

• Miljönämnden ska senast vid utgången av 2020
installerat och driftsatt e-arkiv som arkivlösning.

'Målet ej uppnått. Driftsättning kommer att ske
först under 2022.

• Senast vid utgången av 2020 ska vi ha utrett hur
arbetet vid tillsynsbesöken kan effektiviseras med
hjälp av exempelvis ett mer digitalt arbetssätt.

'Målet ej uppnått då vi har fått skjuta på det här
projektet en aning. Vi har beställt ett dataprogram
som heter SLV-kontroll som ska effektivisera
arbetet med tillsyn av livsmedelsanläggningar i
fält. Vidare håller vi på att utreda ett annat
program för tillsyn enligt miljöbalken. Vi räknar
med att vi kommer igång med ett digitalt
arbetssätt i fält under året 2021.

?;

2.4.2 Perspektiv tillsyn och kontroll

Direktionens verksamhetsmål

• Alltid bra resultat vid länsstyrelsens granskning av
verksamheten.

•Läs under avsnittet 2.3.2. Vår bedömning är att
målet är uppfyllt.

Nämndens verksamhetsmål
Mål
.100% av antalet tillsyns-/kontrollinsatser i
tillsynsplanerna ska genomföras för objekt som
betalar fast årlig avgift

•Måluppfyllelsen för 2020 uppgår till 98,5 procent.
Bedömningen är att målet i mycket hög grad är
uppnått.
1

.100% av antalet tillsyns-/kontrollinsatser i
tillsynsplanerna ska genomföras för objekt som
inte betalar fast årlig avgift.

• Måluppfyllelsen för 2020 uppgår till 78,2 procent.
Bedömningen är att målet i hög grad är uppnått.

2.4.3 Perspektiv kund

Direktionens verksamhetsmål
Mål
.Nöjda invånare och verksamhetsutövare

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

Nämndens verksamhetsmål
Mål

Måluppfyllelse

• 1. Miljönämnden ska ha ett högre NKI (Nöjd-KundIndex) än genomsnittet för respektive
myndighetsområde i SKL:s öppna jämförelser.

• 1. Se bilaga 9.3 och redovisning av mål 1

• 2. Miljönämnden ska ha en bibehållen eller ökad
nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört med
föregående års mätning för respektive
myndighetsområde.

• 2 Se bilaga 9.3 och redovisning av mål 2
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Mål
• Miljönämnden ska senast vid utgången av;
1. 2020 ha lanserat minst 2 nya integrerade etjänster.

2. 2021 ha lanserat ytterligare minst 3 nya
integrerade e-tjänster.

3. 2021 ha möjliggjort för kunden att följa sitt
ärende digitalt via "mina sidor" eller liknande.

Resultat och prognos
• Under 2020 lanserades 3 e-tjänster, målet är
således uppnått. De e-tjänster som vi har lanserat
är anmälan om misstänkt matförgiftning, ansökan
om eget omhändertagande av toalettavfall samt
ansökan om enskilt avlopp/anmälan av BDTavlopp.
• Vår bedömning idag är att vi kommer att uppnå
målet senast vid utgången av 2021. Fler e-tjänster
kommer lanseras under första halvan av 2021.
• En e-tjänst för att komplettera befintligt ärende
samt se status på sitt/sina ärenden kommer att
lanseras för privatpersoner i början av 2021. Det
kommer att dröja en bit in på året innan samma
möjlighet finns tillgänglig för verksamheter då det
inte finns tekniska förutsättningar för det ännu.
Vår bedömning idag är att vi kommer att uppnå
målet senast vid utgången av 2021.

2.4.4 Perspektiv medarbetare
Nämndens verksamhetsmål

• Vi ska ha ett högre index för Hållbart
medarbetarengagemang (HME) än 75.
• Vi ska ha ett högre Nöjd-medarbetarindex (NMI)
än 67.

• Enkäten genomfördes under september och
svarsfrekvensen uppgick till 86 %.
• HME uppgick till 74 att jämföra med 77 då enkäten
genomfördes dessförinnan (2018). Målet för 2020
är därmed inte uppnått, dock väldigt nära.
• NMI uppgick till 69 att jämföra med 65 då enkäten
genomfördes dessförinnan (2018). Målet för 2020
är därmed uppnått.

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 i hög grad. 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.
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2.5.2 Ekonomisk ställning
Vår bedömning är att förbundets ekonomiska ställning är god. Det egna kapitalet
uppgår per den 31 december 2020 till 5 976 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 2020 uppgår till 1 976 tkr och motsvarar balanskravsresultatet.
Inga justeringar är gjorda.
Tusentals kronor
Årets resultat
Reducering av samtliga realisationsvinster
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanslcravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatufämnin sreserv
Balanskravsresultat

2020
1 976
0
0
0
0
1 976
0
0
1 976
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2.7 Väsentliga personalförhållanden
2.7.1 Sjukfrånvaro

2020

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

2019

9,6%

6,8%

53,0 %
7,1 %
10,6 %
4,5 %
8,8 %
14,4 %

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

Miljösamverkan har som mål att den totala sjukfrånvaron ska vara lägre än 4 procent
vid årets slut. Den totala sjukfrånvaron för året uppgår till 9,6 procent vilket är långt
över vårt mål. För kvinnor är siffran 10,2 procent, för män 6,3 procent. Andel
långtidssjukfrånvaro uppgår till 53 procent av den totala sjukfrånvaron och förklarar
en stor del. Samma siffra för kvinnor är 59,9 procent och för män 18,8 procent.
Statistiken varierar kraftigt över tid eftersom urvalet är relativt litet och en
sjukskrivning får stort genomslag på den totala sjukfrånvaron.
Riktlinjerna på arbetsplatsen var från och med att pandemin bröt ut att man skulle
stanna hemma vid minsta symptom. Detta kan ha bidragit till en ökad sjukfrånvaro.
Det slopade karensavdraget och slopade krav på sjukintyg som infördes i och med
coronapandemin kan ha haft en effekt på sjuktalen. Ser vi på sjukfrånvaron per
månad är topparna under vår och höst markant högre jämfört med föregående år.
Under coronapandemin har vi tagit stöd av Skövde kommun. Genom Skövde
kommun har vi kunnat erbjuda anställda att provta sig vid symptom av covid-19.
Vidare har vi använt oss av Skövde kommuns rutiner och arbetssätt vid
dokumenterad smitta hos medarbetare.
TOTAL SJUKFRÅNVARO PER MÅNAD
--4-2020 —i-2019
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2.7.2 Personalsammansättning
Könsfördelning

Anställningsform
13 män
"

2 Tidsbegränsade

(32%)

28
/
kvinnor (68%)

41
Tillsvidare

Åldersfördelning 2020-12-31

Åldersfördelning 2019-12-31

20-29 år

14,0%

20-29 år

14,0%

30-39 år

23,3%

30-39 år

27,9%

40-49 år

39,5%

40-49 år

30,2%

50-59 år

11,6%

50-59 år

16,3%

60 år -

11,6%

60 år -

11,6%

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
miljöpolicy, mål samt handlingsplan för att nå våra
SVENSK MILJÖBAS
uppsatta mål. Uppföljning av målen sker inom
internkontrollen. 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.
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2.9 Förväntad utveckling
2.9.1 Omvärldsanalys
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. Vad gäller det sistnämnda så kan vi
konstatera att pandemin påskyndat utvecklingen av alternativa tillsynsmetoder.
Regeringen har gett ett uppdrag åt Naturvårdsverket, som samordnande myndighet,
att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens
jordbruksverk, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna utveckla samarbetsformer
och genomföra åtgärder i syfte att främja en mer enhetlig och effektiv
miljöbalkstillsyn. Naturvårdsverket aviserat att en strategi ska vara framtagen i
september 2021. Det är oklart när den avses börja vara styrande, men det har
framförts att den bör börja gälla redan från och med 2022, i så fall påverkar den inte
endast operativ tillsyn, tillsynsplanering, riskbedömningar och behovsutredning från
och med 2022 och framåt, utan även i allra högsta grad planeringen inför 2022.
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.
Ett nytt kontrollområde inom livsmedelskontrollen kan tillkomma redan från och
med 2022. Det gäller kontroll av tillverkare av material som kommer i kontakt med
livsmedel. I dagsläget är det svårt att bedöma hur omfattande nämndens
kontrollbehov blir.
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.
Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska unionens råd 2018
beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade
avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av
produkter, ökad återvinning samt förbättrad avfallshantering.
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Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 2025. Flera regeländringar
började gälla 2020, medan vissa bestämmelser som separat insamling av biologiskt
avfall och textilavfall börjar tillämpas senare.
Miljösamverkan följer utvecklingen och kommer att beakta när nya regler och krav
träder i kraft. Det senare kommer att vara styrande för Milj ösamverkans arbete på
avfallsområdet.
I övrigt ser vi i dagsläget inga större förändringar som i hög grad kommer att påverka
verksamheten.
2.9.2 Utveckling av verksamheten
Digitalisering
Digitaliseringen av verksamheten fortlöper enligt plan. Vi påbörjade året med ett
uppgraderat verksamhetssystem. Förutom ett mer utvecklat stöd till handläggarna i
handläggningen har det inneburit utökade möjligheter vid planering och uppföljning
av verksamheten samt möjliggjort en övergång till ett digitalt arkiv. Modulen för
digital slutarkivering är inte på plats ännu. Förändringen innebär att mängden papper
som hanteras och administreras har minskat kraftigt.
Under våren har arbetet med e-tjänster tagit fart. E-tjänsteplattformen Minut miljö
installerades under april. De e-tjänster som fanns tillgängliga har därefter anpassats
för Miljösamverkans processer. Per den 31 december fanns tre e-tjänster i drift —
anmälan om misstänkt matförgiftning, ansökan om eget omhändertagande samt
ansökan om enskilt avlopp.
Framöver kommer e-tjänster för att ansöka om installation av värmepump,
komplettera sitt ärende samt anmäla klagomål. Allt eftersom fler e-tjänster tas fram
av leverantören kommer vi att lansera fler möjligheter för kunderna att sköta sina
ärenden digitalt.
Satsningen på e-tjänster görs i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra
verksamhetens processer samtidigt som vi tillgodoser kundernas önskemål om en
digital och smidig hantering av ärenden.
Vad gäller tillsynen så kan vi konstatera att pandemin har tvingat oss att ställa om till
andra tillsynsmetoder och på så vis påskyndat utvecklingen. Digitala tillsynsbesök
har under året blivit vanliga och det är möjligt att de är här för att stanna. Under årets
sista del har vi påbörjat ett projekt om att bedriva tillsyn i fält med hjälp av digitala
checklistor och där verktyget är en applikation som hanteras med en surfplatta.
Översyn av förbundets verksamhet
Förbundschefen fick i mars 2019 i uppdrag att genomföra en översyn av förbundets
verksamhet. Syftet var att utreda möjliga effektiviseringar inom organisationens
verksamhetsområde. Utredningen skulle omfatta såväl administrativa arbetsuppgifter
som tillsyns-- och planeringsmetodik samt fokusering på riskbaserad kontroll.
Resultat av översynen redovisades den 16 juni 2020 och beslut om åtgärder fattades
vid samma tillfälle. Direktionen beslutade att Milj ösamverkan östra Skaraborg ska:
Ta fram förslag till ny taxa att gälla fr.o.m. 2022 och samtidigt införa efterhandsdebitering. Vidare ska tillsyns- och kontrollmetoder utvecklas och samtidigt en
rationalisering av personella resurser genomföras. Arbetet ska ske i samverkan med
tillsynsvägledande myndigheter och i dialog med branschorganisationer.
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3. Resultaträkning

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

3
4, 5
6

31 355 013
-29 288 004
-103 767
1 963 242

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

1 963 242

2 024 867

12 384

12 303

1 975 626

2 037 170

1 975 626

2 037 170

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

7

Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

8

4. Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

170 958

274 725

170 958

274 725

3 086 232
5 894 668
8 980 900

2 764 688
7 523 505
10 288 193

9 151 858

10 562 918

1 975 626
4 000 000
5 975 626

2 037 170
4 000 000
6 037 170

0

0

0
3 176 232

0
4 525 748

3 176 232
9 151 858

4 525 748
10 562 918

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

9

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

10
11

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

12

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13
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5. Kassaflödesanalys
Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

1 975 626

2 037 170

-2 037 170

-1 712 683

-61 544

324 487

103 767

103 767

42 223

428 254

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

-321 545
-1 349 515
-1 628 837

-54 058
458 201
832 397

Årets kassaflöde

-1 628 837

832 397

7 523 505
5 894 668

6 691 108
7 523 505

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

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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6. Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring (LKBR)
och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
I de fall utfall saknas för årets belopp och i jämförande belopp har dessa rader inte alltid
presenterats i årsredovisningen.
Principerna är väsentligen oförändrade sedan senast föregående räkenskapsår.
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.
Specialdestinerade/riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga
verksamhetsanknutna intäkter.
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.
Avskrivning påbörjas från och med tidpunkten då tillgången tas i bruk.
Nyttjandeperioden omprövas om det finns omständigheter som gör det nödvändigt (exempelvis
verksamhetsförändringar, teknikskiften eller organisationsförändringar) och beloppet är
väsentligt. Genomsnittlig avskrivningstid redovisas i not 6.
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 2020 uppgår ett halvt prisbasbelopp till 23 650 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.
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1.6 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Inga bedömningar eller uppskattningar har gjorts som påverkar bokslutet väsentligen.
Not 3 Verksamhetens intäkter

Medlemsbidrag
Förrättning och granskning
Projekt inom förorenade områden
Statligt stöd tillfällig lagstiftning
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Not 4 Ersättning till revisorerna
PwC
Revisionsuppdraget
Summa ersättning till revisorerna
Not 5 Verksamhetens kostnader

Kostnader arbetskraft
Projekt inom förorenade områden
Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader
Not 6 Avskrivningar

Avskrivning maskiner och inventarier
Summa avskrivningar

2020

2019

13 100 000
17 181 124
0
595 353
478 536
31 355 013

13 375 000
18 284 106
6 209 561
0
251 164
38 119 831

2020

2019

-48 000
-48 000

-48 000
-48 000

2020

2019

-23 814 814
0
-5 473 190
-29 288 004

-23 430 994
-6 209 561
-6 350 642
-35991 197

2020

2019

-103 767
-103 767

-103 767
-103 767

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod uppgår till 5,9 år 2020 och 5,9 år 2019.
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Not 7 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa finansiella intäkter
Not 8 Årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Not 9 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 10 Fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Redovisat värde vid årets slut
Not 11 Kassa och bank

Bank

2020

2019

12 384
12 384

12 303
12 303

2020

2019

1 975 626
1 975 626

2 037 170
2 037 170

2020-12-31

2019-12-31

779 026
779 026

779 026
779 026

-504301
-103 767
-608 068

-400534
-103 767
-504 301

170 958

274 725

2020-12-31

2019-12-31

387 525
1 401 541
1 297 166
3 086 232

872 591
894 629
997 468
2 764 688

2020-12-31

2019-12-31

5 894 668
5 894 668

7 523 505
7 523 505
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Not 12 Eget kapital
Eget kapital
Ingående eget kapital
Återbetalning till medlemskommunerna
Årets resultat
Utgående eget kapital
Not 13 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2020-12-31

2019-12-31

6 037 170
-2 037 170
1 975 626
5 975 626

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

2020-12-31

2019-12-31

58 040
848 418
2 269 774
3 176 232

1 197 200
794 724
2 533 824
4 525 748

7. Investeringsredovisning

Inga investeringar har gjorts under året vilket inte heller var budgeterat.

_eg,/
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8. Driftsredovisning
8.1. Utfall i förhållande till budget

Nedan redovisas det ekonomiska utfallet i förhållande till av direktionen fastställda
budget för 2020, föregående år samt helårsprognosen som redovisades vid
delårsbokslutet.
(tkr)

Utfall
2019

Intäkter

38 119

31 250

31 455

31 355

Medlemsbidrag

13 375

13 100

13 100

13 100

0

Tillsynsavgifter

18 284

18 000

17 370

17 181

-819

Övriga intäkter

Budget
2020

Prognos
200831

Utfall
2020

Avvikelse
mot budget
+ 105

251

150

985

1 074

+ 924

6 209

0

0

0

0

Kostnader

- 35 991

-31100

-29 710

-29 288

- 1 812

Personal

-22808

-23900 -23850

-23194

-706

Projekt förorenade områden

Övriga verksamhetskostnader

- 6 320

- 6 580

- 5 250

- 5 458

-1122

Projekt förorenade områden

- 6 209

0

0

0

0

-610
- 590
- 20

-636

+ 16

- 621

+ 31

-30

- 620
590
- 30

-15

-15

-103

-110

-105

-104

-6

12
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10

12

- 13

0

0

0

0

0

2 037

65

1 650

1 976

+ 1 911

VA-rådgivning
varav personal
varav övriga

Avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT

-653
- 623

-

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

8.1.1 Resultatanalys
Resultatet för 2020 uppgår till 1 976 tkr.
2020 är ett annorlunda år, vilket även syns i ekonomin. Avvikelserna mellan utfall
och budget för både intäkter och kostnader är till stor del effekter av pandemin.
Vad gäller intäktssidan är avvikelsen mot budget totalt sett liten, endast 0,3 procent,
men om vi bryter ned den en nivå är avvikelserna större. Intäkterna från
tillsynsavgifter underskrider budget med 819 tkr medan övriga intäkter överskrider
budget med 924 tkr.
Kostnaderna som helhet underskrider budget med 1 812 tkr eller 5,8 procent. Övriga
verksamhetskostnader underskrider budget med 17 procent medan
personalkostnaderna är 2,9 procent lägre än budgeterat.
En mer utförlig analys av intäkterna och kostnaderna finns under avsnitten intäktsoch kostnadsanalys.
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8.1.1.2 Avvikelse mot helårsprognos
Vid delårsbokslutet lämnades en helårsprognos som var ett resultatöverskott
motsvarande 1 650 tkr. Utfallet blev 1 976 vilket är en avvikelse motsvarande
326 tkr. Avvikelsen kan till stora delar förklaras av ett antal sjukskrivningar under
hösten som genererat lägre personalkostnader än prognostiserat.
8.1.2 Intäktsanalys
Intäkterna som helhet uppgår till 31 355 tkr vilket är 105 tkr eller 0,3 procent högre
än budget vilket får ses som en liten avvikelse, men om vi bryter ned det en nivå så
är avvikelserna desto större, men de tar i princip ut varandra.
Intäkter från tillsynsavgifter
Intäkterna från avgifter uppgår 17 181 tkr vilket är 819 tkr eller 4,6 procent lägre än
budgeterat.
Livsmedelskontrollen
Intäkterna från livsmedelskontrollen uppgår till 4 892 tkr vilket är 228 tkr eller 4,4
procent lägre än budget. Intäkterna från planerad kontroll uppgår till 4 632 tkr vilket
är 152 tkr lägre än budget. Förklaringen ligger dels i att antalet nyregistreringar
minskat med 18 procent från föregående år, men även av en förändring föranledd av
en lagändring som ändrat hur vi tar betalt för de planerade kontrollerna på nya
verksamheter under det första året. Tidigare har nya verksamheter betalt en årlig
kontrollavgift samma år de registreras. Från och med 2020 har de betalt för nedlagd
tid på den kontrollen/de kontrollerna som utförs det första året. Därefter ska en årlig
avgift betalas. Vi ser att vi inte når upp till samma avgiftsuttag när vi tar betalt för
nedlagd tid vilket är något som vi behöver analysera mer. Intäkterna från extra
offentlig kontroll uppgår till 102 tkr vilket är 73 tkr, eller 42 procent lägre än
budgeterat. Det förklaras av att antalet uppföljande kontroller minskat med
35 procent jämfört med föregående år. Att en del kontroller utförts digitalt med
anledning av covid-19 kan vara en förklaring till att vi identifierat färre avvikelser.
Tillsyn enligt miljöbalken
Ser vi för miljöbalkens område uppgår intäkterna till 12 289 tkr. Det är 591 tkr eller
4,6 procent lägre än budgeterat. Nedan följer en redovisning av miljöbalkens
delområden.
Intäkterna från hälsoskyddstillsynen uppgår till 1 767 kr vilket är 108 tkr eller 5,8
procent lägre än budget. Intäkterna från extra tillsyn uppgår till 27 tkr, klart under
föregående års 114 tkr och budgeterade 80 tkr. Även här kan det vara ett resultat av
mer tillsyn på distans. Resterande avvikelse förklaras till största del av lägre intäkter
från årliga tillsynsavgifter.
Intäkterna från delområde avlopp uppgår till 2 633 tkr vilket är 45 tkr eller
1,6procent lägre än budgeterade 2 675 tkr. Intäkterna från handläggning av
prövningsärenden är 390 tkr högre än budget vilket förklaras av att antalet skrivna
tillstånd är klart högre än föregående år, högsta sedan 2012. Däremot är intäkterna
från förbudsärenden och kontroll av befintliga avloppsanläggningar under budget
med 387 tkr sammantaget. Handläggningen av ärenden om förbud mot otillåtet
utsläpp genomfördes inte som planerat och ska istället genomföras under 2021. Att
intäkterna från kontroll av befintliga avloppsanläggningar är så pass långt under
budget förklaras till stor del av att vi valde ut ett område med många fritidshus.
Många av dessa föll bort från listan för slutlig kontroll på plats eftersom de ansökt
om eget omhändertagande eller redan idag har latrinhämtning.
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Intäkterna från miljöskyddstillsynen uppgår till 7 888 tkr vilket är 442 tkr eller
5,3 procent lägre än budget. Intäkterna från behovsprioriterade projekt uppgår till
0 kr att jämföra med budgeterade 200 tkr. Avvikelsen förklaras av att projekt inte
genomförts som planerat. En annan bidragande orsak till avvikelsen är intäkterna
från ärenden om förorenade områden, som underskrider budgeten om 200 tkr med
119 tkr. Intäkterna från anmälningsärenden uppgår till 394 tkr vilket är 21 tkr lägre
än budget.
Intäkter från medlemsbidrag
Intäkterna från medlemsbidrag uppgår till 13 100 tkr vilket är helt enligt budget.
Övriga intäkter
För 2020 uppgår övriga intäkter till 1 074 tkr, vilket är 924 tkr mer än budgeterat.
Denna stora avvikelsen förklaras till stor del av ersättningar från staten med
anledning av pandemin. Vi har dels fått ersättningar motsvarande 595 tkr för att
bedriva tillsyn enligt den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på
serveringsställen, läs mer under avsnittet händelser av väsentliga betydelser. Dels
ersättningar för sjuklönekostnader motsvarande 213 tkr. Den delen som vi hade
budgeterat för var lönebidrag från Arbetsförmedlingen och där uppgick intäkterna till
205 mot budgeterat 150 tkr.
8.1.3 Kostnadsanalys
Kostnaderna som helhet uppgår till 29 288 tkr vilket är 1 812 tkr lägre än budget.
Personalkostnaderna som helhet (inkl. VA-rådgivningen) är 675 tkr eller 2,8 procent
lägre än budget och förklarar således en betydande del av avvikelsen. En ovanligt
hög sjukfrånvaro (läs under 2.7.1) förklarar en del av avvikelsen.
Semesterlöneskulden har på årsbasis minskat med 192 tkr vilket leder till lägre
kostnader. Uttaget av sparade semesterdagar har varit ovanligt stort.
Störst del av avvikelsen förklaras av övriga verksamhetskostnader där vi ser tydliga
effekter av pandemin. Avvikelsen är 1 137 tkr inkl. VA-rådgivningen. Nedan följer
några avvikelser inom övriga verksamhetskostnader.
Uteblivna utbildningar och konferenser förklarar varför kostnaderna för
kompetensutveckling kraftig understiger budget. För 2020 uppgick vår budget till
495 tkr och utfallet blev 73 tkr, 422 tkr under budget.
Även uteblivna personalaktiviteter såsom verksamhetsplaneringsdagar och diverse
personalaktiviteter syns i ekonomin, ej avdragsgill personalrepresentation understiger
budget med 98 tkr.
Tillsynen har ställts om till distanstillsyn där det varit möjligt vilket såklart leder till
minskade transporter. Om vi sammanställer kostnader för drivmedel, våra egna bilar
och hyra av bilar genom kommunernas bilpooler så ser vi att utfallet understiger
budget med 141 tkr.
En avvikelse som inte har någon koppling till pandemin är kostnaderna för drift och
uppdatering av verksamhetssystemet som understiger budgeterade 1,4 mkr med
518 tkr. Kostnaderna blev inte så stora som vi befarat samtidigt som projektet med
applikationer med surfplattor i fält samt införandet av e-arkiv har skjutits framåt i
tiden.
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9.1 Styrd tillsyn, utfall jämfört med plan

9. Bilagor
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9.2 Behovsprioriterad tillsyn, utfall jämfört med plan
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9.3 NKI (insiktsmätningar)
Miljönämndens verksamhetsmål
1.Miljönämnden ska ha ett högre NKI (Nöjd-Kund-Index) än genomsnittet för respektive
myndighetsområde i SKL:s öppna jämförelser.
2.Miljönämnden ska ha en bibehållen eller ökad nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört med
föregående års mätning för respektive myndighetsområde.
Nyckeltal
NKI per myndighetsområde.
Resultat - mål 1
Den senaste tillgängliga jämförelsen med övriga kommuner redovisades i april 2020 och avser
mätår 2019.
Ml per myndighetsområde, MÖS i jämförelse med riket
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80
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76

76
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Alla kommuner, Miljö- och hälsoskydd
MOS, Livsmedelskontroll
Alla kommuner, Livsmedelskontroll
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74
72
70

76

7070

73

77

78

74

71

7070
68 69

68
66
64

J

1

62
2016

9
2017

2018

2019

Livsmedelskontrollen
Vi ser en positiv utveckling av NKI-värdet för livsmedelskontrollen för 2019, en ökning med
3 enheter jämfört med föregående år. Vi ser också att vi för livsmedelskontrollen uppnår ett
högre NKI än övriga kommuner, med 1 enhets marginal.
Antalet svar uppgår till 255 och svarsfrekvensen uppgår till 58 procent. 48 fler svar än
föregående år samt en svarsfrekvens som är 8 procentenheter högre.
Även om NKI baseras på tre frågor som är helhetsbedömningar tittar vi på värdet per
serviceområde för att göra vår analys. För livsmedel ser vi en ökning inom området effektivitet
motsvarande 4 enheter. Det är ett område som viktas högt och torde vara en förklaring till
ökningen av helheten. Även bemötande får ett högt värde (83), en ökning från 81. Vi har inte
gjort några större förändringar vad gäller arbetsmetoder, men fortsatt att utveckla vårt arbete med
motiverande samtal samtidigt som vi upprätthållit en god kvalitet och effektivitet i kontrollerna
genom till exempel tydlighet och förenklad uppföljning och komplettering.
Miljö- och hälsoskyddstillsynen
Även för miljö- och hälsoskyddsområdet kan vi notera en positiv utveckling 2019, även här en
ökning med 3 enheter. Jämfört med övriga kommuner uppnår vi ett NKI som är i linje med
genomsnittet.
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Antalet svar uppgår till 183 och svarsfrekvensen uppgår till 72 procent. 1 fler svar än föregående
år samt en svarsfrekvens som är 11 procentenheter högre.
Vi kan inte se några förändringar i arbetsmetoder som kan förklara ökningen.
Måluppfyllelse
Vi uppnår ett högre värde än genomsnittet för övriga kommuner för livsmedelskontrollen och för
miljö- och hälsoskydd uppnår vi samma värde som genomsnittet för övriga kommuner. Målet är
delvis uppnått.
Resultat - mål 2

NKI per myndighetsområde, MÖS

70

2016

2017

2018

-Miljö- och hälsoskyddstillsyn

2019

2020*

Livsmedelskontroll

*preliminära värden

Livsmedelskontrollen
Vi ser enligt preliminär statistik ett oförändrat NKI-värde för livsmedelskontrollen för 2020
jämfört med föregående år. Antalet svar för 2020 som värdet för baseras på uppgår till 89 och
svarsfrekvensen uppgår till 49 %. För 2019 (helår) uppgick antalet svar till 255 och
svarsfrekvensen uppgick till 58 procent.
Miljö- och hälsoskyddstillsynen
För miljö- och hälsoskyddsområdet kan vi notera en positiv utveckling 2020, en ökning med
7 enheter. Antalet svar som värdet för 2020 baseras på uppgår till 54. Svarsfrekvensen är 68 %.
För 2019 (helår) uppgick antalet svar till 183 och svarsfrekvensen uppgick till 72 procent.
Analys
Det som sticker ut är den stora ökningen för miljö- och hälsoskydd. Givetvis måste vi ta in hur vi
har fått arbeta annorlunda i och med pandemin. Vi har fått använda oss av alternativa
tillsynsmetoder där det har varit möjligt, såsom video- och telefonmöten och i en högre
utsträckning dokumentationsgranskning på distans. Även om NKI baseras på tre frågor som är
helhetsbedömningar tittar vi på värdet per serviceområde för att göra vår analys. Vi ser en
ökning på mellan 5 till 9 enheter per serviceområde där information och kompetens ser den
största ökningen.
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För livsmedel ser vi som sagt ovan ett oförändrat värde. Där har vi i stort sett bedrivit kontroll
med platsbesök, precis som tidigare. Ser vi på de olika serviceområdena är det inga eller små
förändringar för varje serviceområde. Det serviceområde som fortsatt får högst indexvärde, men
som minskar med 1 enhet, är bemötande. Information är det serviceområde som får lägst
uppmätt värde.
Måluppfyllelse

Båda myndighetsområdena uppnår bibehållet eller ökat NKI-värde enligt preliminära siffror.
Nämndens mål är därmed uppnått.
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Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg
Revisorerna

2021-03-05

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

Revisionsberättelse 2020
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i årsredovisningen per 2020-12-31 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 2020 i enlighet med kommunallagen och
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 2020. Denna bedömning kvarstår från 2019.

Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport.


Vi rekommenderar direktionen att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Denna bedömning kvarstår från 2019.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Miljösamverkan Östra Skaraborgs förtroendevalda revisorer
granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
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 direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Revisionsfråga

Kommentar

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

Uppfylld

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

Delvis Uppfylld

Det har inte framkommit några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att
årsredovisningen inte lämnar
upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen.

Finansiella mål
Det har inte framkommit några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att resultatet
inte skulle vara förenligt de
finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2020.
Verksamhetsmål
Bedömning av måluppfyllelsen för
de beslutade verksamhetsmålen
från direktionen och miljönämnden
görs inte fullt ut och sambandet
mellan mål och måluppfyllelse
behöver tydliggöras för ett antal
verksamhetsmålen från direktion
och nämnd.
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Är räkenskaperna i allt
väsentligt rättvisande?

Uppfylld
Vi bedömer att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och dess 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 ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.
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 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
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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 olika
verksamheter.
Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med
Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”.
En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.
Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2021-03-05 och
medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen under april månad och
framåt.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft.
Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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 och tillhörande
sammanräkning av balanskravsresultatet enligt LKBR:s lagkrav finns tillgängligt.
Driftredovisning
RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020.
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Förbundet har endast en
verksamhet och driftsredovisningen har mer karaktär av resultaträkning. Vidare
genomförs analys av resultat, intäkter och kostnader i berört avsnitt där främst utfall i
förhållande till budget analyseras men jämförelser görs även mot föregående år.
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Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en rubrik ”investeringsredovisning” i eget avsnitt. Här anges
att inga investeringar gjorts under året. Det fanns inte heller några investeringar
budgeterande.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Driftredovisningen bör anpassas till kraven i RKR:s rekommendation 14.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år
2020.

God ekonomisk hushållning
Direktionen har i budget för 2020 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 2020. Av den framgår att 3 av 3
verksamhetsmål är uppfyllda.
Finansiella mål

Utfall 2020

Måluppfyllelse

Årets resultat ska uppgå till
minst 0,5 procent av
medlemsbidragen (65,5 tkr)

Årets resultat uppgår till 1 976 Bedöms som uppfyllt.
tkr vilket uppgår till ca 15 %
av medlemsbidraget på
13 100 tkr.

Eget kapital överstigande 4
miljoner ska
återbetalas till
medlemskommunerna

Vid årets slut uppgår eget
kapital till 5 976 tkr och 1 976
tkr kommer att återbetalas till
medlemskommunerna.

En kostnadseffektiv
verksamhet

Förbundet har uppnått en hög Bedöms som uppfyllt.
måluppfyllelse vad gäller den
planerade tillsynen och
kommer att uppgå övriga
finansiella resultatmål för
året.

Bedöms som uppfyllt.
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Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020.
För perspektivet ”tillsyn och kontroll” anges som mål Alltid bra resultat vid länsstyrelsens
granskning av verksamheten. Av redovisning framgår att Länsstyrelsen genomfört
uppföljning och utvärdering av miljöbalktillsynen i januari 2020. Länsstyrelsen hade i
huvudsak en positiv bedömning vid genomförd granskning men noterade även bland
annat risken för att tillsyn inte genomförs eller inte rätt resurser finns på plats. Detta är
något förbundet har arbetat vidare med under året. Berört verksamhetsmål bedöms som
uppfyllt.
Miljönämnden har i sin tur beslutat om två mål kopplade till ovanstående perspektiv,
vilka kommenteras. Bedömning görs att målen i mycket hög grad samt i hög grad är
uppnådda.
För perspektivet ”kund” anges Nöjda invånare och verksamhetsutövare som
målsättning. Hänvisning görs till nämndmål avseende förbättrat NKI-index.
Miljönämnden har inom perspektivet ”kund” även verksamhetsmål kopplat till förbundets
digitaliseringsprocess vilka bedöms som uppfyllda.
För perspektivet ”Medarbetare” saknas övergripande mål, men som nämndmål anges
kontinuerligt högre index för hållbart medarbetarengagemang än 75 och högre
Nöjdmedarbetarindex än 67. Målet är delvis uppnått då ett av två delmål för
måluppfyllelse bedöms som uppnått.
Förbundets direktion bedömer att god ekonomisk hushållning för perioden har uppnåtts.
Den sammanfattande bedömningen avseende god ekonomisk hushållning utgörs av att
förbundets finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning ”stämmer
väl överens med kommunallagens regler för en ekonomi i balans” Direktionen bedömer
de finansiella de finansiella målen som uppfyllda och verksamhetsmålen ”i hög grad
uppfyllda”.
Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis
är förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksamheten i budget 2020.
Detta då bedömning av måluppfyllelsen för de beslutade verksamhetsmålen från
direktionen och miljönämnden inte görs fullt ut. Vi noterar att sambandet mellan mål och
måluppfyllelse behöver tydliggöras för ett antal verksamhetsmål från direktion och
nämnd.
Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning för den samlade måluppfyllelsen
avseende god ekonomisk hushållning för år 2020.

8

Rättvisande räkenskaper1
Iakttagelser
Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Notering utöver eventuella avvikelser görs att förbundet utöver ordinarie
verksamhetsrelaterade intäkter och medlemsbidrag har fått statlig ersättning för att
bedriva smittskyddsåtgärder (595 tkr) och statlig sjuklöneersättning (213 tkr). Detta som
effekt av Covid-19 pandemin.
Vid granskningen av resultaträkningen för kommunalförbundet har inga väsentliga
avvikelser noterats.
Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Vid granskningen av balansräkningen för kommunalförbundet har inga väsentliga
avvikelser noterats.
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.

1

Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

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

Uppfylld

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

Delvis Uppfylld

Det har inte framkommit några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att
årsredovisningen inte lämnar
upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen.

Finansiella mål
Det har inte framkommit några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att resultatet
inte skulle vara förenligt de
finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2020.
Verksamhetsmål
Bedömning av måluppfyllelsen för
de beslutade verksamhetsmålen
från direktionen och miljönämnden
görs inte fullt ut och sambandet
mellan mål och måluppfyllelse
behöver tydliggöras för ett antal
verksamhetsmålen från direktion
och nämnd.

Är räkenskaperna i allt
väsentligt rättvisande?

Uppfylld
Vi bedömer att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande.
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Rekommendationer
•

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att utveckla
redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv.

2021-03-05

Mattias Bygghammar
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av [Miljösamverkan Östra Skaraborg] enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan
från 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 kom-

Resultatet för året är negativt med -5,0 mnkr.

munalförbund som ansvarar för den kommu-

Det är 5,6 mnkr bättre än det budgeterade

nala renhållningsskyldigheten i medlemskom-

resultatet om -10,6 mnkr. Soliditeten uppgår till

munerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg,

42 procent vilket innebär att det finansiella

Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda.

målet är uppfyllt. Det är framför allt intäkterna
som avviker positivt från budget med knappt 5

Coronapandemin har gjort år 2020 till ett an-

mnkr. Kostnaderna håller sig under budget trots

norlunda år. Det har inneburit en måttlig och

oförutsedda kostnader i samband med

lägre än befarad personalpåverkan med ett få-

pandemin så som inköp av containrar till

tal konstaterade fall bland personal i egen regi

sophämtning, ökade avfallsmängder på ÅVC

och hos entreprenörer. Inga störningar i insam-

och högre kostnader för personal.

lingsverksamheterna har rapporterats.

Årets investeringar uppgår till 8,3 mnkr vilket är

Den sjätte anläggningen i AÖS område har un-

något lägre än budgeterat. Det beror bland

der året färdigställts för Grönt kort och det är

annat på att inköp av sidlastare till Mariestad

Odenslunds återvinningscentral (ÅVC) i Gull-

skjuts fram till 2021.

spångs kommun. Odenslund blir första Grönt
kortanläggning med automatisk våg som ska

Förväntad utveckling

väga kundernas avfall i syfte att bland annat

Mot bakgrund av EU:s så kallade avfallspaket

kunna fakturera företag som tecknat grönt kort.

sker för närvarande en hel del förändringar

Projektet ”sortera säcken” har pågått i Falkö-

inom avfallsområdet som syftar till utökad sor-

pings kommun på Falevi ÅVC och Stenstorps

tering och större ansvar för kommunerna. Som

ÅVC under året. Projektet handlar om att för-

exempel kan nämnas kommunalt ansvar för in-

bättra sorteringskvalitén på det brännbara rest-

samling av returpapper, producenternas bo-

avfallet som lämnas på återvinningscen-

stadsnära insamling av förpackningar och ny

tralerna. Så här långt visar sig projektet vara en

målsättning för insamling av matavfall.

succé och under året har mängden brännbart
restavfall minskat med ca 30 procent. Det inne-

Enligt nuvarande plan för taxehöjningar som

bär ungefär 350 tkr i minskade kostnader för be-

har presenterats för direktionen och kommun-

handling, skatt och transporter.

direktörerna i medlemskommunerna beräknas
budget i balans uppnås inom tre till fyra år.
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Ordförande har ordet
Pandemin har förstås även påverkat kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg, dock inte i den omfattning som befarades i våras. De permitteringar som skedde på den svenska arbetsmarknaden gav under våren 2020
en förhöjd belastning då många hushåll städade och renoverade hemmavid
för att därefter åka till sina respektive lokala återvinningscentraler med exempelvis trädgårdsavfall och sådant som städats ur förråd.
Förutom pandemin så skedde två större upphandlingar gällande behandling av rest- respektive matavfall. Från och med 1 september 2020 så lämnas inte längre matavfall för behandling vid Falköpings biogasanläggning utan matavfallet behandlas istället vid en motsvarande anläggning i Jönköpings kommun.
Under hösten 2020 bestämde kommunalförbundets ägare (representerade av respektive medlemskommuns kommunstyrelse) att en översyn av förbundets uppdrag var lämplig utifrån att det var länge sedan
uppdraget ursprungligen formulerades och under den tiden har det skett mycket vad gäller både lagstiftning och teknisk utveckling. Resultatet av utredningen förväntas presenteras under våren 2021.
Under 2020 genomfördes den kundundersökning som AÖS genomför vart tredje verksamhetsår. Resultatet var glädjande och skilde sig marginellt mot föregående kundundersökning, men samtidigt nådde
vi inte ända fram till verksamhetsplanens högt ställda mål vad gäller kundnöjdhet. Hushållen är överlag
nöjda med avfallsinsamlingen och återvinningscentralerna medan förbättringsmöjligheter finns vad gäller information och kundtjänst. Under 2020 så fortsatte den dialog med Fastighetsägarna som startades
upp under 2019. Framför allt handlar dialogen än så länge om utbyte av information angående respektive parts förutsättningar och förväntningar.
Förbränningsskatten sjösattes under 2020 vilket innebar ökade kostnader för behandling av hushållsavfall. Under 2020 har regeringen även bestämt att häva producentansvaret för returpapper vilket kommer
att öka kostnaderna ytterligare. Huruvida de kommunala insamlingsorganisationerna kommer kunna
öka service i samband med att ansvaret för returpapper landar i det kommunala knät återstår att se.

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 och med totalt ca
175 000 invånare. AÖS ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna.
Den kommunala renhållningsskyldigheten regleras i Miljöbalken och innebär bland annat ansvar för insamling av kommunalt avfall från hushåll och verksamheter samt tömning av små avloppsanläggningar.
Politisk ledning

Verksamhetsområden

Kommunalförbundet leds av en direktion där

I Gullspång, Mariestad och Skövde utförs in-

varje medlemskommun representeras av en le-

samlingen med egen personal och egna sopbi-

damot och en ersättare. Skövde kommun inne-

lar. I övriga medlemskommuner anlitas olika

har ordförandeposten och posten som vice ord-

entreprenörer som utför insamlingen åt AÖS.

förande alternerar årligen mellan övriga med-

Tömning av enskilda avlopp utförs enbart med

lemskommuner. Ordförande är Martin Odenö

hjälp av entreprenör.

(M) och vice ordförande under 2020 var Sven-

För hushållens farliga avfall och grovavfall finns

Inge Eriksson (KD) från Mariestad. Direktionen

17 återvinningscentraler varav 2 drivs med hjälp

har fyra till fem sammanträden per år och plat-

av entreprenörer och 7 tillsammans med ideella

sen för mötena växlar mellan medlemskommu-

föreningar. Övriga återvinningscentraler drivs i

nerna.

egen regi. Vid sex återvinningscentraler finns
Grönt kort där kunden får tillgång till anlägg-

Revisorer

ningen alla dagar i veckan.

Medlemskommunerna utser växelvis två reviso-

AÖS är också genom avtal med Gullspång,

rer och för mandatperioden 2019–2022 är Sven-

Karlsborg, Mariestad, Skövde och Töreboda be-

Erik Roslund (S) från Gullspång och Per-Olof Ek-

hjälplig i frågor som rör sluttäckning av depo-

holm (S), från Hjo utsedda till revisorer.

nier.
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Styrning och uppföljning
AÖS styrdokument
AÖS verksamhetsområde regleras av EU:s direktiv och lagstiftning, den svenska Miljöbalken och avfallsförordningar samt förbundets avfallsföreskrifter och avfallstaxa. AÖS interna styrning sker främst
utifrån styrdokumenten förbundsordning, avfallsplan, 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 varje år i november.

Avfallstrappan
Avfallstrappan styr hur avfallet ska tas omhand.
Alla länder i EU ska sträva uppåt i trappan för
att minska deponering, öka återvinning och
återanvändning samt förebygga att avfall uppstår.

AÖS vision
Vision

AÖS vision beskriver vad förbundet eftersträvar

Vi är en av de ledande i Sverige

att uppnå i framtiden. Det är en utmanande vis-

inom kommunal avfallshantering

ion och vi arbetar mycket med våra kunder för

och

att få rätt sortering, både i sopkärlen och på åter-

alla våra invånare sorterar rätt!

vinningscentralerna.

AÖS verksamhetsidé
Vi säkerställer medlemskommunernas insamling och omhändertagande av hushållsavfall
till vår gemensamma nytta.
Vi bedriver verksamheten med god service på ett miljöriktigt och effektivt sätt.

8

AÖS verksamhetsplan
AÖS verksamhetsplan löper för tre år i taget men revideras årligen av AÖS direktion. Verksamhetsplanen är indelad i fyra olika perspektiv och i varje perspektiv finns 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

Medarbetarperspektivet innebär att AÖS ska vara en

ska bedriva en miljöriktig och effektiv verksamhet. Vi

attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där med-

strävar efter att ligga i framkant inom teknisk ut-

arbetarna utvecklas i sina roller och ger god service

veckling för att optimera och effektivisera verksam-

till våra kunder.

heten i så stor utsträckning som möjligt.
Kundperspektivet

Ekonomiperspektivet

Kundperspektivet innebär att verksamheten ska

Ekonomiperspektivet innebär att vi arbetar så kost-

kännetecknas av god service, hög tillgänglighet, en-

nadseffektivt som möjligt och strävar efter att ha

kelhet och flexibilitet.

låga avgifter för våra kunder.

AÖS internkontroll 2020
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 2020 utan anmärkningar på verksamheten.

Abonnentavgifter
sophämtning

Äldre beslut om undantag från sophämtning i Falköping och Skara har granskats för att
säkerställa att uppgifterna i kundregistren är korrekta. Granskningen har inneburit att
ett antal felaktigheter har kunna rättas.

Kundförluster

Andelen kundförluster uppgår till 0,2 procent av de totala intäkterna. En mindre
undersökning visar att liknande kommunalförbund har motsvarande andel
kundförluster.

Vägning av avfall

Samtliga egna fordonsvågar hos AÖS har validerats under året.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Avfallstaxan

Nya avtal för behandling av matavfall och
brännbart restavfall

För att minska AÖS ekonomiska underskott behöver årliga avgiftshöjningar genomföras. Enligt

Koncessionsavtalen med Falköpings kommun

nuvarande plan kommer ekonomisk balans

och Skövde energi upphörde den 31 augusti och

uppnås inom tre till fyra år.

behandling av matavfall respektive brännbart
restavfall har upphandlats under året.

Beslutsprocessen för den gemensamma avfallsDe nya avtalen innebär lägre kostnad för be-

taxan är komplex då förslaget måste antas av

handling av matavfall vid en ny anläggning i

samtliga fullmäktige i de nio medlemskommu-

Jönköping. Behandling av brännbart restavfall

nerna. Beslutet behöver också vara likalydande

blir något dyrare än tidigare men behandlas vid

för att avfallstaxan ska kunna träda i kraft.

samma anläggning som förut.
Förankringsprocessen mellan AÖS förvaltning,
direktion och medlemmarnas fullmäktige är av

För AÖS innebär upphörande av koncessionen

avgörande betydelse för taxans godkännande.

att intäkterna för behandlingsavgifterna styrs
om från de behandlande anläggningarna till

Som ett steg i processen redovisas förslaget till

AÖS. Samtidigt kommer kostnaderna för be-

avfallstaxa för kommundirektörerna vilket hit-

handling av mat- och restavfall att belasta AÖS.

tills varit ett framgångsrikt arbetssätt.

Förändringen försvårar jämförelser mellan åren.
Med de nya avtalen kommer de totala behand-

Förbränningsskatt

lingskostnaderna för mat och brännbart årligen
uppgå till omkring 25 mnkr.

Skatt på avfallsförbränning trädde i kraft i april
2020. Skatten höjs successivt från 75 kr per ton
till 125 kr per ton fullt utbyggd år 2022. Kostnader för skatten under 2021 beräknas till 4 mnkr
och under 2022 till ca 5,5 mnkr.

10

Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin
Hittills har Coronapandemin haft en måttlig

Andra åtgärder är exempelvis förändringar i

personalpåverkan och inga störningar i insam-

gruppstorlekar för utbildning av grönt kort och

lingsverksamheterna har rapporterats. Sjuk-

anskaffning av utrustning för att säkerställa bra

frånvaron har ökat med en procent vilket främst

handhygien.

beror på försiktighet vid symptom och obligato-

De nya rutinerna sköts på ett bra sätt. Det upp-

risk frånvaro i samband med testning av covid-

levs dock som negativt att inte kunna genom-

19. Ett fåtal fall har konstaterats bland personal

föra exempelvis arbetsplatsträffar bland sopfö-

i egen regi och hos entreprenörer.

rare och personal på ÅVC då de digitala förut-

På samtliga arbetsplatser inom AÖS har åtgär-

sättningarna än så länge är begränsade.

der genomförts för att minimera smittspridning.

Förvaltningen har gjort planering av verksam-

Tjänstepersoner arbetar hemifrån i så stor ut-

heten ifall ett större personalbortfall skulle in-

sträckning som möjligt och digitala möten er-

träffa både i egen regi och hos entreprenörerna.

sätter fysiska möten. Personal inom sophämt-

Regelbundna avstämningsmöten med personal

ning och återvinningscentraler hålls åtskilda så

i egen regi och entreprenörerna genomförs och

mycket det går och måltider intas till exempel

lägesrapporter lämnas varje vecka. Lägesrap-

på olika tider.

porter har också lämnats till medlemskommunerna och miljömyndigheterna.
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AÖS kundenkät 2020
Under våren genomfördes AÖS kundenkät och
resultatet är återigen mycket bra.
82 procent nöjda kunder!
AÖS kundenkät genomförs vart tredje år och

Områdena kundtjänst (70 % nöjdhet) och in-

även denna gång blev resultatet mycket bra.

formation (73 % nöjdhet) når inte målet även om
nöjdheten med information har ökat jämfört

82 procent av kunderna i förbundet är nöjda el-

med förra undersökningen. Undersökningen vi-

ler mycket nöjda med avfallshanteringen. Vid

sar samtidigt att endast ett fåtal av de tillfrågade

förra undersökningen 2017 uppgick resultatet

(ca 1 %) har varit i kontakt med kundtjänst och

till 83 procent. Målsättningen är att nå 85 pro-

då främst gällande missad hämtning eller

cent nöjda kunder.

fakturafråga.

Undersökningen består av olika delar bland

Information om taxor och avgifter framstår som

andra sophämtning, återvinningscentraler, in-

ett förbättringsområde enligt undersökningen.

formation och kundtjänst. Den sammanfattande nöjdheten med sophämtning uppgår till
87 % och återvinningscentraler till 88 % vilket

Ordmolnet nedan är en sammanställning av

klart överstiger målvärdet 85 %.

hur de som svarat på enkäten beskriver AÖS.
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Sortera säcken
Projektet ”sortera säcken” har pågått på Falevi

Allt innehåll i säckarna måste sorteras och läg-

ÅVC och Stenstorps ÅVC i Falköpings kommun

gas i rätt container. Om avfallet är rätt sorterat

sedan den 3 februari i år.

påverkas inte bara återvinningsgraden positivt
utan även miljö och ekonomi.

Projektet handlar om att förbättra sorteringskvalitén på det brännbara restavfallet som läm-

Så här långt visar sig projektet vara en succé.

nas på återvinningscentralerna. Plockanalyser

Under perioden februari till maj har mängden

visar tyvärr att mellan 20-45 procent av det

brännbart restavfall minskat med 30 procent på

brännbara restavfallet är felsorterat.

Falevi ÅVC och 34 procent i Stenstorp. Det motsvarar ungefär 400 ton och sammanlagt innebär

Det felsorterade avfallet skulle istället kunna

det ca 350 tkr i minskade kostnader för behand-

återvinnas om det läggs i rätt behållare på åter-

ling, skatt och transporter.

vinningscentralen. Det är framför allt förpack-

Resultatet är över förväntat tack vare bra jobb

ningar som felaktigt slängs i det brännbara rest-

av såväl kunder som medarbetare.

avfallet men även elektronik och farligt avfall.

Projektet kommer nu att utvidgas till fler ÅVC

Sortera säcken innebär helt enkelt att inga

inom AÖS och näst på tur är återvinningscen-

säckar får slängas i containern för brännbart

tralen i Karlsborg.

restavfall.

13

Foto: Magnus Johansson

Avfallsmängder 2020
På återvinningscentralerna har besöksfrekvensen varit hög under en stor del av året vilket lett till ökade
mängder avfall. Hela 20 procent mer avfall har tagits emot. Ökningen omfattar alla avfallsfraktioner
utom brännbart avfall men främst är det bygg- och rivningsavfall som ökat. Tryckimpregnerat träavfall
har exempelvis ökat med drygt 40 procent jämfört med samma period förra året. Permitteringar och
”hemester” på grund av pandemin är troliga orsaker till de ökade mängderna.
En negativ effekt av pandemin är att second-hand inlämningen har varit stängd under en stor del av
året. Trots det har mycket material lämnats in under den del av året som inlämningen varit öppen vilket
är positivt eftersom det förebygger att avfall uppstår.

Ökad sortering
Totalt sett har mängden brännbart avfall mins-

547 kg…

kat under år 2020. Det är glädjande besked i ar-

…avfall per invånare hanterades av AÖS

betet för att uppnå ett hållbart samhälle.

under 2020. Det är en ökning med 54 kg

De tre senaste åren har avfallet hämtat med

per invånare jämfört med 2019. Ök-

sopbil minskat med ca 1 000 ton per år. Orsaken

ningen kan kopplas till det ökat antal

till minskningen är troligtvis att fler har sorterat

besök på ÅVC som pandemin inneburit.

ut sina förpackningar till återvinning istället för
att lägga dem i soptunnan till förbränning.
Plockanalyser visar att den typiska soppåsen innehåller ungefär en tredjedel förpackningar, en
tredjedel mat och en tredjedel restavfall. Förhoppningsvis är de minskade mängderna avfall
insamlat med sopbil ett trendbrott men kommande plockanalyser får utvisa om så är fallet.
Även på återvinningscentralerna minskar det
brännbara avfallet. Dels beror det på riktade insatser i form av ”sortera säcken” men även att
det generellt sett sorteras bättre.
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Grönt kort
Dynamisk våg och Grönt kort i Gullspång
Den sjätte anläggningen i AÖS område har under året öppnats för Grönt kort och det är Odenslunds
ÅVC i Gullspångs kommun. Hittills har ca 1 200 kunder gått utbildning och fått grönt kort.
I samband med anpassningen till Grönt kort har en ny dynamisk våg installerats som ska väga kundernas avfall bland annat i syfte att kunna fakturera företag som tecknat grönt kort. Projektet med dynamisk vägning och Grönt kort för företag har pågått under året med ett trettiotal deltagande företag.
Med särskilda återvinningskort och koppling mellan företag och deras registreringsnummer på företagets bilar och vågen sker vägningarna automatiskt när fordonen sakta åker över den dynamiska vågen. Vikterna ackumuleras sedan och stäms av mot det återvinningskort som företaget betalar för.
Projektet fortsätter under 2021 med utveckling av ytterligare detaljer.
På samtliga anläggningar med Grönt kort har utbildningar av nya kunder pandemianpassats till färre
deltagare per grupp vilket gett en något lägre utbildningstakt. Totalt sett har ca 9 100 kunder Grönt
kort i Gullspång, Hjo, Karlsborg, Timmersdala, Töreboda och Värsås.

Visste du att…
…115 864 besök med Grönt kort
registrerades under år 2020.
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Odenslunds ÅVC
Foto: Fredrik Eriksson

Sidlastning i Mariestad
Planeringen är i full gång och införandet av sid-

Det kommer att bli en del kundpåverkan då rut-

lastning i Mariestad beräknas till våren 2022. Bi-

terna anpassas till sidlastning. Det kommer till

lar ska köpas in, insamlingsrutter ska anpassas

exempel att innebära att kunder får ändrade

och kunderna ska informeras. Det är några av

hämtningsdagar.

de saker som omställningen till sidlastning in-

Kärlens placering påverkas också då de ska stäl-

nebär.

las fram av kunderna på tömningsdagen och

För personalen innebär tömning med sidlastare

vändas med öppningen mot sopbilen.

en bättre och mer omväxlande arbetsmiljö. Det

Syftet med förändringen är att uppnå en effekti-

ger bland annat en säkrare hämtning när chauf-

vare hämtning i Mariestad. Bilarna kommer att

fören inte behöver kliva ur fordonet i farliga tra-

vara utrustade med två olika fack som gör att

fikmiljöer och förslitningsskador kan minskas

både mat- och restavfall kan tömmas samtidigt.

då personalen får rotera mellan fordon med
olika tömningssätt.
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AÖS 20 år !
Förbundet bildades år 2000 med tre medlemskommuner och har sedan vuxit till i nuläget nio kommuner.
Sedan starten har utvecklingen inom avfallsområdet gått framåt i snabb takt både när det
gäller teknik och sätten på vilka saker återvinns. Numera blir matavfall till drivmedel
och återvinningscentraler kan besökas alla
dagar i veckan mellan kl. 7-21.
Framtiden stavas cirkulär ekonomi och kraven på mer och rätt sortering kommer att öka
successivt. Mer samverkan med fler kommuner kan vara lösningen för att möta de nya utmaningarna, tror förbundschef Lars Persson.
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Väsentliga personalförhållanden
Medarbetare
Det har varit ett annorlunda år för alla

Andelen kvinnor uppgår till 35 procent och

medarbetare i AÖS. Sedan slutet av året har

männen till 65 procent. Det är framför allt inom

majoriteten av kontorspersonalen arbetat

verksamheterna sophämtning och

hemifrån och digitala möten är numera

återvinningscentraler som andelen kvinnor

vardagsmat. Samtliga arbetsplatser har

fortfarande är lägre.

anpassats till gällande rekommendationer och
personalsociala aktiviteter har fått ställas in.

Andel kvinnor och män i olika
verksamheter

Antalet tillsvidareanställda i AÖS uppgår till 55

100%
80%
60%
40%
20%
0%

personer vid årets slut vilket är en minskning
med fyra personer jämfört med föregående år.
Alla tjänsterna kommer inte att återbesättas
bland annat på grund av omorganisering.

Kvinnor
Män

Medelåldern för de anställda är 46 år.

Tömning av restavfall vid
Skövde värmeverk
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Foto: Andréas Spangenberg

Redovisning av sjukfrånvaro (anges i % av total arbetad tid)

2020

2019

6,8 %

5,7 %

25,4 %

27,4 %

Sjukfrånvaro för kvinnor

8,5 %

8,3 %

Sjukfrånvaro för män

5,9 %

4,1 %

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre

10,4 %

6,0 %

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år

6,3 %

5,2 %

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre

6,4 %

5,9 %

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

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under året uppgår till 6,8 procent vilket är en ökning med 1,1 procent jämfört
med samma period föregående år. Vid delåret var den totala sjukfrånvaron 7,4 procent innebärande att
frånvaron minskat under andra halvåret. Det stämmer väl med hur pandemiläget såg ut under sommaren och början av hösten. Pandemin tog fart på nytt i september.
AÖS har haft ett fåtal konstaterade fall av covid-19 men rekommendationer om att stanna hemma vid
förkylningssymptom samt vid testning av covid-19 har trots allt lett till en ökad korttidsfrånvaro.
Den förhöjda frånvaron har medgett ersättning för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan om
totalt 320 tkr vilket täckt merparten av den förhöjda sjuklönekostnaden.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en utmaning inom både sophämtning och ÅVC. Det beror bland annat på att
efterfrågan på chaufförer är stor men även för att utvecklingen av AÖS verksamhet innebär att kraven
för de yrkesrollerna är högre än tidigare.
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.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Mål och måluppfyllelse 2020
Medarbetare

Uppföljning av målen i verksamhetsplanen sker
löpande i under året och redovisas till direktKund

ionen tre gånger per år.
Av de verksamhetsövergripande målsättning-

Ekonomi

Verksamhet
och
Miljö

arna uppnås tre av fem mål. Ett av målen har
inte kunnat mätas på grund av den pågående
pandemin. Det finansiella målet uppnås också.

Resultatet från medarbetarenkäten är betydligt

Målen som uppnås är mängden slam från en-

bättre (+21 %) än vid föregående undersökning

skilda avloppsanläggningar som hanteras via

och uppgår till 79 % nöjdhet. Målet nås inte

olika lokala lösningar, insamlad matavfalls-

men det är samtidigt ett högt ställt mål.

mängd och införande av Grönt kort på minst en

Kundenkäten når också högt resultat med 82 %

ÅVC.

nöjda kunder. Strax under målsättningen om

Kund- och medarbetarenkät genomförs vart

det högt ställda målet om totalt 85 % nöjda

tredje år. Nästa mätning sker år 2023.

kunder.

Verksamhet och miljö
Övergripande mål

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor utsträckning som
möjligt

Mål 2020

Måluppfyllelse

Minst 5 % av mängden slam från enskilda

Målet är uppnått.

avloppsanläggningar ska hanteras via

14,1 % av det insamlade slammet har hanterats via olika lokala lös-

olika lokala lösningar.

ningar som exempelvis i avvattningsverk.

Kommentar:
Ett nytt transportabelt avvattningsverk har startats och volymerna
till avvattning i Falköping har därmed ökat. 2020 startades ett samarbete med MTG kommunerna som under 2021 mynnar ut i att ett
avvattningsverk för första gången kommer testas i Mariestads kommun.
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Verksamhet och miljö
Övergripande mål
Mål 2020

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet

Mängden insamlat matavfall ska uppgå

Målet är uppnått.

till minst 50 % av allt matavfall som upp-

AÖS samlar in 51,4 % av det matavfall som uppstår.

Måluppfyllelse

står.
Kommentar:
Regeringen har beslutat att höja insamlingsmålet från 50 % till 75 %
av det matavfall som uppstår. En kraftig höjning redan från 2023
som kommer att kräva betydande insatser för att nå.

Matavfallets renhetsgrad ska vara minst

Målet har inte kunnat mätas.

98 procent vid varje fastighet.
Kommentar:
Med anledning av den pågående pandemin har inga kvalitetskontroller av matavfall genomförts under 2020.

Kund
Övergripande mål

God service och hög tillgänglighet

Mål 2020

Måluppfyllelse

Grönt kort införs på minst en ÅVC.

Målet är uppnått.
Grönt kort vid Odenslund ÅVC startade i april.

Kommentar:
På anläggningen prövas ny teknik för att väga avfall från företag, dynamisk vägning. Syftet är bland annat att underlätta debitering av
verksamhetsavfall från företag.
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Kund
Övergripande mål
Mål 2020

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

Nöjd kundindex ska vara minst 85 %.

Målet är inte uppnått.
Resultatet i kundundersökningen för år 2020 uppgår till 82 procent
nöjda kunder.

Kommentar:
Både nöjdheten med sophämtning och återvinningscentraler överstiger målet om 85 % nöjda kunder. Information och kundtjänst lyfts
fram som förbättringsområden för att öka den totala nöjdheten.

Medarbetare
Övergripande mål

Vara en attraktiv arbetsgivare

Mål 2020

Måluppfyllelse

Nöjd medarbetarindex (NMI) ska vara

Målet är inte uppnått.

minst 85.

Resultatet i enkäten uppgår till 79. Det är en klar förbättring jämfört
med förra undersökningen som var 58.

Kommentar:
Organisationen har stabiliserats sedan den förra medarbetarenkäten vilket resultatet visar. Nöjdheten med ledarskap och arbetsmiljö
är två av de områden som ökat mest i undersökningen.

Ekonomi
Övergripande mål
Mål 2020

Ekonomi i balans

Soliditeten understiger inte 35 %.

Målet är uppnått.

Måluppfyllelse

Soliditeten är 42 % och överstiger därmed det finansiella målet.

Kommentar:
Bedömningen är att målet kommer att uppnås även då resultatet är
i balans.
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Ekonomisk ställning
Resultatet för året är negativt med -5,0 mnkr. Det är 5,6 mnkr bättre än det budgeterade resultatet om
-10,6 mnkr. Soliditeten uppgår till 42 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. Den
ekonomiska ställningen är god trots det negativa resultat. Det egna kapitalet uppgår till 33 mnkr vid
årets slut. Även kassalikviditeten är god (118%) vilket innebär att kortfristiga skulder kan betalas utan
att behöva använda checkkredit eller uppta några andra lån.
Under året har koncessionsavtalen med Falköpings kommun och Skövde energi upphört och behandling av matavfall respektive brännbart restavfall har upphandlats. För AÖS innebär upphörande av koncessionen att intäkterna för behandlingsavgifterna styrts om från de behandlande anläggningarna till
AÖS. Samtidigt belastas AÖS med kostnaderna för behandling av mat- och restavfall. Förändringen är
jämförelsestörande.
Intäkterna för renhållningsuppdraget överstiger budget med 4,8 mnkr. Marknadspriserna för skrot har
varit bättre än förväntat och försäljning av årskort till företag ökat vilket gör att intäkterna på ÅVC överstiger budget. Intäkterna för tömning av enskilda avlopp avviker också positivt från budget. Det beror till
största del på att fler har varit hemma under pandemin och fler tömningar har därmed utförts.
Trots kraftigt ökade mängder bygg- och rivningsavfall på återvinningscentralerna och åtgärder för att
säkra sophämtning under pandemin understiger kostnaderna budget med 0,7 mnkr. Bidragande orsaker är utebliven skatt på träavfall, målinriktat arbete med att minska brännbart avfall på ÅVC och lägre
behandlingskostnader för matavfall.

God ekonomisk hushållning
Majoriteten av verksamhetsmålen nås för år 2020. Det finansiella målet överstigs och den ekonomiska
ställningen är fortsatt god. AÖS verksamhet genomsyras av ständig strävan efter en effektiv och miljöriktig verksamhet. Möjliga besparingsåtgärder är bland andra Sortera säcken för minskade mängder
brännbart restavfall, sidlastning i Mariestad för effektivare sophämtning, rullkrossar för minskat antal
transporter och ökat antal kunder som väljer digitala fakturaalternativ för minskade faktureringskostnader.
Det planerade ekonomiska underskottet följer helt direktionens beslut om att minska det egna kapitalet
och stegvis höja avgifterna för att nå budget i balans. Enligt nuvarande plan för taxehöjningar som presenterats för direktionen och kommundirektörerna i medlemskommunerna beräknas budget i balans
uppnås inom tre till fyra år.
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Balanskravsresultat 2020
Balanskravsutredning
Årets resultat efter balanskravsutredning är -5,3

Direktionen för AÖS har sedan 2012 årligen

mnkr. AÖS har fortsatt en god finansiell

beslutat att inte återställa de negativa

ställning med en soliditet som överstiger målet i

resultaten som härrör sig från den stora

verksamhetsplanen och eget kapital som

verksamhetsutökning som insamling av

uppgår till 33 mnkr.

matavfall innebär.

Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat

Det egna kapitalet har använts för att finansiera

återställas inom tre år. Med anledning av den

utbyggnaden samtidigt som avgifterna varit

goda finansiella ställningen och beaktande av

oförändrade.

att verksamheten bedrivs i enlighet med god

Avgifterna höjdes inför år 2020 och kommer

ekonomisk hushållning bedöms det finnas

fortsatt föreslås höjas stegvis för att inom tre till

synnerliga skäl att inte återställa det negativa

fyra år uppnå ett resultat i balans.

resultatet.

Balanskravsutredning

2020

Årets resultat enligt resultaträkningen

2019

2018

-4 996

-5 383

-11 602

-331

-478

-140

+ 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

-5 327

-5 861

-11 742

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0

0

0

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv

0

0

0

-5 327

-5 861

-11 742

- samtliga realisationsvinster

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Årets balanskravsresultat
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Översikt över verksamhetens utveckling
Fem verksamhetsår i sammandrag

(Tkr)

2020

2019

2018

2017

2016

Verksamhetens intäkter

158 0121

135 484

121 579

122 082

118 174

Verksamhetens kostnader

-163 0061

-140 865

-133 186

-130 918

-126 770

-2

-2

5

10

-13

-4 996

-5 383

-11 602

-8 827

-8 610

0

-4,0%

-9,5%

-7,2%

-7,3%

Likvida medel

28 908

29 795

31 487

32 215

40 368

Kassalikviditet

118%

134%

158%

205%

247%

Eget kapital

32 930

37 926

43 309

54 911

63 738

Soliditet (%)

42%

48%

58%

63%

69%

55

59

58

54

55

Finansnetto
Årets resultat
Resultatutveckling

Antal anställda

1. Koncessionsavtalen med Falköpings kommun och Skövde energi har upphört och både intäkter och
kostnader för behandling av matavfall respektive brännbart restavfall ingår därmed i AÖS ekonomiska
redovisning.
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Förväntad utveckling
Förändringar inom avfallsområdet

Kommunalt ansvar för returpapper

För närvarande sker en hel det förändringar

I december beslutade regeringen att upphäva

inom avfallsområdet som syftar till utökad sor-

producentansvaret för returpapper. Från 1 janu-

tering och större ansvar för kommunerna. Som

ari 2022 läggs istället ansvaret för insamling och

exempel kan nämnas kommunalt ansvar för in-

återvinning av dagstidningar, reklamblad och

samling av returpapper, bostadsnära insamling

andra trycksaker på kommunerna. Det nya sy-

av förpackningar och ny målsättning för in-

stemet ska vara lättillgängligt och målet är att

samling av matavfall.

samla in och materialåtervinna 90 procent av
returpappret som sätts på marknaden.

Enligt den plan för taxehöjningar som presenterats för direktionen och kommundirektörerna i

Beslutet innebär både ekonomiska och miljö-

medlemskommunerna ökas intäkterna årligen

mässiga konsekvenser. Regeringen frångår prin-

med ca 5 procent vilket motsvarar 6 mnkr tills

cipen om att förorenaren betalar vilket kan be-

resultatet balanseras.

traktas som ett avsteg från arbetet för en cirkulär ekonomi.

Eventuellt tillkommande och i dagsläget
okända kostnader för utökad sortering och in-

Finansieringen av insamlingen ska ske inom ra-

samling är inte inkluderade i den föreslagna

men för avfallstaxan. Enligt beräkningar från

planen för kommande taxehöjningar. Planen

branschorganisationen Avfall Sverige kan det

kan därför komma att behöva revideras.

kosta mellan 150 – 250 kr per hushåll och år. Det
råder även osäkerhet kring avsättningen för det
insamlade materialet både gällande ersättning

Nytt mål för matavfall

och möjlighet till avlämning.

Regeringen har beslutat att höja etappmålet
för matavfall. Senast år 2023 ska utsorteringen

För AÖS del innebär det mycket kort tid att

av matavfall från hushåll, storkök, butiker och

skapa en insamlingslösning som är ekonomiskt

restauranger öka från 50 till 75 procent. AÖS

effektiv och som når insamlingsmålet. I avfalls-

når för närvarande 51 procent utsorterat

taxan för år 2022 behöver ännu okända kostna-

matavfall. Det blir en tuff utmaning att nå det

der för insamlingen beräknas och beslutas.

nya målet på så kort tid.
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Bostadsnära insamling av förpackningar

Förebyggande åtgärder

Regeringen har fattat beslut om ändringar i för-

Den 1 augusti 2020 infördes en skyldighet för

ordningen om producentansvar för förpack-

kommunerna att lämna information till hushål-

ningar och returpapper. Syftet är att underlätta

len om avfallsförebyggande åtgärder. Ambit-

för hushållen att källsortera sina förpackningar.

ionsnivån beträffande arbete med förebyggande åtgärder påverkar naturligtvis kostna-

Enligt förordningen skulle införandet ske suc-

derna i motsvarande omfattning. Både inform-

cessivt så att 2021 skulle 60 procent av alla bo-

ationsinsatser samt arbete med förebyggande

stadsfastigheter erbjudas en insamlingsplats

åtgärder får numera finansieras av avfallstaxan

nära huset eller i kvarteret. Från 2025 skulle alla

vilket är en förändring från tidigare bestämmel-

bostäder erbjudas den möjligheten. Idag sker

ser.

insamlingen främst via återvinningsstationer.
Under sommaren drog regeringen dock tillbaka

Frival för yrkesmässiga verksamheter

förordningen som krävde bostadsnära insamling av förpackningar. Något nytt datum för

Regeringen har ånyo tillsatt en utredning om så

krav på bostadsnära insamling av förpackningar

kallat frival för yrkesmässiga verksamheter. Ut-

inom ramarna för producentansvaret har ännu

redningen ska ta fram förslag till lösningar som

inte givits.

ökar möjligheten för dessa verksamheter att ta

Det är fortsatt producenterna som ansvarar för

hand om sitt kommunala avfall. Uppdraget ska

insamlingen och det är i dagsläget oklart hur in-

redovisas i april 2021.

samlingssystemet kommer att se ut i kommu-

I praktiken skulle ett frival kunna innebära att

nerna. Naturvårdsverket har tillsyn över produ-

företag kan välja valfri entreprenör på mark-

centansvaret och godkänner system för in-

naden att hämta det kommunala avfallet som

samlingen.

AÖS idag har ansvar för att hämta. Det finns risk

För invånare och verksamheter gäller fortfa-

för konkurrens om avfallet i tätorter medan

rande ansvar för att sortera sitt avfall och lämna

landsbygdens verksamheter kanske lämnas åt

allt som går till återvinning.

kommunen då kravet på hämtning alltjämt
kvarstår. Ett sådant scenario skulle kunna leda

AÖS direktion har beslutat att inte inleda något

till ineffektiv och fördyrad hämtning.

samarbete med förpackningsproducenterna om
insamling av förpackningar såvida inte full kostnadstäckning garanteras.
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Foto: Thomas Harrysson

Översyn av AÖS ändamål
AÖS har en förbundsordning som tydliggör vad ändamålet med förbundet är: ”Att skapa en långsik-

tigt hållbar organisation för insamling och hantering av främst hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall”.
Ändamålet har varit oförändrat sedan förbundet bildades den 1 januari 2000 och AÖS medlemskommuner har under året tagit initiativ till en översyn av förbundets uppdrag, mot bakgrund av att avfallsfrågorna förändrats mycket de senaste 20 åren.
Översynen inleddes med en nulägesbeskrivning av rollfördelningen mellan förbundet och medlemskommunerna. Under 2021 kommer arbetet att fortsätta med en beskrivning av medlemskommunernas och AÖS samlade uppdrag kring avfall utifrån ny lagstiftning och nya målsättningar. Översynen
kommer sannolikt att leda till ett reviderat uppdrag i en ny förbundsordning.

Nya medlemskommuner
Under året har samtal förts med kommuner som visat intresse för att bli medlemmar i AÖS. Medlemskap skulle kunna vara aktuellt vid årsskiftet 2022 eller 2023.
Det är framför allt nya utökade krav på sortering och ny lagstiftning som driver kommunal samverkan
inom avfallsområdet. Hittills i förbundets historia har det varit framgångsrikt med nya medlemmar och
inget tyder på att det skulle vara annorlunda i framtiden.
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Resultaträkning
Tkr

Not

2020-12-31

Budget 2020

2019-12-31

Verksamhetens intäkter
Grund- och hämtningsavgifter
Övriga intäkter

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

2

127 906
30 106

125 855
9 200

113 468
22 016

3,4
5

-120 707
-34 839

-88 140
-34 760

-102 301
-33 040

6

-7 460

-8 310

-5 524

-4 994

-10 585

-5 381

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

1
-3
-2

Årets resultat

-4 996

29

2
-4
-2
-10 585

-5 383

Balansräkning
Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

3 515
2 686
4 821
13 498

4 144
1 256
2 898
15 655

24 520

23 953

Fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa fordringar

16 748
173
7 728
24 649

22 804
0
2 526
25 330

Kassa och bank

28 908

29 795

Summa omsättningstillgångar

53 557

55 125

SUMMA TILLGÅNGAR

78 077

79 078

-4 996
37 926
32 930

-5 383
43 309
37 926

21 488
5 560
18 099
45 147

22 492
4 960
13 700
41 152

78 077

79 078

Inga
Inga

Inga
Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier
Bilar och andra transportmedel

7
8
9
10

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

11
12

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
Tkr

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

-4 996

-5 383

Av- och nedskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

7 460
-251
7 209

5 524
0
5 524

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder

681
3 995

6 509
1 066

Kassaflöde från den löpande verksamheten

6 889

7 716

-8 317
541
-7 776

-10 293
884
-9 409

0

0

-887

-1 692

29 795
28 908

31 487
29 795

Den löpande verksamheten
Årets resultat

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Medel från finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter och tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 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. Periodiseringar
av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
INTÄKTER
Redovisning av intäkter
Renhållningsavgifter debiteras huvudsakligen i efterskott.
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning.
KOSTNADER
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På eventuella tillgångar i form av
mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.
Avskrivningstider
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av
på den närmast lägre avskrivningstiden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader

10-20 år

Maskiner, inventarier och fordon

3-10 år
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Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas
när tillgången tas i bruk.
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 och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.
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.
Redovisning av hyres-/leasingavtal
Leasingavtal för bilar där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som operationell lea-

sing bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing om värdet totalt är
väsentligt.
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs.
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses
över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under
nästa räkenskapsår.
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Noter (tkr)
Not 2 Övriga intäkter
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC
Intäkter kommersiell verksamhet (verksamhetsavfall, sluttäckning) *
Realisationsvinst
Övriga intäkter (lönebidrag, bidrag från Vinnova)
Summa

2020-12-31

2019-12-31

6 639
21 136
331
2 000
30 106

6 092
13 700
478
1 745
22 015

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

Not 3 Ersättning till revisorerna
PwC
Revisionsuppdraget
Summa

Not 4 Övriga externa kostnader
Entreprenader
Behandlingskostnader
Förbränningsskatt
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
Realisationsförluster
Övriga verksamhetskostnader
Summa

2020-12-31

2019-12-31

30
30

30
30

2020-12-31

2019-12-31

49 651
22 465
1 736
1 577
1 717
466
3 248
4 585
8 567
8 111
3 925
12 636
80
1 933
120 677

49 495
12 501
0
980
1 655
887
3 463
4 702
3 877
6 285
4 677
12 001
0
1 778
102 301

*Sluttäckningskostnader varierar över tid bland annat beroende på tillgång till olika materialslag.

Not 5 Personalkostnader
Arvoden
Löner**
Kostnadsersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Personalsociala kostnader
Summa
**timlönerna har ökat till följd av pandemin
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2020-12-31

2019-12-31

246
24 395
42
7 614
2 223
319
34 839

259
22 780
44
7 942
1 560
455
33 040

Not 6 Avskrivningar

2020-12-31

2019-12-31

641
922
1 199
4 698
7 460

641
868
516
3 499
5 524

11
6

11
6

2020-12-31

2019-12-31

6 584
6 584

6 584
6 584

-2 440
-641
-3 081

-1 800
-641
-2 440

Pågående nyanläggningar
Utgifter under året
Utgående balans

12
12

0
0

Utgående redovisat värde

3 515

4 144

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 025
2 510
-1 435
11 100

10 025
0
0
10 025

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-8 769
1 277
-922
-8 414

-7 901
0
-868
-8 769

2 686

1 256

Byggnader
Maskiner
Inventarier
Bilar och andra transportmedel
Summa
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år
Byggnader
Maskiner, inventarier och fordon

Not 7 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 8 Maskiner

Utgående redovisat värde
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Not 9 Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 10 Bilar och andra transportmedel
Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 11 Övriga kortfristiga skulder
Momsskuld
Sociala avgifter
Personalens källskatt
Summa

Not 12 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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2020-12-31

2019-12-31

5 488
3 135
-31
8 592

3 945
1 542
0
5 487

-2 589
17
-1 199
-3 771

-2 073
0
-516
-2 589

4 821

2 898

2020-12-31

2019-12-31

32 595
2 660
-675
34 580

31 980
8 751
-8 136
32 595

-16 940
556
-4 698
-21 082

-20 692
7 252
-3 500
-16 940

13 498

15 655

2020-12-31

2019-12-31

4 200
724
636
5 560

3 946
555
459
4 960

2020-12-31

2019-12-31

358
2 310
954
411
14 066
18 099

341
2 312
962
370
9 715
13 700

Drift- och investeringsredovisning
Resultatanalys
Årets resultat är negativt med -5 mnkr vilket är 5,6 mnkr bättre än budget. Det är framför allt
intäkterna som avviker positivt från budget med knappt 5 mnkr. Kostnaderna håller sig under budget
trots oförutsedda kostnader i samband med pandemin som inköp av containrar till sophämtning,
ökade avfallsmängder på ÅVC och högre kostnader för personal.

Intäkter
AÖS intäkter består främst av taxereglerade grundavgifter, hämtningsavgifter från sop- och
latrinhämtning samt tömning av enskilda avlopp. Utöver den kommunala renhållningsskyldigheten
har AÖS viss mottagning av verksamhetsavfall och sköter sluttäckningsarbetet i några av
medlemskommunerna. Verksamheten sluttäckning är kostnadsneutral då intäkter och kostnader är
lika stora.
Intäkterna för renhållningsuppdraget uppgår till 137 mnkr vilket är ca 4,8 mnkr mer än budgeterat.
Det är främst grundavgifter, intäkter på ÅVC och slamtömning som avviker från budget. Taxehöjning,
nybyggnationer och arbete med registervård gör att grundavgifterna ökar. Fler tömningar av enskilda
avlopp har genomförts under året och därför ökar också intäkterna. Troligtvis beror det på att fler
varit hemma eller i sina sommarstugor under pandemin.
Intäkterna på ÅVC består främst av försäljning av återvinningsmaterial som skrot och wellpapp.
Intäkterna har ökat jämfört med föregående år trots att marknadspriserna på grund av pandemin
skiftat mycket under året.
Övriga intäkter från sluttäckning och mottagande av verksamhetsavfall uppgår till 21,1 mnkr. Intäkter
för sluttäckning varierar över tid beroende på inflöde av material till anläggningarna.
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Intäkter kommunal renhållning (tkr)

Utfall 2020

Budget 2020

Budgetavvikelse

Utfall 2019

Grundavgifter

-43 019

-42 000

1 019

-41 644

Hämtningsavgifter

-67 480

-68 700

-1 220

-56 803

-681

-560

121

-560

Slamtömningsavgifter

-16 704

-14 595

2 109

-14 431

Återvinningscentraler

-6 889

-5 340

1 549

-6 457

Övrigt

-2 103

-890

1 213

-1 881

-136 876

-132 085

4 791

-121 776

Budget 2020

Budgetavvikelse

-20 052

-1 980

18 072

-13 030

-1 084

-990

94

-678

-21 136

-2 970

18 166

-13 708

Latrin

Summa

Intäkter övrig verksamhet (tkr)
Sluttäckning
Mottagningsavgifter verksamhetsavfall
Summa

Utfall 2020

Utfall 2019

Kostnader
Kostnaderna för renhållningsuppdraget uppgår till 142 mnkr och det är 0,7 mnkr mindre än budgeterat.
På grund av osäkerhet kring skatt på förbränning av träavfall har av försiktighetsskäl 0,8 mnkr budgeterats. Skatten har dock uteblivit under året och skatten på övrigt brännbart avfall är något lägre än förväntat vilket gör att ÅVC understiger budget med ca 1 mnkr trots ökade mängder bygg- och rivningsavfall.
Kostnader för insamlingsverksamheten (sophämtning och slamsugning) överstiger budget med ungefär
1 mnkr. För sophämtningen beror det på pandemiåtgärder för att säkerställa sophämtningen vid
eventuellt stort personalbortfall. För slamsugningen handlar det om att fler tömningar genomförts
under året vilket kan kopplas till pandemin då fler har varit hemma och fler spenderat mer tid i sina
sommarstugor.
Precis som intäkterna varierar kostnaderna för sluttäckning mellan åren beroende på mängden arbete
som utförs. Verksamheten är kostnadsneutral då intäkter och kostnader är lika stora. Under året höjdes
avgifterna för mottagning av verksamhetsavfall vilket lett till att verksamheten lämnar ett litet
överskott på ca 0,1 mnkr.
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Kostnader per verksamhet (tkr)

Utfall 2020

Direktion

Budget 2020

Budgetavvikelse

Utfall 2019

379

505

126

389

Administration

18 637

19 100

463

18 244

ÅVC

39 919

41 100

1 181

38 057

Enskilda avlopp

15 641

15 035

-606

13 827

Sophämtning

67 417

66 930

-487

56 479

141 993

142 670

677

126 996

Summa

Kostnader övrig verksamhet
(tkr)

Utfall 2020

Sluttäckning
Verksamhetsavfall
Summa

Kostnader (tkr)

Budget 2020

Budgetavvikelse

Utfall 2019

20 052

1 980

-18 072

13 029

963

990

27

841

21 015

2 970

18 045

13 870

Utfall 2020

Budget 2020

Budgetavvikelse

Utfall 2019

-4 996

-10 585

5 589

-5 383

Årets resultat

Fördelning av intäkter och kostnader för renhållningsuppdraget
Majoriteten av AÖS intäkter utgörs av taxereglerade 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 personal och entreprenadkostnader för sophämtning,
återvinningscentraler och tömning av små avloppsanläggningar.

Fördelning intäkter

Grundavgifter

12%

5% 2%

Hämtningsavgifter

Övrigt

31%

Personal
Avskrivningar
Entreprenader

Slamsugning
Återvinningscentraler

Fördelning av kostnadsslag

50%

16%

25%

3%

5%

16%

Behandlingskostnader
Transporter

39 Övrigt

35%

Investeringsredovisning
Två nya teleskoplastare och en kompaktlastare har köpts in till ÅVC:erna i Falköping och Skövde. En ny
sopbil har köpts in till verksamheten i Skövde. Arbetet med införande av sidlastning i Mariestad har
försenats något och de nya bilarna kommer istället att köpas i under 2021.
Grönt kort i Odenslund har färdigställts där bland annat en dynamisk våg har köpts in. Två Roll-Pack har
köpts in i syfte att öka lastvikterna i containrar på ÅVC och därmed minska antalet transporter.

Investeringar (mnkr)

Budget 2020

Investeringar 2020

Investeringar 2019

0

0

0

Maskiner

3,9

4,4

0

Inventarier

2,3

1,2

1,5

Bilar och andra transportmedel

6,1

2,7

8,8

Summa

12,3

8,3

10,3

Fastigheter
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Foto: Andréas Spangenberg

Bilaga 1 Insamlade och behandlade mängder
1. Avfallsmängder inom Sverige och EU
Hushållsavfall utgör bara en liten del av de total genererade avfallsmängderna i Sverige. Enligt Naturvårdsverket var 2018 den totala avfallsmängden i Sverige 139 miljoner ton. Den övervägande delen, 75%
av dessa mängder är gruvavfall. Byggbranschen stod för 12,4 miljoner ton. Hushållen stod för ca 4,5 miljoner ton (ca 440 kg per person).

Mängd hushållsavfall inom EU var i
genomsnitt 492 kg per EU-medborgare 2018, vilket innebar än ökning på 5 kg mot år innan. Variationen inom EU är stor från 292 kg
per invånare i Rumänien till 814
kg/invånare i Danmark.

Även om mängden hushållsavfall ökar inom EU så har motsvarande mängd i Sverige varit stabil under de
senaste åren.

Bild: Behandlad mängd hushållsavfall i Sverige, källa Avfall Sverige.
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2. Hanterade mängder inom AÖS
I detta avsnitt redovisas statistik för insamlade mängder av produkter och avfall inom AÖS. Statistiken
redovisas i huvudsak i kg per invånare. Detta görs för att få en översikt av utvecklingen utan att nya medlemskommuners tillskott snedvrider bilden.
Statistiken avser enbart AÖS verksamhet och ger därmed inte en total bild över hushållens sortering eftersom deras sortering av förpackningar inte ingår. Utöver det som samlas in på AÖS anläggningar ingår
inte olika typer av återbruk. Dvs i siffrorna ingår
inte näthandelsföretag som är verksamma inom
t ex matvaror som är på väg att kasseras (ex Matsmart) eller den omfattade handeln med secondhand-produkter och liknande.
Avfallstrappan till höger är utgångspunkten för
allt arbete med avfall inom EU och den har implementerats i svensk lagstiftning som reglerar
hur produkter och avfall ska hanteras. Avfallstrappan verkar för att minska den totala mängden avfall och dess farlighet samt för att öka återanvändningen av varor och produkter och återvinning av material.

2.1 Samarbeten för att främja återanvändning
Vid AÖS återvinningscentraler finns samarbete med Björkåfrihet för insamling av textilier. Då försäljningen av insamlade kläder och andra textilier kraftigt minskat under Coronapandemin påverkades även
textilinsamling under 2020. Utöver vid Tibro ÅVC lades insamlingen helt ned från maj till september. Insamling har därefter endast återupptagits vid de större återvinningscentralerna. Insamlad mängd textiler
vid AÖS återvinningscentraler under 2020 blev 184 ton, 1,1 kg per invånare (2019: 261 ton, 1,5 kg per invånare). Av dessa mängder gick 79 procent till återanvändning, 15 procent till återvinning och 6 procent
skickades till förbränning (2018 års fördelning).
Utöver vid Töreboda ÅVC, sker finns vid samtliga större ÅVC som drivs i AÖS egen regi möjlighet att lämna
saker för återanvändning som till exempel husgeråd och inredningsföremål. Insamlingen utgör ett komplement till den redan stora marknaden för second-handverksamheter och liknande. AÖS insamling på
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återvinningscentralerna sker i samarbete med lokala second-handverksamheter. Insamlingen vid Karlsborgs ÅVC och Bångahagens ÅVC dock varit stängd större delen av året. Vid Hjo ÅVC har mottagningen
varit stängd till hälften mellan juni och oktober. Bakgrunden till stängningarna är pandemin och en stor
andel äldre i riskgrupp hos de lokala secondhandverksamheterna.
Mottagna mängder för 2020 var 198 ton (1,1 kg per invånare), vilket är något lägre än för 2019. De insamlade mängderna bedöms utgöra en mycket liten del av den återbruksverksamhet som finns i samhället
idag.

2.2 Insamling av avfall
Via sopbilar och återvinningscentraler hanterar AÖS totalt 547,3 kg avfall per invånare. Mängden avfall
som samlas in med sopbil och mängden brännbart restavfall har minskat. Däremot har totala mängden
avfall på ÅVC ökat betydligt. Totalt insamlad mängd inom AÖS ökade med 54,7 kg per invånare eller
+11,1 procent. Den ökade avfallsmängden överstiger kraftigt ökningen av köpkraft. KPI ökade med under
året med 1,5 procent som årsmedelvärde.
Antalen besök på återvinningscentralerna ökade kraftigt under året Den stora ökningen är sannolikt en
effekt av de permitteringar och ökad ”hemmanärvaro” som Coronapandemin inneburit. Glädjande nog
har den ökade avfallsmängden inte inneburit att det brännbara restavfallet ökat, vilket är ett tecken på
att kundernas förmåga och vilja att sortera avfallet har ökat.

Insamlat avfall per metod
Kg per invånare

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Hämtat med sopbil, varav

191,9

197,3

204,8

208,6

207,9

206,4

207,7

Brännbart restavfall

156,8

163,3

175,8

181,4

186,2

184,1

188,1

Matavfall

35,1

34,0

29,0

27,2

21,7

22,3

19,6

Matavfallskvarn, till tank

0,4

0,6

0,4

-

-

-

-

Lämnat på ÅVC1, varav

355,0

294,7

276,9

281,9

286,2

281,8

266,7

Brännbart restavfall

61,7

63,5

68,0

67,9

67,9

71,8

68,0

Träavfall

133,9

98,5

85,3

85,3

82,2

76,8

76,2

547,3

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.
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Hushållsavfall hämtat med sopbil minskade med 5,4 kg per invånare jämfört med 2019. Mängden avfall
insamlat med sopbil (192 kg per invånare) är lägre än riksgenomsnittet, som för 2019 var 209 kg per invånare. Av detta utgjorde matavfall 40 kg.
Vid ÅVC har utöver brännbart restavfall, den totala mängden ökat betydligt. Den totala ökningen av mottagning av avfall vid återvinningscentraler var 60,3 kg per invånare (+17,8 kg per invånare). Ökningen av
mottagen mängd vid återvinningscentralerna var därmed 20,5 procent.
Mottagen mängd avfall vid återvinningscentraler som ökat är främst är (ändring under 2019 år inom parantes):
•

Träavfall: +35,4 kg per invånare (+13,2 kg per invånare)

•

Sten, kakel, porslin etc.: +12,0 kg per invånare (+2,8 kg per invånare)

•

Trädgårdsavfall: +6,4 kg per invånare (+4,2 kg per invånare)

•

Impregnerat träavfall: +3,6 kg per invånare (+1,3 kg per invånare)

2.3 Insamling av slam etc. från små avloppsanläggningar
Under 2020 samlades totalt ca 48 900 kubikmeter slam från små avloppsanläggningar in.
Mängden slam varierar över åren beroende på när tömningarna utförs och hur många extra tömningar
som beställs. Trots ökad utbyggnad av kommunalt avlopp på landsbygden har slammängden ökat under
2020. Detta bedöms bero på ökad hemmavistelse och vistelse i fritidshus under Coronapandemi.
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.
Anläggningstyper, tömningsbehov och de avfallsslag som uppstår förändras i snabb takt. Samtidigt
minskar antalet kunder med små avloppsanläggningar. Allt fler bildar samfälligheter eller kopplar på sig
mot det kommunala avloppsnätet.
Huvuddelen av slammet hanterats via avlämning direkt till reningsverken. En viss mängd har avvattnats.
Vattenfasen har släppts till det kommunala avloppsnätet. Delar av slammet har också lagrats i gödselbrunn och spridits på åkermark efter att det hygieniserats.
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Insamlad och avlämnad mängd slam från små avloppsanläggningar
Kubikmeter

2020

2019

2018

2017

2016

Lämnat vid reningsverk

41 937

43 460

38 091

40 844

35 814

Mobil avvattning, lämnat på VA-nätet

4 448

1 249

3 301

3 153

2 795

Spridning på åkermark via gödselbrunn, varav

2 503

2 217

2 131

2 093

3 193

Samtliga typer av slam (gödselbrunn i Falköping)

2 503

2 217

2 045

2 063

3 193

0

0

86

30

-

48 888

46 926

43 523

46 090

41 802

Enbart slam från slutna tankar
(gödselbrunn i Töreboda)
Summa

Slam har inte kunnat lämnas till Töreboda reningsverk under året. Töreboda reningsverk ingår i den
stämningsansökan mot Sverige som EU-kommissionen lämnade in till EU-domstolen i januari 2020. I
stämningsansökan har kommissionen yrkar på att domstolen ska fastställa att Sverige har underlåtit att
uppfylla sina skyldigheter enligt avloppsdirektivet. Kommissionen bedömer bland annat att Töreboda
avloppsreningsverk inte uppfyller kraven gällande reningen av kväve. Detta är även förklaringen till att
inget slam från slutna tankar hanterats i gödselbrunnen i Töreboda. Brunnen har istället använts som
mellanlager inför vidare leverans till reningsverket i Mariestad. Mellanlagringen av slam i en gödselbrunn
med efterföljande spridning på åkermark i Falköping har löpt på bra under året.
Som ett led åter kunna lämna slam från de enskilda avloppen till Töreboda reningsverk har en regelbunden provtagning av slammet startats upp. Avlämningen kan komma att ske direkt eller i form av vattnet
från avvattningsprocessen. Provtagningen är också en förutsättning för att fortsatt kunna lämna slammet vid reningsverken i Mariestad och Gullspång.
Under år 2020 har intrimning av ett nytt avvattningsverk skett, vilket lett till ökad avvattnad volym. Under 2021 planeras detta verk placeras vid Jula/Utby utanför Mariestad. För att ta reda på avvattningens
effekt har provtagning av slammen innan och efter avvattning skett.
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3. Avfallsbehandling
Samtidigt som mängderna avfall har ökat har
sättet att behandla avfallet förändrats på ett
betydande sätt under de senaste drygt 40 åren.
Till höger redovisas hur behandlingen av hushållens avfall förändrats i Sverige under åren.

3.1 Avfallsbehandling inom AÖS
Andelen av avfallet som materialåtervinns ökar över åren. Trots det utgör energiåtervinning fortfarande
den främsta behandlingsformen.
Under 2020 (2019 år siffror inom parantes) har det inom AÖS, utöver slam från små avloppsanläggningar,
samlats in totalt 547,3 kg (492,6 kg) avfall per invånare, av detta har:
•

31,0 kg (25,3 kg) el- och farligt avfall samlats in för omhändertagande

•

83,3 kg (75,7 kg) materialåtervunnits biologiskt via rötning eller kompostering

•

78,4 kg (64,1 kg) materialåtervunnits på annat sätt

•

353,2 kg (325,3 kg) energiåtervunnits/använts som bränsle för produktion av värme och el

•

1,3 kg (1,0 kg) skickats till deponering

I ovanstående siffror ingår inte förpackningar och tidningar, dessa samlas in av producenterna. Under
2019 samlade förpacknings- och tidningsinsamlingen i Sverige in totalt in 62,3 kg/invånare. Insamlande
mängder var fördelade på avfallsslag enligt nedan.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen statistik över insamlade mängder för 2020 kommer under våren.
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3.2 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 per invånare

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Elavfall1

16,7

14,8

14,1

14,5

15,3

17,3

18,1

Impregnerat träavfall

11,3

7,7

6,4

8,1

7,9

7,7

7,1

Annat farligt avfall1

3,0

2,7

2,6

2,6

2,5

2,3

2,5

Summa

31,0

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.

Ökningen av mängden elavfall utgörs i huvudsak av en ökning av mängd kyl- och frys (+1,4 kg per invånare) och blybatterier (+0,6 kg per invånare). Både blybatterier och kyl och frys har genom åren visat sig
mer stöldbegärliga än andra typer av elavfall (som är ligger kvar på ”normala nivåer”). Det är därför troligt att den ökning som kan noteras, inte har med ”allmänt ökade mängder elavfall”, utan snarare är en
effekt av de stöldskyddsåtgärder som genomförts under året.
Att mängden impregnerat träavfall har sannolikt att göra att fler haft tid och möjlighet att underhålla och
reparera sina hus. Vilket sannolikt även är förklaringen till den ökning av annat farligt avfall som kan noteras under året.
Stora delar av det farliga avfallet såsom tex färg och oljeavfall materialåtervinns medan impregnerat
träavfall energiåtervinns och asbest deponeras.
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3.3 Materialåtervinning
Materialåtervinning delas upp i biologisk återvinning och annan materialåtervinning. Exempel på biologisk återvinning är rötning av matavfall och kompostering av trädgårdsavfall.
Vad som räkas med i sammanställningar över materialåtervinning hos Avfall Sveriges respektive AÖS skiljer sig åt. Nedan redovisas nationella behandlade mängder och jämförande insamlade mängder inom
AÖS. I tabellen nedan har beräkning gjorts för att öka möjligheten till jämförelse.

Sverigemedel
2019

AÖS 2019

AÖS 2020

Biologisk återvinning

67 kg/invånare

75,7 kg/invånare

83,3 kg/invånare

Konstruktionsmaterial i anläggningsändamål

14 kg/invånare

28,2 kg/invånare

40,2 kg/invånare

Övrig materialåtervinning

147 kg/invånare

35,9 kg/invånare

38,2 kg/invånare

Summa

228 kg/invånare

Elavfall inkl. kylenheter, batterier

+14,8 kg/invånare

+16,7 kg/invånare

Farligt avfall

+ 2,2 kg/invånare

+ 2,5 kg/invånare

156,8 kg/invånare

180,9 kg/invånare

Förpackningar och returpapper

- 68 kg/invånare

(vattenbaserad färg samt oljeavfall)
Jämförande värde mot AÖS övriga
redovisning

160 kg/invånare

Kommentar: För att få det jämförandet värdet har 1) förpackningar och tidningar dragits ifrån (-) Sverigemedlet, 2) de olika typer
av el-och farligt avfall som i den nationella statistiken redovisas som materialåtervunna lagts till AÖS uppgifter (+).
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Biologisk återvinning
Utbyggnaden av insamling av matavfall har utökats under ett antal år. Mellan 2010 och 2019 erbjöds
samtliga permanenta hushåll att sortera matavfall och den insamlade mängden matavfall ökade under
denna tidsperiod från 600 ton till 6000 ton per år. Mängden matavfall har därefter stabiliseras. Ökningen
av mängden matavfall under 2020 (191 ton) följaktligen lägre än tidigare år. Insamlad mängd matavfall
under 2020 var 35,5 kg per invånare.
Utsorteringen av matavfall är frivillig, 78 procent av hushållen sorterar sitt matavfall.
Mängden trädgårdsavfall hushållen lämnar vid våra återvinningscentraler varierar över åren. Trädgårdsavfallet som tas emot komposteras och nyttiggörs som växtnäring antingen genom att den säljs som
olika typer av jordprodukter eller i samband med sluttäckning av deponier. De mängder som tagits emot
under året har åter ökat betydligt. Insamlad mängd trädgårdsavfall under 2020 var 47,4 kg per invånare.

Övrig materialåtervinning
Övrig materialåtervinning är exempelvis återvinning av gips och metallskrot samt användande av sten,
kakel, porslin etc. i konstruktionsändamål vid sluttäckning av deponier. Under 2020 samlades totalt 78,4
kg per invånare in vid återvinningscentralerna till övrig materialåtervinning. Detta innebär en ökning
med +14,3 kg per invånare jämfört med föregående år. Främst är det mottagningen av sten, kakel, porslin
etc. som har ökat (+12,0 kg per invånare)
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3.4 Energiåtervinning
Energiåtervinning (avfallsförbränning) är en termisk behandling för att utvinna energin ur avfallet.
Vid Värmekällan, Skövde värmeverks avfallsförbränning i Skövde, producerade under 2019* värme motsvarade 170 GWh samt el motsvarande 6,5 GWh. Under 2019 var anläggningens totalt behandlade
mängd avfall 57 140 ton. Större delen av denna mängd levererade av AÖS. Vid Värmekällan lämnade AÖS
detta år 28 480 ton brännbart avfall hämtat via sopbil samt 9 193 ton brännbart avfall insamlat vid AÖS
återvinningscentraler.
*2019 redovisas ovan då det är den senast tillgängliga siffran i Avfall Sverige årliga rapport över avfallsmängder.

Träavfall men även brännbart restavfall mottaget vid återvinningscentraler drivna av entreprenörer omhändertas vid annan anläggning än Värmekällan. Träavfall nyttiggörs i huvudsak vid anläggningar vars
bränsle helt eller till del utgörs av träavfall och skogsflis/pellets. Träavfallet ersätter därmed jungfruligt
material från skogsavverkningar.
Mängden träavfall som inkommit till återvinningscentralerna har ökat kraftigt under 2020, vilket bedöms
vara en effekt av att den ökade hemmanärvaro i samband med Coronapandemin innebär att fler har
passat på att beskära buskar och träd, renovera fastigheten samt städa på vindar och andra förråd.

Mängd avfall till energiåtervinning/bränsle
Kg per invånare

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Brännbart via soptunna

156,8

163,3

175,8

181,4

186,2

184,1

188,1

Brännbart på ÅVC

62,5

63,5

68,0

67,9

67,9

71,9

68,0

Träavfall på ÅVC

133,9

98,5

85,3

85,3

82,2

76,8

76,2

Summa

353,2

325,3

329,1

334,6

336,3

332,8

332,3

Under 2019 lämnades det i Sverige 235 kg hushållsavfall per invånare till energiåtervinning, av detta utgjorde insamlat brännbart restavfall via soptunna 169 kg per invånare. AÖS insamlade mängder brännbart restavfall ligger därmed under Sverigemedel. Mängden brännbart restavfall har, både vad gäller i de
gröna kärlen och vid återvinningscentralerna, vid dessutom minskat inom AÖS.
Minskningen av brännbart restavfall som samlats in med sopbil mellan 2019 och 2020 var ca 1 000 ton

50

vilket omräknat innebär en minskning om 6,5 kg per invånare. Därmed fortsätter den positiva trend som
noteras under de senaste åren, mängden brännbart restavfall fortsätter att minska. Att mängden brännbart insamlat med sopbil minskat per invånare samtidigt som mängden matavfall ökat visar på effekterna av det arbete som pågått med att bygga ut insamling av matavfall. Att den sammantagna mängden
av brännbart restavfall och matavfall, hämtat via sopbil, fortsatt fortsätter minska kan tyda på att kunderna blir allt bättre att sortera på att sortera sitt avfall.
Mängden brännbart restavfall på ÅVC har för andra året i rad minskat. Minskningen bedöms bero på de
allt mer riktade åtgärder rörande felsorteringarna på återvinningscentralerna. ”Sortera säcken” har till
exempel införts vid två av återvinningscentralerna med gott resultat och inneburit att mängden brännbart restavfall minskat med 30 procent. En stor del av avfall som sorterades bort utgjordes av förpackningar. Förpacknings- och tidningsinsamlingen har därmed behövt öka antalet insamlingsbehållare och
tömningsintervall vid de båda återvinningscentralerna.

3.5 Deponering
Det som skickas till deponi från AÖS består uteslutande av isoleringsprodukter av sten- och glasfiberull.
Att mängden deponiavfall åter ökat till 2018 års nivå har att göra med den ökade mängd renoveringsavfall som noterats under året, sannolikt till följd av att fler personer i samband med sin hemmanärvaro i
pandemitid skött om och renoverat sina fastigheter. Riksgenomsnittet för deponerade mängder från ÅVC
för 2019 var 4 kg per invånare enligt Avfall Sveriges rapport ”Svensk avfallshantering, 2019”. Mängden
avfall till deponi inom AÖS område är 1,3 kg per invånare vilket klart understiger riksgenomsnittet.

Mängd avfall till deponi
Kg per invånare

2020

2019

2018

2017

Avfall till deponi

1,3

1,0

1,4

1,4

SUMMA

1,3

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 i siffrorna.
** Från och med 2016 ingår Gullspång och Mariestad i siffrorna.
Den tidigare deponifraktionen vid Skara, Mariestad och Gullspångs återvinningscentraler har efter medlemskapet i
AÖS ersatts med utsortering i fler fraktioner, detta har lett till de lägre mängder till deponi.
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1

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Avfallshantering Östra Skaraborgs förtroendevalda revisorer
granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
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 direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:
Revisionsfråga

Kommentar

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

Uppfyllt
Grundat på vår granskning har det inte
framkommit några omständigheter som
ger oss anledning att anse att
årsredovisningen inte lämnar upplysning
om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska
ställningen.
Förbundet
lever
inte
upp
till
kommunallagens krav på en ekonomi i
balans för år 2020. 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
årsredovisninge
ns resultat
förenligt med de
mål direktionen
beslutat
avseende god
ekonomisk
hushållning?

Delvis uppfyllt
Grundat
på
vår
granskning
av
årsredovisningens återrapportering har det
inte framkommit några omständigheter
som ger oss anledning att anse att
resultatet inte skulle vara förenligt med de
finansiella mål som direktionen fastställt för
2020.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens
återrapportering, att verksamhetsmålens
utfall delvis är förenliga med direktionens
mål för verksamheten.
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Är
räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt
Inga avvikelser av vikt noteras.

3

Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och
revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen
avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och 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 ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

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 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 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

●

Fullmäktiges

beslut

avseende

god

ekonomisk

hushållning
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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
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.
Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning
och granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”.
En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-03-22 och
medlemskommunernas respektive fullmäktige behandlar årsredovisningen därefter.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonomichef.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk
ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller i huvudsak kraven enligt LKBR och RKRs
rekommendationer.
Förvaltningsberättelsen
innehåller
upplysningar
om
årets
resultat
efter
balanskravsjusteringar. Årets balanskravsresultat uppgår till – 5,3 mnkr. 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 33 mnkr. Enligt direktionens plan ska ett resultat i balans uppnås
inom en treårsperiod. Direktionen har i antagen budget budgeterat för ett negativt resultat
samt i budget åberopat synnerliga skäl, se utdrag ur budget 2020: Med hänsyn till AÖS
goda finansiella ställning och den avsiktliga minskningen av det egna kapitalet bedöms
förbundet ha haft och fortsatt ha synnerliga skäl att besluta om en budget i obalans.
Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen
innehåller
en
Investeringsredovisningen omfattar
investeringsverksamhet.

investeringsredovisning
i
en samlad redovisning

eget
avsnitt.
av förbundets

Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.
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 2020-2022 beslutat om nedanstående mål. Målen är
grupperade utifrån de perspektiv de tillhör: ekonomi, medarbetare, verksamhet och miljö
och kund.
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Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekonomisk
hushållning som fastställts av direktionen i förbundets verksamhetsplan 2020-2022.
Finansiella mål
Soliditeten
35%.

understiger

Utfall 2020

Måluppfyllelse

inte Soliditeten uppgår till 43% och Målet uppnås.
överstiger
därmed
det
finansiella målet.

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts av direktionen i förbundets verksamhetsplan 20202022.
Verksamhet och miljö
Mängden insamlat matavfall ska uppgå till minst 50 procent av allt matavfall som uppstår.
●

Målet är uppnått AÖS samlar in 51,4% av det matavfall som uppstår.

Matavfallets renhetsgrad ska vara minst 98 procent vid varje fastighet.
●

Målet mäts ej

Minst 5 % av mängden slam från enskilda avloppsanläggningar ska hanteras via olika
lokala lösningar.
●

Målet är uppnått 14,1 % av det insamlade slammet har hanterats via olika lokala
lösningar som exempelvis i avvattningsverk.

Kund
Nöjd kundindex ska år 2020 vara minst 85 %.
●

Målet är inte uppnått Resultatet i kundundersökningen för år 2020 uppgår till 82
procent nöjda kunder.

Grönt kort införs för minst en ÅVC årligen.
●

Målet är uppnått Grönt kort vid Odenslund ÅVC startade i april.

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.
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Av ovan sex verksamhetsmålen, bedöms utifrån årsredovisningens återrapportering, att
tre mål är uppfyllda, två mål som inte uppfyllda och ett mål som ej mäts 2020.
Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara
förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt för 2020.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetsmålens utfall
delvis är förenliga med direktionens mål för verksamheten. Bedömningen baseras på att
tre av sex verksamhetsmål är uppfyllda.
Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020.

den

samlade

Rättvisande räkenskaper1
Iakttagelser
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga avvikelser noterats
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

1
Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning,
kassaflödesanalys och noter.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

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

Uppfyllt
Grundat på vår granskning har det
inte
framkommit
några
omständigheter som ger oss
anledning
att
anse
att
årsredovisningen
inte
lämnar
upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever inte upp till
kommunallagens krav på en
ekonomi i balans för år 2020.
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 direktionen
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Delvis uppfyllt
Grundat på vår granskning av
årsredovisningens återrapportering
har det inte framkommit några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de
finansiella mål som direktionen
fastställt för 2020.
Vi
bedömer,
utifrån
årsredovisningens återrapportering,
att verksamhetsmålens utfall delvis
är förenliga med direktionens mål för
verksamheten.
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Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt
Inga avvikelser av vikt noteras.

2021-03-23

Mattias Bygghammar
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Avfallshantering Östra Skaraborg 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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Kommunstyrelsen
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2020-222

Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg fr o m
2021-07-01
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till reviderat färdtjänstreglemente för kommunerna i Skaraborg att gälla fr o m 2021-07-01.

Sammanfattning
Kommunerna i Skaraborg beslutade under vintern 2020 om ett nytt gemensamt färdtjänstreglemente från och med 1 januari 2021. Detta på rekommendation av Skaraborgs kollektivtrafikråd
(DKR) samt Skaraborgs kommunalförbund. Till följd av reaktioner från vissa intresseorganisationer gällande nivån på taxan för längre färdtjänstresor, som förslaget till reglemente innebar,
beslutade direktionen för Skaraborgs kommunalförbund 2020-11-13 om ett tilläggsuppdrag till
färdtjänsthandläggargruppen. Uppdraget presenterades för direktionen 2021-02-05 som då också
beslutade enligt förslaget från handläggargruppen. Detta innebär att ett avgiftstak införs på 600
kr för vuxen (450 kr för ungdom) för färdtjänstresor som går genom åtta kommuner eller fler. I
gällande reglemente är högsta avgift 960 kr (720 kr för ungdom) och gäller för resa genom tolv
kommuner. Kommunerna behöver därmed besluta om att revidera färdtjänstreglementet så att
den nya taxan gäller från och med 2021-07-01.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafiknämndens § 4/21 samt Kollektivtrafikkontorets skrivelse 2021-02-10.
Skaraborgs kommunalförbund, förbundsdirektionens § 5/21.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2021-02-24

Dnr 2020-222
Sida 6 (13)

T I Kollektivtrafiknämnden
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-02-15

Dnr 2020-000018 53

KTN §4

Revidering av gemensamt
färdtjänstreglemente i Skaraborg från och
med 2021-07-01

Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår kommunfullmäktige i Tibro, Hjo och Karlsborg besluta
att anta förslaget till reviderat färdtjänstreglemente för kommunerna i Skaraborg, att gälla
från och med den 1 juli 2021.

Ärendet
Kommunerna i Skaraborg beslutade under vintern 2020 om ett nytt gemensamt
färdtjänstreglemente från och med 1 januari 2021. Detta på rekommendation av
Skaraborgs kollektivtrafikråd (DKR) samt Skaraborgs kommunalförbund.
Till följd av reaktioner från vissa intresseorganisationer gällande nivån på taxan för längre
färdtjänstresor, som förslaget till reglemente innebar, beslutade direktionen för
Skaraborgs kommunalförbund 2020-11-13 om ett tilläggsuppdrag till
färdtjänsthandläggargruppen. Uppdraget presenterades för direktionen 2021-02-05 som
då också beslutade enligt förslaget från handläggargruppen. Detta innebär att ett
avgiftstak införs på 600 kr för vuxen (450 kr för ungdom) för färdtjänstresor som går
genom åtta kommuner eller fler. I gällande reglemente är högsta avgift 960 kr (720 kr för
ungdom) och gäller för resa genom tolv kommuner.
Kommunerna behöver därmed besluta om att revidera färdtjänstreglementet så att den
nya taxan gäller från och med 2021-07-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2021-02-10
Förslag till reviderat färdtjänstreglemente

Beslut delges
Kommunfullmäktige Hjo kommun
Kommunfullmäktige Tibro kommun
Kommunfullmäktige Karlsborgs kommun

I Justerares signatur

I Utdragsbestyrkande

TIBRol

Kollektivtrafikkontoret

Datum
2021-02-10

Kollektivtrafiknämnden

Ärendenr
KTN 2020-000018.53

Revidering av gemensamt
färdtjänstreglemente i Skaraborg från och
med 2021-07-01
Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår kommunfullmäktige i Tibro, Hjo och Karlsborg besluta
att anta förslaget till reviderat färdtjänstreglemente för kommunerna i Skaraborg, att gälla
från och med den 1 juli 2021.

Ärendet
Kommunerna i Skaraborg beslutade under vintern 2020 om ett nytt gemensamt
färdtjänstreglemente från och med 1 januari 2021. Detta på rekommendation av
Skaraborgs kollektivtrafikråd (DKR) samt Skaraborgs kommunalförbund.
Till följd av reaktioner från vissa intresseorganisationer gällande nivån på taxan för längre
färdtjänstresor, som förslaget till reglemente innebar, beslutade direktionen för
Skaraborgs kommunalförbund 2020-11-13 om ett tilläggsuppdrag till
färdtjänsthandläggargruppen. Uppdraget presenterades för direktionen 2021-02-05 som
då också beslutade enligt förslaget från handläggargruppen. Detta innebär att ett
avgiftstak införs på 600 kr för vuxen (450 kr för ungdom) för färdtjänstresor som går
genom åtta kommuner eller fler. I gällande reglemente är högsta avgift 960 kr (720 kr för
ungdom) och gäller för resa genom tolv kommuner.
Kommunerna behöver därmed besluta om att revidera färdtjänstreglementet så att den
nya taxan gäller från och med 2021-07-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2021-02-10
Förslag till reviderat färdtjänstreglemente

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Besöksadress: Centrumgatan 17
E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00
Handläggare: Frida Blomqvist, frida.blomqvist@tibro.se
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Beslut delges
Kommunfullmäktige Hjo kommun
Kommunfullmäktige Tibro kommun
Kommunfullmäktige Karlsborgs kommun

Frida Blomqvist
Kanslichef

Erika Vikström
Trafikplanerare

-

-

-

2021-02-16

it

Dnr 2020-222

SIDAN 5 AV 26

§5

Förslag till beslut om tilläggsuppdrag, Färdtjänstreglementet
Föredragande: Thomas Boström, Susanne Swärd, Tora Gustafsson

DKR Skaraborg fattade den 8 maj 2020 beslut om att rekommendera Skaraborgs 15
kommuner att anta ett förslag till nytt gemensamt Färdtjänstreglemente. Förslaget
resulterade i kritik ifrån flera organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättningar, vilka vänder sig emot att förslaget gör att resor över fyra kommuner
och längre blir dyrare än idag. Ett Tilläggsuppdrag skall föreslå en lösning för gruppen som
drabbas av fördyringar för längre färdtjänstresor. Tilläggsuppdraget redovisas vid
Skaraborgs direktionsmöte s februari 2021.
Arbetsgruppen för gemensamt Färdtjänstreglemente har arbetat med Tilläggsuppdraget. I
gruppen ingår följande tjänstepersoner:
Tora Gustafsson & Anne Bergstrand, Lidköping
Susanne Swärd, Tidaholm
Erika Vikström & Frida Blomqvist, Tibro/Hjo/Karlsborg
Annika Svensson, Götene/Skara
Maribell Andersson & Kristin Hollekim Johansson, Skövde
Marie Djupfeldt, Töreboda/Gullspång
Sammankallande har Thomas Boström, Skaraborgs Kommunalförbund varit.
Tilläggsuppdraget
Ett Tilläggsuppdrag till Färdtjänstreglementet ska utreda och presentera en lösning för
gruppen som drabbas av fördyringar för längre färdtjänstresor och som inte kan åka
kollektivtrafik som en del av den längre resan. Lösningen ska presenteras vid
direktionsmötet s februari 2021. Om förslaget till lösning antas av direktionen kommer alla
kommuner rekommenderas att anta det reviderade förslaget.
Arbetsgruppen har prövat flera olika inriktningar på lösningar både inom och utanför
reglementet, och med inriktning på både färdtjänstområdet, egenavgifterna eller att
"kompensera" resenärer.
Möjligheten till ekonomiska bidrag har undersökts för de resenärer som anses särskilt
drabbade av den beslutade färdtjänsttaxan. Bedömningen är att det inte är genomförbart
inom färdtjänsthandläggningens lagstiftning. Möjlighet till ansökan om ekonomiskt bistånd
finns redan inom socialtjänstlagen. Rätten till bistånd prövas individuellt och det går
därmed inte att säga något generellt om personers möjlighet till ekonomiskt bistånd för
färdtjänstresor.

J

16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12 (39)

2021-03-31

Kommunstyrelsen
Ks § 23

2021-7

Cykelstrategi för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag på cykelstrategi för Hjo kommun.

Sammanfattning
Ökad cykling är en framtidsfråga. Inte bara för klimatet, utan också för att både unga och gamla
ska få en bättre hälsa och en högre livskvalitet i en attraktiv miljö. Med utgångspunkt från kommunens vision, hållbarhetsstrategi, trafikprogram samt regionala, nationella och internationella
målsättningar har ett förslag till cykelstrategi för Hjo kommun utarbetats.
Målet med strategin är att Hjo ska bli en bättre cykelkommun och att främja vardagscyklingen så
att fler människor väljer cykeln framför bilen, framför allt vid korta vardagsresor inom tätorten
oavsett om det handlar om cykling till arbetet, skolan, mataffären, butiken, restaurangen eller fritidsaktiviteten. Cykelstrategin tar upp många olika delar som ska göra att cykeln blir ett självklart
val som transportsätt i vår kommun. Fem strategiområden har valts ut som nyckelfaktorer för
att göra omställningen till ett cykeltätt Hjo.
Kommunens hållbarhetsstrateg har samordnat arbetet, men både Kultur-, turism- och fritid,
Samhällsbyggnad, Barn och utbildning samt Folkhälsostrateg har deltagit i arbetet.
Under arbetets gång, som pågått 2019-2020 har också Hjoborna tillfrågats om sin syn på cykling i
kommunen. Dessa redovisas i bilagan ”Kartläggning av cyklingens förutsättningar i Hjo kommun”
som utgjort en del i underlaget till strategin. Under februari månad har det funnits möjlighet att
lämna synpunkter på strategin. Inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa presenteras i
dokumentet Synpunkter och svar på förslag till cykelstrategi.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens skrivelse 2021-03-02.
Förslag till Cykelstrategi för Hjo kommun.
Hållbarhetsstrategens sammanställning 2021-03-02 på synpunkter och svar.
Kartläggning av cyklingens förutsättningar i Hjo kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sidan

STABEN
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Enhet

Datum

Dnr

Kansli

2021-03-02

2021-7

Handläggare

Mottagare

Annica Carter

Allmänna utskottet

Cykelstrategi för Hjo kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till
cykelstrategi för Hjo kommun.

Sammanfattning
Ökad cykling är en framtidsfråga. Inte bara för klimatet, utan också för att både unga och gamla ska
få en bättre hälsa och en högre livskvalitet i en attraktiv miljö. Med utgångspunkt från kommunens
vision, hållbarhetsstrategi, trafikprogram samt regionala, nationella och internationella målsättningar
har ett förslag till cykelstrategi för Hjo kommun utarbetats.
Målet med strategin är att Hjo ska bli en bättre cykelkommun och att främja vardagscyklingen så att
fler människor väljer cykeln framför bilen, framför allt vid korta vardagsresor inom tätorten oavsett
om det handlar om cykling till arbetet, skolan, mataffären, butiken, restaurangen eller
fritidsaktiviteten. Cykelstrategin tar upp många olika delar som ska göra att cykeln blir ett självklart
val som transportsätt i vår kommun. Fem strategiområden har valts ut som nyckelfaktorer för att
göra omställningen till ett cykeltätt Hjo.
Kommunens hållbarhetsstrateg har samordnat arbetet, men både Kultur, Turism och Fritid,
Samhällsbyggnad, Barn och Utbildning samt Folkhälsostrateg har deltagit i arbetet.
Under arbetets gång, som pågått 2019-2020 har också Hjoborna tillfrågats om sin syn på cykling i
kommunen. Dessa redovisas i bilagan ”Kartläggning av cyklingens förutsättningar i Hjo kommun”
som utgjort en del i underlaget till strategin. Under februari månad har det funnits möjlighet att
lämna synpunkter på strategin. Inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa presenteras i
dokumentet Synpunkter och svar på förslag till cykelstrategi.

Beslutsunderlag
Förslag till Cykelstrategi för Hjo kommun
Synpunkter och svar på förslag till cykelstrategi
Kartläggning av cyklingens förutsättningar i Hjo kommun

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

Eva Ulfenborg
Kommundirektör

Cykelstrategi för Hjo kommun
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Cykelstrategi för Hjo kommun

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Strategi

2021-04-15 xx av Kommunfullmäktige

Senast reviderad

-

Detta dokument gäller för

Hjo kommun

Giltighetstid

2021-2025

Dokumentansvarig

Dnr

Hållbarhets- och kvalitetsstrateg

2021-7

”Människor i rörelse är stadens livsnerv, det bidrar till ökad trygghet,
ger större underlag för service och
utgör den attraktivitet vi förknippar med städer” 1
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Inledning
Tätorten Hjo är kompakt med korta avstånd och nära till det mesta. Det finns också gott om
gång- och cykelvägar. Den omgivande landsbygden lämpar sig på många ställen väl för cykling.
Samtidigt vet vi att hälften av alla bilresor är kortare än 5 kilometer 2. Hjo är, liksom de flesta
kommuner, en kommun med stor, outnyttjad cykelpotential. Aldrig tidigare har det varit så
angeläget att minska utsläppen av växthusgaser för att hindra ytterligare klimatförändringar. Ett
enkelt sätt att göra detta är att ta tillvara och utveckla cykelpotentialen i en kommun. Ökad
cykling är en framtidsfråga. Inte bara för klimatet, utan också för att både unga och gamla ska få
en bättre hälsa och en högre livskvalitet i en attraktiv miljö.
Målet med strategin är att Hjo ska bli en bättre cykelkommun och att främja
vardagscyklingen så att fler människor väljer cykeln framför bilen, framför allt vid
korta vardagsresor inom tätorten oavsett om det handlar om cykling till arbetet, skolan,
mataffären, butiken, restaurangen eller fritidsaktiviteten.

Cykelstrategin tar upp många olika delar som ska göra att cykeln blir ett självklart val som
transportsätt i vår kommun. Fem strategiområden har valts ut som nyckelfaktorer för att göra
omställningen till ett cykeltätt Hjo.
Det handlar om ”hårda” åtgärder för att förbättra infrastrukturen, men också om mjuka,
kunskapshöjande åtgärder som ska inspirera fler att cykla till arbetet, skolan och
fritidsaktiviteten. Strategin behandlar också områden som cyklandet som rekreation och hur vi
lockar turister att upptäcka vår kommun från cykelsadeln.
Målgrupper är därmed både Hjobor och besökare, unga som gamla. För att lyckas kommer
samarbete krävas internt inom kommunens olika verksamheter och externt med andra
arbetsplatser, föreningar och näringsidkare.
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Bakgrund
Hjo kommun har antagit en Hållbarhetsstrategi. Den ställer krav på kommunen att göra
omställningen till ett fossilfritt samhälle genom att bidra till en minskning av onödiga
biltransporter och en ökning av bl a cyklandet. Kommunfullmäktige har också antagit ett
trafikprogram som gäller fram till 2021. I det utpekas ”Ökad användning av cykel som
transportmedel” som ett av sex huvudmål.
Relaterade styrdokument:
-

Nationell Cykelstrategi
Regional cykelstrategi: Strategi för ökad cykling i Västra Götaland
Potentialstudie för cykling, Västra Götalandsregionen

Om cykelstrategins upplägg
Innan den här cykelstrategin togs fram gjordes en ”Kartläggning av cyklingens förutsättningar i
Hjo kommun” som bl a innehåller en beskrivning av Hjobornas synpunkter och önskemål.
Utifrån kartläggningen och analysen av nuläget har ett antal huvudsakliga förbättringsområden
identifierats i denna strategi.
Målet med cykelstrategin har varit att utifrån nuläge, samt invånarnas och politikernas önskemål,
arbeta fram övergripande strategier för utvecklingen av cykling i kommunen. Strategin ska
under 2021 kompletteras med en ”Handlingsplan för förbättrad cykelinfrastruktur” där det
konkretiseras HUR vi ska uppnå de tekniska delarna av planen.

Varför satsa på cykeln?
Cykeln har många fördelar i stadstrafik. Som alla vet bidrar alla som väljer cykeln framför bilen
till minskade utsläpp av växthusgaser. Men cykeln har många andra fördelar också.

Cykling sparar pengar och
bidrar till folkhälsan! 3
Jämfört med biltrafik är cykeltrafik en ren vinst
för samhället, och studier har visat att bil är sex
gånger så dyrt för samhället som cykeln. En ökad
folkhälsa är den största vinsten, den fysiska
inaktiviteten kostar det svenska samhället 7
miljarder kronor årligen. Så lite som 30 minuters
måttlig fysisk aktivitet om dagen minskar risken
för hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck,
diabetes, övervikt och fetma. Cykelinfrastruktur
är som regel betydligt billigare än infrastruktur
för bilar och vinsterna med en utbyggd
cykelinfrastruktur är större än kostnaderna. Till
skillnad från biltrafik tar cykeln liten plats både
när den står stilla och när den rör sig, vilket
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minskar behovet av dyr infrastruktur. Kostnad-nytta analyser visar att investeringar i
cykelinfrastruktur och cykelvänlig politik är ekonomiskt hållbara och ger hög avkastning. Att
fler väljer cykeln istället för bilen kan också bidra till att minska problemen med
parkeringsproblem, bilträngsel och ökad restid för de som måste välja bilen.

Cykling gynnar särskilt barn och ungdomar4
Färre bilar och fler cyklar skapar bättre förutsättningar för bra livsmiljöer för alla, men kanske
framför allt för våra barn. Utsläppen av hälsofarliga ämnen påverkar oss genom ökad risk för
astma samt viss ökad risk för cancer. Barn är mer utsatta än vuxna eftersom de får i sig mer av
miljöföroreningar och hälsovådliga ämnen. En minskad biltrafik gynnar därför barns hälsa mer än
andras.
De barn som går eller cyklar till skolan får också ett bättre studieresultat då de känner sig
piggare och kan koncentrera sig bättre på lektionerna. Forskning från bl a Karlstads universitet
visar att barn som tar sig själva till skolan är mer nöjda och presterar bättre i skolan.
Att lära sina barn gå och cykla till skolan är en investering för framtiden, grundlägger goda
vanor tidigt i livet och gör barnen mer självständiga. Att skjutsa sina barn till skolan innebär att
barnen går miste om möjligheten till vardagsmotion samtidigt som trafiksäkerheten förvärras
runt skolan.
Hjo är en av de kommuner i Sverige där störst andel barn har barnfetma, och att främja
vardagsmotion är en viktig del i att minska problem relaterade till övervikt. Potentialstudien för
cykling (Västra Götalandsregionen 2018) visar att bland elever i årskurs 0-3 så har drygt 70 %
en cykelväg till skolan som är kortare än 2 kilometer. För årskurs 4-6 är det drygt ca 75% av
eleverna som har kortare cykelväg än 3 km. Detta visar på en enorm cykelpotential för
skolbarn i Hjo.
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Cykling skapar attraktivare centrum5
Biltrafik ger upphov till avgaser och buller som stör människor i deras vardag och påverkar
deras livskvalitet negativt. En ökad cykeltrafik, och därigenom minskad biltrafik, kan positivt
påverka kommunens boende- och besöksmiljöer. Fler cyklande och gående till attraktivare och
trevligare miljöer där folk trivs och stannar.
Flera studier har dessutom visat att cyklister står för en stor del av handelsomsättningen i
centrum. I flera städer bidrar de som cyklar till centrum, tillsammans med de som går eller tar
bussen, för en större del av omsättningen än de som tar bilen dit.
Växjö är en av många kommuner som utrett
cyklisters positiva påverkan på handeln. De beställde
2010 en utredning av Handelns utredningsinstitut.
Resultatet visade att cyklisterna hade nästan lika stor
betydelse för både handel, café- och nöjesliv som de
kunder som färdades med bil. Tillsammans
spenderade kunder som färdades med de hållbara
färdsätten väsentligt mycket mer än bilisterna. Även
danska kommuner har gjort kundundersökningar
som visar att gående och cyklister står för 50 % av
omsättningen i stora städers centrum och cirka 25 %
i de mindre städerna.
Modellen ovan visar genomsnittligt inköp vid olika färdsätt (alla dagar) Växjö centrum.
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Cykling är bra för klimat och miljö 6
Förbränning av fossila bränslen bidrar starkt till
växthuseffekten, vilket gör att klimatet
förändras och att jordens medeltemperatur
stiger. I Sverige kommer den största delen av
koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Förutom
koldioxid släpper också vägtrafiken ut
kväveoxider, kolväten och partiklar som
påverkar både vår närmiljö och våra invånares
hälsa. Innan 2045 ska Sverige ha uppnått
nettonollutsläpp av växthusgaser. Det kräver
en omställning av våra transporter till
förnyelsebara bränslen och elektrifiering. Men
detta är inte tillräckligt, utan fler måste också
välja att gå eller cykla i sina dagliga resor. Åtgärder som bedöms ha störst effekt för att få fler
att välja bort bilen är ekonomiska styrmedel som skatter eller avgifter, men också genom att
minska utrymmet för biltrafik och disponera om det till att gynna trafikslag som gång, cykel eller
kollektivtrafik. Det är också viktigt att planera samhället på ett sätt som skapar goda
förutsättningar för att välja hållbara färdsätt.

Hjo tätort har särskilt goda förutsättningar för att få fler att cykla 7
Tätorten Hjo är kompakt med korta avstånd och nära till det mesta. Tabellen nedan visar
resultatet av Västra Götalandsregionens potentialstudie för cykling. Enligt studien kan så många
som 32% av befolkningen i Hjo cykla till arbetet under 15 min (den ljusgrönaste delen av
stapeln). Det är markant högre andel än i exempelvis Grästorp, Essunga och Götene. Hjo har
jämfört med övriga kommuner i Skaraborg en mycket hög andel av befolkningen som kan cykla
till jobbet på under 15 min.
På samma sätt har i stort sett alla som bor i Hjo tätort möjlighet att smidigt och snabbt ta sig in
till stadskärnan för att uträtta ärenden, göra inköp, cykla till träning, osv. Detta är en styrka
som vi ska ta tillvara.
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Strategiområde 1: Cykelns relativa attraktivitet 8
För att lyckas få fler att välja cykeln som transportsätt behöver man förbättra cykelns ”relativa
attraktivitet”. I relation till bilen är det nödvändigt att cykeln upplevs som ett snabbt, säkert och
smidigt alternativ för att den enskilde ska välja cykeln framför bilen. Genom att aktivt öka
cykelns relativa attraktivitet kan beslutsfattare stötta individer att göra de val som eftersträvas,
nämligen en ökad användning av cykel, gång och kollektivtrafik.
Idag har bilen en hög attraktivitet i Hjo. Det är exempelvis gratis att parkera i hela Hjo
stadskärna året om. Det är få genomfarter och platser i centrala Hjo där biltrafik är oönskad.
Det finns en förväntan om att kunna transportera sig med bil ända fram till sin slutdestination.
För att öka cyklingen kan det därför vara nödvändigt att mer aktivt förbättra cykelns
attraktivitet i relation till bilen i centrala Hjo. Det kan exempelvis handla om att ge mer
utrymme för fotgängare och cyklister eller att sommartid tillgängliggöra bilparkeringar på rimligt
gångavstånd från stadskärnan samtidigt som attraktiva cykelparkeringar etableras centralt.
I all kommande samhällsplanering, t ex i samband med översyn av trafikprogrammet, ska
cykelns relativa attraktivitet beaktas. För att öka cykelns attraktivitet behöver cyklisterna
uppleva att cykeln prioriteras högt i samhällsplaneringen. Att cykeln upplevs som ett smidigt
alternativ till bilen är särskilt viktigt i de centrala delarna av kommunen där avstånden är korta
samtidigt som många väljer bil även för kortare resor.
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Strategiområde 2: Cykelinfrastruktur
Nuläge
Totalt, inklusive statliga, kommunala och enskilda cykelvägar, finns det 2,3 meter cykelväg per
invånare i Hjo kommun. Utifrån svenska mått mätt idag ligger Hjo kommun strax under en
genomsnittlig nivå när det gäller utbyggnaden av cykelväg i kommunen.
Vissa länkar är väl utbyggda och har god standard med asfalterad markbeläggning, separat från
biltrafik. Gång- och cykelvägnätet mellan de största bostadsområdena och skola/arbete är väl
utbyggt och håller hög standard. Det finns cykelstråk av god kvalitet som tar en långa sträckor
genom tätorten. Exempel på dessa är Skolgatan, Ringvägen, Falköpingsvägen, Lars i Knäpplans
väg och Karlsborgsvägen. Att cykla eller gå till skola och arbete fungerar i de flesta fall bra inom
Hjo tätort. Vissa länkar i gång- och cykelvägnätet slutar dock utan anknytning till nästa länk. På
de flesta cykelvägar saknas separering mellan fotgängare och cyklister och dessa förväntas
kunna samsas om ytan.

Det är däremot tomt på cykelvägnät i det område som utgör den centrala stadskärnan, runt
torget och anslutande kvarter, där oskyddade cyklister får samsas med biltrafik på ibland ganska
vältrafikerade och trånga utrymmen. Vissa gång- och cykelpassager har hög trafikbelastning
vilket kan upplevas som en osäkerhetsfaktor, t ex Hamnbacken. Att cyklingen där sker på
motortrafikens villkor får till följd att cykling i de centrala delarna av tätorten kan upplevas som
otrygg 9. Den ”vita fläcken” på cykelkartan gör att vi idag inte binder ihop stadens norra och
södra delar med sammanhängande cykelstråk
Utanför tätorten finns en utbyggd cykelväg mellan Hjo och Högaliden. Utöver denna saknas det
cykelvägnät till orterna på landsbygden (Korsberga/Blikstorp, Gate och Grevbäck). Det finns
många mindre, alternativa vägar på landsbygden som lämpar sig väl för cykling, men p g a
vägstandard, underhåll, sträcka på cykelvägen mm kan det vara svårt att dagligen cykelpendla till
Hjo på dessa vägar. Sommartid är det dock många som ex väljer att cykla Banvallen mellan Hjo
och Blikstorp, även om den inte har GC-vägstandard.
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Potentialstudien för cykling visar de stråk där flest cyklar mellan hemmet och arbetet/skolan. På
så vis kan potentialstudien hjälpa kommunen att identifiera de mest trafikerade stråken och var
behoven av cykelvägar är som störst. Detta är ett av underlagen som ska användas för att
identifiera var det finns luckor i cykelvägnätet.

Hjobornas syn på cykelinfrastrukturen
Hjo kommun deltog 2019 i SKRs undersökning Kritik på Teknik. Där placerade sig Hjo bland de
tio främsta kommunerna när det gäller nöjdhet med standard på gång- och cykelvägar.

Även Medborgarundersökningen visar att Hjoborna är markant nöjdare än genomsnittet när
det gäller kommunens gång och cykelvägar:

Vad tror eller tycker du om kommunens gc-vägar
(belysning, skötsel, snöröjning, säkerhet)?
Samtliga kommuner 2020
Småkommuner 2020
Hjo 2016
Hjo 2018
Hjo 2020
35

40

45

50

55

60

65

Samtidigt finns det brister. Under Europeiska Trafikantveckan 2019 lanserade Hjo kommun en
cykelenkät som under en månad funnits tillgänglig på hemsidan. Information har gått ut i tidning,
sociala medier och medarbetare har också funnits ute på välbesökta platser för att prata
cykling. Frågan som ställts är; Vad skulle få dig att i högre utsträckning välja cykeln vid korta
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resor?
Inkomna synpunkter från invånarna identifierade i stort följande brister10:
- Brist på naturligt cykelstråk genom centrala stadskärnan som binder ihop södra och norra
Hjo.
- Hamnbacken upplevs som otrygg och trång, både för cyklister och fotgängare.
- Trottoarer används på flera platser som cykelbana för att öka tryggheten för cyklisterna, vilket
påverkar fotgängarna negativt.
- Otydligt var man får cykla och inte (exempelvis i Stadsparken och på Strandpromenaden)
- Bra cykelparkeringar saknas på många ställen.

Framtida cykelinfrastruktur
Utbyggnaden av cykelvägnätet är en viktig faktor i arbetet med att få fler Hjobor att välja cykeln
som färdmedel, även om cykelns attraktivitet inte bara påverkas av cykelvägarna. Hjo är en
liten, kompakt stad med relativt små trafikmängder och på de flesta ställen kan cykling ske på
vanlig gata utan att det innebär risker. Det är därför inte eftersträvansvärt att bygga cykelvägar
överallt, utan det ska finnas på strategiska sträckor. Hjo ska ha en cykelinfrastruktur som gör
att Hjoborna upplever att cykling är ett tryggt och säkert alternativ för att ta sig till arbete,
skola, fritidsaktiviteter. Särskilt fokus ska läggas vid att kunna erbjuda skolelever i tätorten en
trygg och säker cykelinfrastruktur.
-

Luckorna i cykelvägnätet i tätorterna ska kompletteras. De flesta viktiga målpunkterna i
eller i närheten av tätorterna så som skolor, större arbetsplatser, bussterminaler eller
besöksmål ska kunna nås via cykelvägar. Stor prioritet ska läggas vid att hitta möjliga
lösningar till ”den vita fläcken” i stadskärnan. Stor prioritet ska också läggas vid att
förbättra och trygga cykelinfrastrukturen kring skolor genom att exempelvis förbättra
trafikfarliga avsnitt och prioritera snöröjning av skolvägar. Förslag på utbyggnad av
cykelvägnätet ska presenteras i en handlingsplan. Utöver nybyggnation kan det handla
om standard och skick av de befintliga gång- och cykelvägarna. Urvalet av de
prioriterade åtgärderna bygger på målen att öka trafiksäkerheten, att öka
tillgängligheten till viktiga målpunkter med cykel och att bygga bort luckor i det
befintliga cykelvägnätet.

-

Nya exploateringsområden ska redan från början vara anknutna till cykelvägnätet. Vid
nybyggnation är grundprincipen att redan från början planera och bygga
cykelinfrastruktur av hög kvalitet. Med kvalitet menas hög beläggningsstandard, bredd
som är anpassad till förväntade flöden, hög trafiksäkerhet och framkomlighet.

-

Vid ombyggnationer är nystandard målet, men anpassas efter befintliga förutsättningar.

-

På de delar av cykelvägnätet där man kan förvänta sig att cyklisterna kommer upp i
snabbare fart är separering mellan fotgängare och cyklister nödvändig.

-

När cykelvägar korsar större vägar ska detta vara möjligt med hög trafiksäkerhet.

-

Drift och underhåll av cykelinfrastruktur ska hålla hög standard och viktiga skol- och
arbetsleder ska prioriteras i snöröjning.

-

Att anlägga fullskaliga cykelvägar, separerade från biltrafik till samtliga orter är inte en
del av strategin. Däremot bör det vara en långsiktig strävan att binda samman orterna i
kommunen med trafiksäkra och cykelvänliga förbindelser. Lågtrafikerade bilvägar ska
pekas ut som lämpliga cykelleder och trafikfarliga avsnitt ska förbättras. Lämpliga
cykelvägar på landsbygden ska lyftas fram för att stimulera fler att cykla mellan ex de
norra, södra och västra delarna av kommunen och tätorten.
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Cykelparkering – en viktig del av infrastrukturen
Om cykeltrafiken ska spela en betydande roll i tätortens resande kommer antalet parkerade
cyklar att öka kraftigt. Attraktiva, säkra och trygga cykelparkeringar vid viktiga målpunkter
underlättar för cyklister och är även marknadsföring och en tydlig signal att cykling tas på allvar
av staden och att cyklister är uppskattade trafikanter. Benägenheten att välja cykeln ökar, om
det finns en bra parkering i omedelbar närhet till målet 11.
En viktig aspekt är att cykelparkeringen utformas efter det behov som finns; behoven skiljer sig
åt mellan t.ex. lång- och korttidsparkeringar. Att förhindra stöld och skadegörelse samt att
erbjuda väderskydd är viktigare vid långtidsparkering medan närhet till målpunkten är den
viktigaste aspekten vid korttidsparkering. För att cyklisterna ska uppmuntras att ställa cykeln på
avsatta platser för cykelparkering bör det vara bekvämt och enkelt att ställa ifrån sig cykeln just
där. För att öka den upplevda tryggheten på platsen är god belysning viktigt.

Hjoborna har i kartläggningen inför denna strategi lyft fram att många målpunkter i Hjo saknar
cykelparkering, vilket gör att det inte sänds ut några tydliga signaler till Hjoborna om att man
förväntas ta cykeln dit man ska. En strategi bör därför vara att i dialogen med andra lokala
aktörer (affärs-, service- och klubblokaler mm) informera om och efterfråga att man möjliggör
för besökare att på ett enkelt sätt parkera sin cykel i närheten.
Handlingsplanen ska peka ut prioriterade platser för förbättrad cykelparkering där kommunen
har ensam rådighet. Generellt kan dock sägas att skolor, förskolor och större kommunala
arbetsplatser har hög prioritet liksom anslutningar till kollektivtrafik. Dessutom visar
nulägesbilden att det finns ett behov av att se över cykelparkeringsbehovet på sträckan Stora
Torget-Hamnbacken-Hamnområdet.
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Strategiområde 3: Cykling inom kommunens organisation
Som kommunens största arbetsgivare och som offentlig aktör är kommunen viktig som
förebild. Det interna arbetet med att öka cykling kan dessutom bidra till ökad hälsa bland
kommunens anställda. Ökning av cykling i kommunens organisation omfattar både insatser för
att öka användningen av cykel inom tjänsten, men även för ökad cykling till och från arbetet.
Detta kan innefatta förbättrad cykelparkering vid arbetsplatser, motivationsåtgärder, fortsatta
Låt Bilen Stå kampanjer mm.
Ett sätt för arbetsgivare som vill uppmuntra motion är att erbjuda cyklar och cykelservice som
personalförmån. Flera kommuner erbjuder idag anställda en företagsägd ”leasingcykel”,
jämförbar med en förmånsbeskattad leasingbil, mot att den anställde åtar sig att cykla till
arbetet. Förvaltningen bör utreda möjligheten att genomföra cykel som personalförmån.
För att identifiera viktiga cykelfrämjande åtgärder bör kommunens som arbetsgivare undersöka
cykelvanorna bland sina anställda med
hjälp av en så kallad resvaneundersökning. Detta kan sedan ligga till
grund för förbättringsåtgärder på
enskilda arbetsplatser.
I tjänsten är det krav på att använda
cykel vid kortare resor inom tätorten,
enligt kommunens resepolicy. För att
sprida kunskap om policyn bör
arbetsgivarforum årligen få information
om detta så att de kan arbeta vidare på
sina enheter med attityder och
beteende.
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Strategiområde 4: Cykelkultur
Förutom rena infrastruktursatsningar är attityd- och kommunikationsinsatser viktiga i
syfte att informera om cyklingens möjligheter och att inspirera till ökad cykling.
Hjo kommun ska i sin kommunikation och marknadsföring stärka bilden av Hjo som
cykelkommun.
Även på andra sätt kan kommunen med hjälp av information påminna om att cykeln kan vara
det första alternativet vid kortare resor. Cyklingens fördelar kan lyftas fram cykling i
tidningsartiklar, sociala medier, månadens miljötips osv. Publika aktiviteter kan på ett glädjefyllt
sätt uppmuntra till cykling (t e x sponsring av enklare cykelreparationer på torget,
cykeltipsrundor, goodiebags till cyklister).
Hjo kommun ska också underlätta för alla andra aktörer att marknadsföra cykeln som
alternativ genom att se till att det finns ett digitalt kartunderlag där kommunens alla cykelvägar
och cykelleder finns med som stödjer marknadsföringen av cykling.
Utifrån det digitala kartunderlaget ska också fysiska cykelkartor över kommunens cykelvägar
och lämpliga cykelleder utarbetas.
En cykelreferensgrupp med ”vanliga” personer från olika åldersgrupper och med olika livs- och
arbetssituation kan vara ett sätt för kommunen att få kunskap om vad som behövs för att
förbättra förutsättningar för cykling.
För att nå ut med marknadsföring och kommunikationsinsatser gentemot de olika
målgrupperna (skolelever/vårdnadshavare, besökare och turister, anställda i kommunen,
företagare och näringslivsaktörer mfl) behöver många av kommunens verksamheter vara med
och bidra. Hållbarhetsstrateg och Folkhälsostrateg samordnar insatserna och stöttar
verksamheterna med att nå ut med information.
Förutom allmänt kunskapshöjande och inspirerande insatser bör riktade insatser ske mot
följande grupper:

Elever i skola och förskola
Vid satsningar för att öka cyklingen för skolbarn bör särskild hänsyn tas till att barn i yngre
åldrar har begränsade möjligheter att tryggt röra sig i trafiken på egen hand. Däremot så är det
fullt möjligt att en vuxen cyklar tillsammans med barn i de yngre åldrarna till skolan för att
grundlägga vanor som varar livet ut.
Samtliga skolor i Hjo kommun ska aktivt främja hållbara resvanor och cykling. Det kan göras på
flera sätt:
-

I samband med skolstart informeras lämpligen vårdnadshavarna om lämpliga cykelvägar
och stimuleras till att välja bort bilen som färdmedel till skolan. Föräldrar uppmuntras
till att avstå från att skjutsa barnen med bil hela vägen fram till skolan, vilket kan
medföra en trafiksäkrare miljö för cyklande och gående elever som rör sig vid skolan.

-

I samband med föräldramöten/råd etc informeras föräldrar och elever om kommunens
cykelstrategi och vikten av att minska onödigt bilskjutsande till skolan. Uppmuntran till
uppstart av cykelbuss/cykeltåg.
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-

Genom anordnande av
kampanjer och
cykelutmaningar samt
information och utbildning
kopplad till hälsa och
säkerhet samt genom
andra påverkansåtgärder.
Skolorna kan exempelvis
delta i ”På egna Ben” eller
andra nationella aktiviteter
där man på ett lekfullt sätt
stimulerar fler till att cykla.

-

Trafikutbildning och
trafikvett ska fortsätta att
ingå som en del i
utbildningen i Hjo kommun
inom ramen för
läroplanen.

Näringsidkare, föreningar, arbetsgivare mfl
Kommunen samverkar med många olika delar av samhället och kan därmed påverka även andra
aktörer att verka för ökat resande med cykel för att gynna både folkhälsan hos Hjoborna, skapa
ett attraktivt centrum, bidra till mindre utsläpp som skadar klimatet och miljön, förbättra
livsmiljön för barn och vuxna osv. Det är inte enbart kommunen som skapar förutsättningar för
ökad cykling. Alla platser dit Hjobor och besökare tar sig kan vara med och bidra till ökad
cykling, genom att exempelvis tillhandahålla bra och tydliga cykelparkeringar eller information
om hur man tar sig till platsen/aktiviteten med cykel. Kommunens representanter ska efterfråga
och uppmuntra denna typ av initiativ i sin löpande samverkan med butiker, caféer och
restauranger samt föreningar i kommunen.
På samma sätt kan kommunen uppmuntra privata arbetsgivare inom kommunen att
motivera sina anställda att cykla till arbetet av alla de orsaker som presenterades inledningsvis i
strategin. Ett exempel på hur man kan uppmärksamma och uppmuntra cykling är genom att
delta i ”Cykelvänlig arbetsplats”. Forum för att sprida kunskap och medvetenhet om detta kan
vara exempelvis näringslivsträffar eller via andra forum.
Kommunen kan också gynna cykelklimatet i kommunen genom god samverkan med lokal
cykelhandlare/reparatörer.
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Strategiområde 5: Ökad cykling inom turism och fritid
Hjo har en särstatus i Sverige som en av de platser som varje år passeras av cirka 30 000
cyklister under Vätternrundan. Många förknippar redan Hjo med fina cykelförutsättningar i en
vacker bygd. Detta är något som vi kan bygga vidare på för att öka cyklingen som motions- och
fritidsform inom kommunen.
En uppskattning är att cykelturismen kan komma att öka tack vare ett ökat intresse för
upplevelser tillsammans med en ökad medvetenhet om miljö och hälsa. Cykelturism delas ofta
upp i
1. långcyklister som vill cykla
mellan större orter i ett län,
eller längs med längre leder
under en semester och
2. rekreationscyklister som vill
cykla kortare dagsturer
inom tätorter.
När det gäller långcyklisterna som
ofta passerar flera kommungränser
så lockas ofta de till bilfria eller
lågtrafikerade cykelleder i
natursköna omgivningar. Runt
Vättern och Västgötaleden är två
exempel på cykelturistleder av
denna karaktär. Runt Vättern-leden
är totalt 411 kilometer längs mindre
trafikerade vägar i ett omväxlande
och vackert landskap. Leden kan
kombineras med Västgötaleden och
Sverigeleden.
Att flera kommun- och
regiongränser passeras gör
cykelturism mer komplex eftersom det ofta kräver engagemang över kommungränserna samt
regionalt. Kommunen bör dock, inom ramen för redan befintliga samarbeten i Skaraborg,
Västra Götaland och Vätternområdet, aktivt bidra till fortsatt utveckling av regional cykelturism
när sådana möjligheter finns.
Den andra typen av cykelturister gillar att ta sig fram på cykel inom en tätort eller på kortare
dagsturer. Här har vi större möjlighet att på egen hand, och tillsammans med lokala aktörer
inom besöksnäringen, bidra till att våra besökare väljer att njuta av Hjo kommun från
cykelsadeln istället för ifrån bilsätet. Detta är också ett led i att skapa en attraktivare stadskärna
med mindre bullar och biltrafik, framför allt under besöksnäringens högsäsong.
En lämplig strategi för att öka cyklingen i denna målgrupp är att kommunen tillsammans med
andra aktörer:
- Marknadsför Hjo som en cykeldestination; lyfter fokus på Hjo som en plats där det är
lätt att sig att ta sig fram på cykel.
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-

-

Producerar cykelkartor, rundtursslingor, motionsrundor, ger tips på lämpliga
dagsutflykter och informerar om hur man tar sig på cykel till kommunens olika
besöksmål och aktiviteter vilket bidrar till att cykling blir det första valet. Här är det
viktigt att kommunens digitala infrastruktur förbereds och finns på plats; dvs att
kommunens alla cykelvägar och cykelleder finns med i kommunens kartunderlag. På så
vis möjliggör man för kommunens utåtriktade verksamheter att producera
rundtursförslag, cykelkartor och information kopplat till utbudet av utflyktsmål,
cykelvägar och cykelleder.
Tillgängliggöra information om var man kan hyra eller få tillgång till cykel. Detta sker
exempelvis genom samarbete med privata cykeluthyrare.
I de fall där besökare tar med sig egen cykel och reser med kollektivtrafik till Hjo verka för att cykel kan, och får, tas med i kollektivtrafik (ombord på regionens bussar
och tåg). Här bör kommunen på en regional nivå aktivt bevaka och delta i denna fråga
där möjlighet finns.

Kommunen spelar en viktig roll i att skapa förutsättningar för att cykla, exempelvis genom att
underlätta parkering vid olika allmänna platser. På samma sätt kan besöksnäringen bidra till att
tydligt signalera till sina gäster att cyklister är välkomna genom att tillgängliggöra cykelparkering
i nära anslutning till entréer m.m.
Att främja cykling bland våra besökare får säkert också en positiv påverkan på Hjobornas
cykelvanor. Särskilt med tanke på de senaste årens växande ”hemester”-trend, som innebär att
man njuter av sin semester i närområdet istället för att belasta klimatet med långa resor.

Cykeln som motionsform
Hjo kommun kan bidra till att Hjoborna får vardagsmotion
och en aktiv fritid med hjälp av cykeln. Genom att stimulera
till användande av cykeln för motion, utflykter och fritidsaktiviteter ökar också chansen att cykeln används till resor i
vardagen mellan exempelvis hemmet och arbetet.
Intresset för cykeln som motionsredskap är stort.
Cykelförsäljningen har ökat under flera år i Sverige 12.
Det handlar om ett generellt ökat intresse för att cykla men
särskilt ökar intresset för elcykel och mountainbike (MTB).
För att fånga upp denna trend och ytterligare lyfta cykel som
motionsform bör kommunen:
- samverka internt och externt med relevanta aktörer för att
lyfta fram cykel som motionsform.
- stimulera och uppmuntra föreningslivet till arrangemang
kopplat till cykel och motion.
- Anordna temadagar/friluftsdagar på skolorna knutet till
cykling.
- Anordna aktiviteter på skolloven med cykel som tema.

Medel för att genomföra åtgärder
Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat
stadsmiljöavtal. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för att en större andel
persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller leda till hållbara
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godstransportlösningar. Ca en miljard finns avsatta fram till och med 2029. Stöd ges med högst
50 procent av kostnaderna för att genomföra åtgärder.
Via Trafikverket kan också kommunen ansöka om stöd för att medfinansiera utbyggnad av
cykelinfrastruktur. Att ansöka om stöd från Trafikverket kräver långsiktig planering, varför det
inte är möjligt att söka varje år.
I budget finns redan 500 tkr/år avsatt som medfinansiering för dessa åtgärder. Den uppskattade
kostnaden för en cykelväg är ca 5000 kr/m vilket innebär att budgeten i nuläget räcker till ca
200 m cykelväg vartannat år (utan medfinansiering).
Via Västra Götalandsregionen och Västkuststiftelsen kan man ansöka om medel för utveckling
av regionala cykelleder, där syftet är att öka kvaliteten och binda ihop ett nät av tillgängliga
cykelleder i hela regionen.

Genomförande och uppföljning
Det övergripande ansvaret för cykelstrategins aktualitet, genomförande och uppföljning ligger
på kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har även ansvar för kommunikation av cykelstrategin
utåt och internt i kommunen. Tekniska utskottet bevakar drift, underhåll och ny- och
ombyggnad av cykelinfrastruktur utifrån Handlingsplanen för förbättrad cykelinfrastruktur samt
ansökningar om medfinansiering för infrastruktur till Trafikverket etc.
Hållbarhetsstrategen ansvarar för att övergripande uppföljning inom ramen för årlig redovisning
av Hållbarhetsarbetet till Kommunstyrelsen. Uppföljningen ska innehålla aktuella resultat och
nyckeltal från relevanta enkäter och undersökningar på området.
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Allmänna utskottet

Synpunkter och svar på förslaget till cykelstrategi
Tre personer (A,B och C) har inkommit med synpunkter som sammanfattats nedan.
Kommentarerna är handläggarens. Synpunktslämnarna har fått svar via mejl.
A. Vi som cyklar regelbundet till Korsberga upplever att det är farligt att cykla på Korsbergavägen
och Banvallen är i för dåligt skick för snabbare elcyklar. Många cyklar på vägen mot Korsberga
men det skulle bli fler om det fanns cykelbana hela vägen.
Förvaltningens kommentar: Se svar på C1nedan.
B. Det stör närboende att restauranggäster parkerar på trottoaren mittemot Känsla, utanför gamla
Hotel Royal.
Att cykla norr om Hjo på 195an är inte tryggt, cyklister samsas med långtradare i hög fart. Där
behövs en cykelbana.
Förvaltningens kommentar: I vår kartläggning av cyklingens förutsättningar har vi noterat detta med
spontanparkeringen längs med Hamngatan och detta är en fråga vi fortsätter att titta på i vår konkreta
handlingsplan för förbättrad cykelinfrastruktur. När det gäller cykling norrut mot Grevbäck: se svar till
C1nedan.
C. 1. Cykelstrategin borde omfatta hela kommunen, inte bara på Hjo tätort. Även landsbygdens
befolkning behöver kunna ta sig till och från Hjo med cykel! Med rätt förutsättningar så går det
utmärkt att cykelpendla året om in till Hjo från alla kommunens landsbygdsorter:
- Anlägg asfalterad och separerad cykelbana från Gate in till Hjo längs länsväg 195.
- Förläng cykelbanan till Högaliden till åtminstone Korsberga och helst till Fridene/Blixtorp.
- Anlägg asfalterad och separerad cykelbana till Grevbäck, via Karlsborgsvägen och väg 195.
Förvaltningens kommentar: Utifrån synpunkterna om cykling på landsbygden så har handläggaren
förtydligat på sidan 10 att ”Det finns många mindre, alternativa vägar på landsbygden som lämpar sig
väl för cykling, men p g a vägstandard, underhåll, sträcka på cykelvägen mm är det svårt att dagligen
cykelpendla till Hjo på dessa vägar”. Syftet med strategin är att förbättra cykelförutsättningarna i hela
kommunen, men samtidigt måste kostnaden för cykelvägar på landsbygden vägas mot nyttan. En faktor
att ta hänsyn till är att Hjo kommun inte är väghållare eller markägare utanför tätorten vilket försvårar
och fördyrar en eventuell utbyggnad. Den s.k Kågesonmodellen som Vägverket tagit fram och som
används i VGRs cykelstrategi 1 beskriver sambandet mellan tätortsstorlek och avståndet man som cyklist
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är beredd att cykla. Modellen ger vägledning om när det är motiverat att överväga en bilfri cykelväg
mellan två orter. T ex i fallet med Gate, som har färre än 1000 invånare, så bör inte sträckan vara
längre än 3 km till tätorten för att en separat cykelväg ska övervägas. På senare tid (i ex Region
Jönköpings underlag till cykelplan) har man utökat sträckan med 50% eftersom studier visar att
elcyklister cyklar 50% längre, men inte ens med den beräkningen kan det anses befogat att
rekommendera utbyggnad av separerade cykelbanor till ex Gate i denna strategi.
2. Inget behov av en separat cykelkarta över Hjo kommun. Bara få in alla cykelbanor och
cykelleder på befintliga gratiskartor och diverse internetbaserade karttjänster.
Märk ut alla cykelstråk ordentligt med unika symboler. Sätt också ut många områdeskartor (”här
är du-skyltar”) och avstånds/riktningsskyltar längs dessa cykelstråk. Dessa skyltar är extra
viktiga, där cykelstråken inte går längs bilvägar!
Kommentar: När det gäller kartor så är det stora arbetet att skapa en digital infrastruktur, därefter är
det enkelt att integrera den med befintliga turistkartor och andra karttjänster. Vad gäller skyltning så
tas synpunkten med i det fortsatta arbetet med förbättrad cykelinfrastruktur.
3. Förslag på nya cykelvägar i tätorten:
- Anlägg en naturskön cykelbana/cykelstråk längs Hjoån, från utloppet vid Vättern upp till
Hammarskolan (för vidare anslutning där till befintligt cykelstråk längs den gamla järnvägen),
Befintlig vandringsled breddas alt anläggs en ny cykelbana parallellt med vandringsleden.
- Tillåt cykling i Stadsparken. Vid behov, bredda befintliga gångvägar.
- Bra tanke med en ny cykelbana längs Jönköpingsvägen. Dock borde den tänkta cykelbanan dras
ända fram till länsväg 195, då hela Jönköpingsvägen är rätt trafikerad.
- Fler cykelpassager över Hjoån, för att bättre binda samman södra och norra delarna av Hjo.
Vissa cyklingsbara passager över Hjoån borde rustas upp till cykelbanestandard.
Kommentar: Samhällsbyggnad tar med synpunkterna i det fortsatta arbetet med Handlingsplan för
cykelinfrastruktur.
4. Prioritera snöröjning + sandning på alla cykelbanor i kommunen. Idag är flera skyltade
cykelbanor i tätorten varken snöröjda eller sandade. Cykelvägar som sandas vintertid måste
också snabbt sopas rent från vassa stenar m.m. framåt vårkanten för att undvika punktering.
Kommentar: Att prioritera alla cykelbanor lika högt är mycket resurskrävande, därför har vi skrivit att
”Drift och underhåll av cykelinfrastruktur ska hålla hög standard och viktiga skol- och arbetsleder ska
prioriteras i snöröjning.”
5. Cyklar av bättre kvalitet är vanligtvis kedjeväxlade och således känsliga för regn och rusk. För att
öka viljan att använda fina kedjeväxlade cyklar i Hjo, behövs offentliga, takförsedda cykelställ på
många platser i kommunen.
Befintliga cykelställ ska inte blockeras om cykling ska främjas. Idag blockeras cykelställ vid
torghandel och av byschor.
Kommentar: Detta med blockeringen kan vi direkt ta till oss för att undvika att det återupprepas.
Strategin lyfter fram attraktiva, säkra och trygga cykelparkeringar vid viktiga målpunkter som en viktig
åtgärd. Att erbjuda väderskydd kommer inte vara standard på alla parkeringar, utan bör tas i beaktan
framför allt vid långtidsparkering. Den kommande handlingsplanen ska peka ut prioriterade platser för
förbättrad cykelparkering där kommunen har rådighet.
6. Vill kommunen gynna cyklister och gående i centrum, så får också kommunen i motsvarande
grad försvåra för bilisterna att köra i centrum. Delar av centrum kan med fördel helt stängas av
för biltrafik.
Kommentar: Strategins första strategiområde är just Cykelns relativa attraktivitet vilket innebär att
man i samhällsplaneringen aktivt strävar mot att öka cykelns attraktivitet i relation till bilens.
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7. Den årliga budgeten för cykelvägar är ca 500 tkr. Det motsvarar endast 54 kr/år/invånare! Då
vardagscykling är så pass samhällsnyttig, samtidigt som dagens cykelinfrastruktur är så pass
eftersatt, så borde summan fördubblas (eller ännu hellre tredubblas)?
Kommentar: Noterat.
Utöver förtydligandet på sid 10 om statusen på cykelvägarna mellan Hjo-Gate-Grevbäck-Korsberga
så har inga ytterligare ändringar gjorts i förslaget till cykelstrategi utifrån inkomna synpunkter.
Däremot tas flera av förslagen och synpunkterna med i det fortsatta arbetet med en konkret
handlingsplan.
STABEN

Annica Carter
Hållbarhetsstrateg

Kartläggning av cyklingens
förutsättningar i Hjo kommun
2021-7, Underlag till Cykelstrategi för Hjo kommun
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Inledning
Cykelstrategin grundar sig på Hjobornas åsikter om cyklingens förutsättningar i form av
- Cykelfrämjandets kommunvelometer 2020
- Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor
- SKRs undersökning Kritik på teknik
- Medborgarundersökningen
- Egen enkät som genomfördes under 2019
Dessutom görs en genomgång av de faktiska förutsättningarna. Hur mycket cykelväg finns idag?
Hur ser den faktiska cykelpotentialen ut? Detta ger viktiga signaler om vilka åtgärder som spelar
störst roll för att öka cyklingen.
I det här dokumentet samlas med andra ord en stor del av bakgrundsmaterialet som legat till
grund för cykelstrategin.

Hjobornas åsikter om cykelvägarna
Cykelfrämjandets kommunvelometer 2020

Kommunvelometern är en nationell undersökning av Cykelfrämjandet. Svaren har inhämtats
ifrån en självrekryterad och anonym webbenkät som främst har spridits av Cykelfrämjandet och
av Hjo kommun på kommunens hemsida och sociala medier mellan maj och september 2020.
Resultatet visar att Hjo kommuns cyklister har en relativt hög grad av generell nöjdhet med Hjo
som cyklingskommun. Framförallt får cykelvägarna och skötseln av dessa gott betyg. Det
område där Hjo kommun får sämst omdöme är Cykelklimatet: Hjoborna upplever att bilen och
cykeln kommer i konflikt i samhällsplaneringen, att det är svårt att ta med cykeln på
kollektivtrafikresa och att det är vanligt med stölder av cyklar. Det är också lägre andel i Hjo
som anser att kommunen arbetar aktivt med förbättringar av cykelklimatet i kommunen. Det är
en lägre andel i Hjo som anser att cyklingen ges tillräckligt hög prioritet i
infrastrukturplaneringen.

4(16)

På frågan ”Vad hindrar dig från att cykla mer än du gör idag” så är vädret, otrygga
trafiksituationer och svårigheten att transportera varor de vanligaste orsakerna:
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Folkhälsomyndighetens ”Hälsa på lika villkor” om Hjobornas cykelvanor
Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkäten Hälsa på lika villkor då man följer upp
medborgarnas vanor, bl a om cykling. 2018 var det sammanlagt 358 slumpmässigt urvalda
personer i Hjo som svarade på frågan om cykling av totalt 376 som svarade på enkäten (de
beräknade andelarna stämmer inte exakt eftersom svaren vägs och kalibreras innan
redovisning).
Hur ofta cyklar du? Ange ett alternativ
Nästan varje dag 50 personer
Då och då 75 personer
Bara på sommaren 123 personer
Sällan eller aldrig 110 personer
Andelen som cyklar varje dag eller nästan varje dag var ca 15%. Så många som 32 % svarar att
de cyklar sällan eller aldrig, vilket är ett resultat som är jämfört med andra både större och
mindre kommuner. Statistiken visar att Hjo på intet sätt utmärker sig som en cykelstad trots
att en stor andel av befolkningen bor i tätorten där det finns goda förutsättningar att nå alla
destinationer med en kort cykeltur.
Tabellen nedan visar hur stor andelen som cyklar dagligen i andra kommuner i Skaraborg.
Grästorp, Karlsborg, Tibro, Tidaholm och Lidköping har något högre andel medan Skövde och
Falköping är exempel på kommuner som har lägre andel.
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Kritik på teknik
Kritik på teknik genomförs av SKR. Hjo kommun deltog 2019 då ett urval av 500 slumpmässigt
utvalda kommuninvånare mellan 18-74 fick svara på frågor om kommunens skötsel av tekniska
frågor. Du kan läsa hela rapporten här
God standard på gator och vägar
Närmare fem av tio kommuninvånare är positivt inställda till standarden på kommunens gator
och vägar, vilket är en större andel än motsvarande i Sverige som helhet. Ännu fler är positiva
till standarden på gång- och cykelvägarna. Dessutom är närmare sex av tio kommuninvånare
positivt inställda till hur snöröjning och halkbekämpningen sköts i kommunen.
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Medborgarundersökningen 2020
Medborgarundersökningen från 2020 visar att Hjoborna är nöjdare nu än 2018 och 2016 med
kommunens gång- och cykelvägar. Hjobon är också nöjdare än både riksgenomsnittet och andra
småkommuner:
Resultat redovisas som betygsindex 0-100
Betygsindex

under 40 = inte godkänt
55-75 = nöjd
över 75 = mycket nöjd

Vad tror eller tycker du om kommunens gc-vägar
(belysning, skötsel, snöröjning, säkerhet)?
Samtliga kommuner 2020
Småkommuner 2020
Hjo 2016
Hjo 2018
Hjo 2020
35

40

45

50

55

60

65

Ovanstående tabell visar ett sammanfattande betygsindex. Bryter man ned det sammanfattande
betyget på sina beståndsdelar så ser det ut enligt nedan

Vad tror eller tycker du om...
...trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i
din kommun?
...snöröjning av gång- och cykelvägar i din
kommun?
...underhåll och skötsel av gång- och
cykelvägar i din kommun?
... belysningen av gång- och cykelvägar i din
kommun?
4,8
Samtliga

5

Hjo 2018

5,2 5,4 5,6 5,8

6

6,2 6,4 6,6 6,8

Hjo 2020

Medborgarundersökningen bekräftar att Hjoborna generellt anser att det finns goda
förutsättningar för att ta sig fram med cykel. Underhållet och skötsel anses fungera bra,
trafiksäkerheten bedöms som relativt gott och tillgången till gc-vägar likaså.
Det finns flera undersökningar som pekar på att det förmodligen inte är statusen på befintliga
gång- och cykelvägar som är den största anledningen till att folk inte cyklar i högre utsträckning.
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Däremot kan det vara en brist att det saknas sträckor med cykelväg eller att de bilvägar man är
hänvisad till upplevs som farliga (se vår egen enkät nedan).

Egen enkät riktad till Hjoborna om cykling
Under Europeiska Trafikantveckan 2019 lanserade Hjo kommun en cykelenkät som under en
månad funnits tillgänglig på hemsidan. Information har gått ut i tidning, sociala medier och vi har
också funnits ute på välbesökta platser för att prata cykling. Frågan som ställts är; Vad skulle få
dig att i högre utsträckning välja cykeln vid korta resor? Det har också funnits möjlighet att
lämna övriga kommentarer. Det som huvudsakligen framkommit är följande:
-

Brist på naturligt cykelstråk som binder ihop södra och norra Hjo genom
centrala delen.
Om man ska åka från Söder (Jönköpingsvägen och parallellgator upp till Skolgatan) till t ex
badet, hamnen, lekparken i hamnen, kulturkvarteret och ICA (det området) så är det
väldigt svårt att välja lämpligt cykelstråk. Fram till torget går bra, men sen är Torget lite
snårigt att cykla på med barn och framförallt är Hamnbacken otäck p ga trånga ytor, höga
kanter och ibland tung trafik som samsas med cyklar. Det är inte ovanligt att man låter sina
småbarn cykla på trottoaren av säkerhetsskäl, trots att dessa redan är trånga. Flera skulle
önska att Hamnbacken var fri från bilar.
Väljer man istället gamla brandstationsbacken så är det enkelriktat på Tunnbindare-gränd
från Torget så där får man inte köra in med cykel, och inte heller över kyrkogården får
man cykla. Nästa alternativ är Hantverksgatan med buckliga stenar. Hantverksgatan har
bara cykelplattor på ena sidan och då är det lite otydligt om man ska cykla på fel sida åt ena
hållet eller om man ska hoppa fram på de runda stenarna. Kan man inte öppna upp
Tunnbindaregränd för cykeltrafik så som det var förr i världen för att skapa en trygg
cykelled genom staden?

-

Om man är på väg över torget för att komma till Skolgatans cykelväg så upplever man
hörnet vid Torggatan som en otrygg plats. Ofta kommer man som cyklist på stråket som
går tvärsöver torget, men precis där torget övergår till Torggatan så blir det väldigt trångt
där när det kommer bilar bakifrån. Antingen ska man runt skylten och ut på vägen framför
de bilar som kommer bakifrån eller så fortsätter man på trottoaren framför Stadshuset
vilket är fel men känns tryggare.

-

Det finns numera många fina cykelvägar som är väldigt uppskattade, men en del stråk slutar
i intet. Cykelvägen nedför Falköpingsvägen i riktning mot torget slutar abrupt i rondellen
Ringvägen-Falköpingsvägen. Många fortsätter då på trottoaren på andra sidan
rondellen. Det är också snirkligt vid Ringvägen-Sveavägen där Floragan slutar.

-

Kan man underlätta för cyklister genom att tillåta cykeltrafik på enkelriktade gator tex
Strömsdalsvägen?

-

Trottoarerna blir otrygga för gångare eftersom många cyklar på trottoarerna. Detta är
särskilt vanligt i Hamnbacken, förbi Korvkiosken, vid Apoteket och Rödingen och utmed
Kyrkogårdsmuren. Man lär barnen att cykla på trottoarerna eftersom de får göra det när
de är små om vägen inte upplevs som tillräckligt trygg att cykla på. Ett annat ex är framför
Stadshuset.

-

Parkeringar för cyklar: Saknas parkeringar vid Njuta, Fruktaffären, ner åt Hamnbacken
utanför ex Känsla. Även vid Apoteket. Det ingen naturlig plats i närheten, det blir att man
lutar cykeln mot en vägg och så blir det risker för synskadade.

Merparten av svaren inkom via hemsidan.
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Såhär fördelade sig svaren på frågan Vad av följande hindrar dig från att välja cykeln?

Följande kommentarer lämnades till dessa svar:
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Alternativets namn

Text

Annan orsak

saknas säker cykelväg.

Jag tycker vägarna där jag cyklar
är dåligt underhållna. Var?

Korsningen vid Guldkrokshallen.

Jag tycker vägarna där jag cyklar
är dåligt underhållna. Var?

Långgatan söder ut

Jag tycker det är för mörkt där
jag cyklar. Var?

Banvallen till Grebban

Jag tycker det är för mörkt där
jag cyklar. Var?

Strandpromenaden. Gångvägen vid almedal och i Borrbäck.

Jag tycker det är för mörkt där
jag cyklar. Var?

Öster om folkhögskolans byggnader. Både i den branta
backen ner mot Harstigen och ffa grusvägen mellan skolan
och radhusen.

Jag tycker det är för mörkt där
jag cyklar. Var?

Mellan Hjo o grebban på gamla järnvägen

Jag är inte nöjd med möjligheter
att låsa fast cykeln. Var?

Fler lås som vid badet! Där man kan låsa fast med vajer.

Jag tycker det saknas cykelbanor
och cykelvägar. Var?

Skövdevägen, Jönköpingsvägen, Bangatan

Jag tycker det saknas cykelbanor
och cykelvägar. Var?

Gångvägen förbi kyrkan borde vara öppen för cykeltrafik så
att man kan använda cykelvägen vid gamla brandstationen
när man cyklar mellan Ica och skolan. Nu när man inte får
cykla där blir det istället att man cyklar via Hamngatan och
torget där det är smalt och trångt. Om det vore möjligt
skulle det vara bra med asfalterad cykelväg.

Jag tycker det saknas cykelbanor
och cykelvägar. Var?

Bor mellan Hjo & korsberga, finns ingen cykelbana förens
vid högaliden. Önskar den gick längre mot korsberga så man
kunde ta med barna på cykelturer till Hjo.

Jag tycker det saknas cykelbanor
och cykelvägar. Var?

Hamnbacken.
Hamnbacken är farlig. Stäng av biltrafiken där! (2
kommentarer)

Jag tycker det saknas cykelbanor
och cykelvägar. Var?

När man cyklar från skolan på Skolgatan så saknas
övergångsställe när man ska vidare mot torget eller rakt
fram in på den lilla kullerstensgatan som heter Kyrkogatan.
Det saknas också när man cyklat vidare på Hantverksgatan
och ska över Regeringsgatan.

Jag tycker det saknas cykelbanor
och cykelvägar. Var?

Från Ica ut till söder

Jag tycker det saknas cykelbanor
och cykelvägar. Var?

Upp till skövderondellen från hem & hobby

Jag tycker det saknas cykelbanor
och cykelvägar. Var?

Från Korsberga och Blikstorp (2 kommentarer)

Jag tycker vägarna där jag cyklar

Övergångsstället över Skolgatan längst i norr vid parken.
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känns farliga. Var?

Mycket barn som går och cyklar. Borde vara en upphöjning
över Skolgatan så att cykelvägen kan fortsätta genom
parken.

Jag tycker vägarna där jag cyklar
känns farliga. Var?

Korsbergavägen är farlig speciellt för våra barn. Bor många
familjer utmed denna väg & skulle det finnas en cykelbana
skulle man kunna ta med barna ut på cykel, nu vågar man
inte det.

Jag tycker vägarna där jag cyklar
känns farliga. Var?

Bilarna kör rakt ut på cykelbanorna. Det skulle kunna vara
bättre markerat.

Jag tycker vägarna där jag cyklar
känns farliga. Var?

Många korsningar och övergångar där det är dålig sikt,
växter träd och häckar som hänger ut

Jag tycker vägarna där jag cyklar
känns farliga. Var?

Det känns osäkert från Skolgatan där cykelvägen tar slut.
Vad göra sen? Det är många korsningar och dålig sikt runt
hörn.

Jag tycker vägarna där jag cyklar
känns farliga. Var?

På vägen till Grevbäck, tung trafik och smal väg. Cykelväg
hade varit otroligt bra! (8 kommentarer)
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Befintliga cykelvägar i Hjo och andra förutsättningar för cyklar
Nu har vi tagit del av Hjobornas syn på cyklingens förutsättningar i kommunen. Hur ser
det ut om vi tittar på de fakta som finns tillgängliga kring exempelvis cykelvägnät etc?
Tabellen nedan visar att utifrån svenska mått mätt idag så ligger Hjo kommun på en
genomsnittlig nivå när det gäller utbyggnaden av cykelväg i kommunen. Totalt, inklusive
statliga, kommunala och enskilda cykelvägar, så finns det 2,4 meter cykelväg per
invånare i Hjo kommun. Den nationella vägdatabasen är dock inte fullt ut uppdaterad
med Hjo kommuns aktuella värden, vilket gör att vi i verkligheten har en något högre
siffra. Tittar man enbart på utbyggnaden av det kommunala cykelnätet i tätorten så finns
det 1,9 m cykelväg/invånare, vilket också det är ett genomsnittligt betyg i dagens
Sverige:

Cykelväg i kommunen, total, meter/inv 2019. (N07806)
Kommunal cykelväg i kommunen i meter dividerat med antal invånare 31/12. Källa: Trafikverket (NVDB) och
SCB
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Cykelvägnätet-nuläge och framtid
Hjoborna upplever alltså att Hjo har ett relativt väl utbyggt cykelvägnät, särskilt i ”nyare”
bostadsområden. Det finns cykelstråk av god kvalitet som tar en långa sträckor genom tätorten.
Exempel på dessa är Skolgatan, Ringvägen, Falköpingsvägen, Lars i Knäpplans väg och
Karlsborgsvägen.

Det är däremot tomt på cykelvägnät i det område som utgör den centrala stadskärnan, runt
torget och anslutande kvarter, där oskyddade cyklister får samsas med biltrafik på ibland ganska
vältrafikerade och trånga utrymmen. Att det finns en sådan ”vit fläck” på kartan gör att vi idag
inte binder ihop stadens norra och södra delar med sammanhängande cykelstråk.
Sedan tidigare finns en föreslagen utbyggnad av gc-vägnätet i Trafikprogrammet. Den utbyggnad
som föreslås är:
• GC-väg utmed Skolgatan (Klart)
• Utökat gångfartsområde för att få en tryggare och säkrare trafikmiljö för gångare,
cyklister och motorfordon.
• GC-väg utmed Bangatan Cyklister färdas mot centrum från Karlsborgsvägen får samsas
med motorfordon på Bangatan. Utmed Bangatan finns viktiga målpunkter såsom apotek,
busstation, äldrecenter och längre norr ut vårdcentral.
• GC-väg utmed Skövdev. från väg 195 till Sveavägen – Ringvägen. Utbyggnaden av
Åsenområdet medför ökad cykling vilket ökar säkerhetskraven.
• GC-väg utmed Jönköpingsv. Hårt trafikerad väg med blandtrafik. På sommaren är
strandpromenaden välbesökt. En gc-väg anläggs från Långgatans slut utmed Jönköpingsvägen
till gamla Fågelåsvägen, antingen där nuvarande gångstråk utmed strandpromenaden löper
eller utmed Jönköpingsvägen.
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För att ta ställning till var ytterligare utbyggnad av cykelvägar ska ske i framtiden så kan man
också ta hjälp av den nyligen genomförda potentialstudien för cykling som Hållbart Resande
Väst genomfört under 2018:

Potentialstudie för cykling
Cykelpotentialstudien har undersökt potentialen i mer hållbar pendling i Västra Götaland
genom att analysera hur många som potentiellt kan gå, cykla eller elcykla mellan bostad och
arbetsplats/skola inom givna tids- och avståndsintervall. Syftet med studien är att bidra till en
ökad cykling genom att visa var potentialen för cykling är som störst. Resultatet av studien är
även ett visuellt kommunikationsunderlag för prioriteringar av framtida insatser.
Studien bygger på geografiska närhetsberäkningar mellan bostad och arbetsplats/skola för
befolkningen i Västra Götaland. Studien har delats upp i två delar; en för den arbetande
befolkningen, och en för skolelever. Studien visar att 32% av befolkningen i Hjo kan cykla till
arbetet inom 15 min (den ljusgröna färgen i botten på stapeln). Det är inte så stor skillnad i Hjo
om man utökar tidsintervallet till 20, 25 eller 30 min eftersom de flesta i Hjo som är aktuella
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för att kunna cykla till jobbet på 15-30 min nästan uteslutande bor i tätorten Hjo och där tar
det max 15 min. Hjo har jämfört med övriga kommuner i Skaraborg en mycket hög andel av
befolkningen som kan cykla till jobbet på under 15 min.

Cykelpotential för skolelever i Hjo
Cykelpotentialstudien visar att för elever i årskurs 0-3 så har drygt 70 % kortare cykelväg till
skolan än 2 kilometer. För årskurs 4-6 är det drygt 70% av eleverna som har kortare cykelväg
än 3 km.

Detta visar på en enorm cykelpotential för skolbarn i Hjo. Ur klimatsynpunkt är det en
självklarhet att vi måste använda den här potentialen och få så många som möjligt att använda
möjligheten att cykla till skolan. Men det finns fler orsaker till varför det är viktigt att främja
cykling till skolan. Att skjutsa sina barn till skolan innebär flera negativa effekter, dels går barnen
miste om en möjlighet till vardagsmotion, dels förvärras trafiksäkerheten runt skolan. Forskning
från bl a Karlstads universitet visar att barn som tar sig själva till skolan är mer nöjda och
presterar bättre i skolan. Att lära sina barn gå och cykla till skolan är en investering för
framtiden, grundlägger goda vanor tidigt i livet och gör barnen mer självständiga.
Potentialstudien för cykling visar också de stråk där flest cyklar mellan hemmet och
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arbetet/skolan. På så vis kan potentialstudien hjälpa kommunen att identifiera de mest
trafikerade stråken och var behoven av cykelvägar är som störst. Detta är ett av underlagen
som använts för att identifiera var det finns luckor i cykelvägnätet.

Källor
Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2020
https://cykelframjandet.se/wpcontent/uploads/2020/07/hjo_kommun_cyklistvelometern_2020.p
df
Kritik på teknik 2019, SKR
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/kritik-pa-teknik-2019.html
SCB Medborgarundersökning 2020
https://hjo.se/kommun--politik/kvalitet--utveckling/medborgarundersokningen/
Västra Götalandsregionens Cykelpotentialstudie
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/okadcykling-i-vastra-gotaland/potentialstudie/
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Kommunstyrelsen
Ks § 24

2020-22

Ändringsbudget 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 2021 års budget genom att höja
budgeterade skatteintäkter med 1 400 tkr och fördela dessa medel per politikområde:
- Vård och omsorg
- Barn och utbildning
- Teknisk service
- Arbete och socialtjänst
Summa

703
564
63
70
1. 400 tkr

Sammanfattning
Budgetprocessen inför 2021 var ansträngd i det avseendet att behoven under vårprocessen vida
översteg utrymmet i form av ökade skatteintäkter. Utrymmet ökade något under hösten men
relativt kraftiga effektiviseringskrav var nödvändiga och i den slutliga budgeten för 2021 tilldelades förvaltningen 2,0 procent i utrymme för löneöversyn 2021, vilket är 0,5 procentenheter
lägre än föregående år.
I samband med 2020 års löneöversyn, gjorde förvaltningen en kartläggning av lönerna per yrkesgrupp där Hjo kommun jämfördes med övriga kommuner i Skaraborg. Vissa yrkesgrupper konstaterades ligga långt under genomsnittet i Skaraborg och en plan för att ”komma ikapp” upprättades. Vid årets uppdatering av kartläggningen, framkommer att behovet av extrasatsningar för
vissa yrkesgrupper kvarstår. Dessutom är avtalet med Kommunal nu klart, vilket innehåller krav
på minimihöjning om 530 kr per medarbetare, samt 0,3 procentenheter att fördela till yrkesutbildade. Detta innebär att löneökningar inom kommunals område inte ryms inom avsatta medel
utan att ta utrymme för andra yrkesgrupper i anspråk.
Samtidigt har SKR, i februari 2021 avgett sin första skatteunderlagsprognos för året. Prognosen
pekar på att skatteintäkterna överstiger de budgeterade med ca 11 mnkr. Dessutom bedömer
förvaltningen att underskotten inom barn och utbildning och arbete och socialtjänst beräknas
minska jämfört med 2020 med hjälp av genomförda åtgärder samt extra tilldelningar av medel
inför 2021.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens skrivelse 2021-03-09.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sidan

Stab

1(2)

Enhet

Datum

Dnr

Kommunledning

2021-03-09

2020-22

Handläggare

Mottagare

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Ändringsbudget 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 2021 års budget genom att höja
budgeterade skatteintäkter med 1 400 tkr och fördela dessa medel per politikområde:
- Vård och omsorg
703
- Barn och utbildning
564
- Teknisk service
63
- Arbete och socialtjänst
70
Summa
1. 400 tkr

Bakgrund
Budgetprocessen inför 2021 var ansträngd i det avseendet att behoven under vårprocessen vida
översteg utrymmet i form av ökade skatteintäkter. Utrymmet ökade något under hösten men
relativt kraftiga effektiviseringskrav var nödvändiga och i den slutliga budgeten för 2021 tilldelades
förvaltningen 2,0 procent i utrymme för löneöversyn 2021, vilket är 0,5 procentenheter lägre än
föregående år.
I samband med 2020 års löneöversyn, gjorde förvaltningen en kartläggning av lönerna per
yrkesgrupp där Hjo kommun jämfördes med övriga kommuner i Skaraborg. Vissa yrkesgrupper
konstaterades ligga långt under genomsnittet i Skaraborg och en plan för att ”komma ikapp”
upprättades. Vid årets uppdatering av kartläggningen, framkommer att behovet av extrasatsningar
för vissa yrkesgrupper kvarstår. Dessutom är avtalet med Kommunal nu klart, vilket innehåller krav
på minimihöjning om 530 kr per medarbetare, samt 0,3 procentenheter att fördela till
yrkesutbildade. Detta innebär att löneökningar inom kommunals område inte ryms inom avsatta
medel utan att ta utrymme för andra yrkesgrupper i anspråk.
Samtidigt har SKR, i februari 2021 avgett sin första skatteunderlagsprognos för året. Prognosen
pekar på att skatteintäkterna överstiger de budgeterade med ca 11 mnkr. Dessutom bedömer
förvaltningen att underskotten inom barn och utbildning och arbete och socialtjänst beräknas
minska jämfört med 2020 med hjälp av genomförda åtgärder samt extra tilldelningar av medel inför
2021.

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se
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Detta sammantaget gör att förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en
ändringsbudget, där budgeterade skatteintäkter höjs med 1 400 tkr och dessa medel tilldelas
förvaltningen för löneöversynen 2021. Höjningen motsvarar ca 0,3 procent utöver de 2,0 procent
som tilldelades i höstbudgeten och medlen föreslår fördelas enligt nedan:
Vård och omsorg

703

Barn och utbildning

564

Teknisk service

63

Arbete och socialtjänst

70

Summa

Delges
Kommundirektör
Verksamhetschefer
Personalenheten
Ekonomienheten

Lennart Andersson
/Ekonomichef/

1 400 tkr
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Kommunstyrelsen
Ks § 25

2021-57

Efterskänkning av avgifter – Serveringstillstånd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att någon fast tillsynsavgift (grundavgift)
för serveringstillstånd ej ska utgå för år 2021 för de näringsidkare som omfattas av Hjo kommunfullmäktiges beslut § 142/2019 Ansöknings och tillsynsavgifter.

Yrkande

Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Sammanfattning
Den alltjämt pågående pandemin har påverkat bland annat det lokala näringslivet i varierande
omfattning. En verksamhet som påverkats negativt är restaurang- och serveringsnäringen. För att
minska risken för smittspridning har vid ett flertal tillfällen såväl rekommendationer som olika
föreskrifter införts. Förutom en minskad smittspridning har åtgärderna även inneburit en för
branschen negativa effekt genom såväl ett minskat antal gäster och som minskade öppettider
med följd att omsättningen sjunkit.
Under pandemin har olika stödåtgärder som omfattar bland annat restaurang- och serveringsbranschen därför införts. Trots dessa är branschen generellt i kris. Ytterligare åtgärder som kan
öka försäljningen, minska kostnaderna eller öka likviditeten är därför viktiga för att undvika
större problem för verksamheterna.
I denna del har bör även kommunen hjälpa till i den del det är möjligt. Begränsningarna för restaurangbranschen medför bland annat att alkoholförsäljningen sjunkit. Mot bakgrund av detta
kan ifrågasättas skäligheten i att ta ut full tillsynsavgift för en produkt där det allmänna genom
olika åtgärder direkt eller indirekt försvårat eller förhindrat försäljningen. Förslaget innebär därför att denna kostnad ska utgå. Beloppet kommer att uppskattningsvis uppgå till knappt 70 tkr.
Förslaget berör inte den rörliga avgiften då denna är hänförlig till försäljning av alkohol som rent
faktiskt går att genomföra restriktionerna till trots.

Beslutsunderlag
Kanslichefens skrivelse 2021-03-09.
Lidköpings kommun, Miljö- och byggnadsnämndens skrivelse 2011-02-12.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sidan

Stab

1(2)

Enhet

Datum

Dnr

Kansli

2021-03-09

2021-57

Handläggare

Mottagare

Thomas Lindberg

Kommunstyrelsen

Efterskänkning av avgifter - Serveringstillstånd
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att någon fast tillsynsavgift (grundavgift) för
serveringstillstånd ej ska utgå för år 2021 för de näringsidkare som omfattas av Hjo
kommunfullmäktiges beslut § 142/2019 Ansöknings och tillsynsavgifter.

Sammanfattning
Den alltjämt pågående pandemin har påverkat bland annat det lokala näringslivet i varierande
omfattning. En verksamhet som påverkats negativt är restaurang- och serveringsnäringen. För att
minska risken för smittspridning har vid ett flertal tillfällen såväl rekommendationer som olika
föreskrifter införts. Förutom en minskad smittspridning har åtgärderna även inneburit en för
branschen negativa effekt genom såväl ett minskat antal gäster och som minskade öppettider med
följd att omsättningen sjunkit.
Under pandemin har olika stödåtgärder som omfattar bland annat restaurang- och
serveringsbranschen därför införts. Trots dessa är branschen generellt i kris. Ytterligare åtgärder
som kan öka försäljningen, minska kostnaderna eller öka likviditeten är därför viktiga för att
undvika större problem för verksamheterna.
I denna del har bör även kommunen hjälpa till i den del det är möjligt. Begränsningarna för
restaurangbranschen medför bland annat att alkoholförsäljningen sjunkit. Mot bakgrund av detta
kan ifrågasättas skäligheten i att ta ut full tillsynsavgift för en produkt där det allmänna genom olika
åtgärder direkt eller indirekt försvårat eller förhindrat försäljningen. Förslaget innebär därför att
denna kostnad ska utgå. Beloppet kommer att uppskattningsvis uppgå till knappt 70 tkr.
Förslaget berör inte den rörliga avgiften då denna är hänförlig till försäljning av alkohol som rent
faktiskt går att genomföra restriktionerna till trots.

Beslutsunderlag
Utdebitering av avgifter, skrivelse Miljö- och byggnämnden i Lidköping, 2021-02-12; dnr LIMBN
2021-265.
Ansöknings- och tillsynsavgifter, Hjo kommunfullmäktige 2019-06-19 § 142; dnr 2019-132.

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se
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Skickas till
Miljö- och byggnämnden i Lidköping, Tillståndsenheten i samverkan (TIS)
Arbete- och socialtjänst
Kommunikationsstrateg
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen
Ks § 26

2020-22

Omdisposition av budgetmedel 2021 utifrån byte av biståndshandläggningens organisatoriska placering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera 2 728 tkr från politikområde Vård och omsorg till politikområde Arbete och socialtjänst i budget för 2021 för att genomföra flytt av enheten Biståndshandläggning.

Sammanfattning
Enheten Biståndshandläggning är idag organisatoriskt placerade under enhetschefen för hälsooch sjukvårdsenheten. Förvaltningen har undersökt förutsättningarna för att flytta enheten från
VoO till AoS. Syftet är att kartlägga de organisatoriska och kvalitativa fördelarna som skapas om
enheten Biståndshandläggning omorganiseras till AoS.
Genom att placera enheten inom ramen för AoS skapas en möjlighet för biståndshandläggarna
att ingå i en större arbetsgrupp som arbetar med myndighetshandläggning. För medarbetarna
finns då ökade möjligheter till samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling samt till
ett mer integrerat ledarskap. Genom förslaget ges även möjlighet att skapa förutsättningar för en
sammanhållen organisering av all myndighetshandläggning vilket ökar tydligheter för medborgare
som söker stöd.
Mot bakgrund av detta förslår förvaltningen att omdisponera 2 728 tkr från politikområde Vård
och Omsorg till politikområde Arbete och Socialtjänst i budget för 2021 för att genomföra en
organisatorisk flytt av enheten Biståndshandläggning.

Beslutsunderlag
Socialtjänstchefens och vård- och omsorgschefens skrivelser 2021-03-17.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Arbete och Socialtjänst
Vård och Omsorg

Sidan
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Enhet

Datum

Kansli

2021-03-17

Handläggare

Mottagare

Charlotte Warling
Annika Törner

Kommunstyrelsen

Omdisposition av budgetmedel 2021 utifrån byte av
biståndshandläggningens organisatoriska placering
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera 2 728 tkr från
politikområde Vård och Omsorg till politikområde Arbete och Socialtjänst i budget för 2021 för att
genomföra en organisatorisk flytt av enheten Biståndshandläggning.

Sammanfattning
Enheten Biståndshandläggning är idag organisatoriskt placerade under enhetschefen för hälso- och
sjukvårdsenheten. Förvaltningen har undersökt förutsättningarna för att flytta enheten från VoO till
AoS. Syftet är att kartlägga de organisatoriska och kvalitativa fördelarna som skapas om enheten
Biståndshandläggning omorganiseras till AoS.
Genom att placera enheten inom ramen för AoS skapas en möjlighet för Biståndshandläggarna att
ingå i en större arbetsgrupp som arbetar med myndighetshandläggning. För medarbetarna finns då
ökade möjligheter till samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling samt till ett mer
integrerat ledarskap. Genom förslaget ges även möjlighet att skapa förutsättningar för en
sammanhållen organisering av all myndighetshandläggning vilket ökar tydligheter för medborgare
som söker stöd.
Mot bakgrund av detta förslår förvaltningen att omdisponera 2 728 tkr från politikområde Vård och
Omsorg till politikområde Arbete och Socialtjänst i budget för 2021 för att genomföra en
organisatorisk flytt av enheten Biståndshandläggning.

Beslutsunderlag
Skrivelse, Flytt av enhetens Biståndshandläggnings organisatoriska placering 2021-03-17
Charlotte Warling,
Verksamhetschef AoS

Annika Törner,
Verksamhetschef VoO
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Kansli

2021-03-17

Handläggare

Mottagare

Charlotte Warling
Annika Törner

Kommunstyrelsen

Flytt av enhetens Biståndshandläggnings organisatoriska placering
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera 2 728 tkr från
politikområde Vård och Omsorg till politikområde Arbete och Socialtjänst i budget för 2021 för att
genomföra en organisatorisk flytt av enheten Biståndshandläggning.

Bakgrund
Båda verksamhetsområdena - Arbete och Socialtjänst (AoS) samt Vård och Omsorg (VoO) - har
genomgått organisatoriska förändringar de sista åren och AoS har också blivit ett eget
verksamhetsområde sedan några år tillbaka (från att tidigare tillhört barn- och utbildning).
När dåvarande Socialchef tillträdde som ny Kommundirektör 2020 stod verksamheterna återigen
inför ny organisering vilken innebar en återgång till en Verksamhetschef för Vård och Omsorg
(VoO) samt Verksamhetschef för Arbete och Socialtjänst (AoS), tillika Socialtjänstchef. Någon
regelrätt sammanslagning av Aos och VoO hade inte skett under tiden med en gemensam
Socialchef (2019) det var fortsatt två politikområden, och två separata ledningsgrupper. Det har
inte varit och är inte möjligt att slå ihop ledningsgrupperna till en gemensam. Det skulle innebära att
ledningsgruppen skulle omfatta ca 16 personer (chefer och andra representanter). Mot bakgrund
av erfarenhet från 2019 gjordes bedömningen att det skulle vara möjligt att dra in
socialchefstjänsten och återgå till en verksamhetschef inom AoS resp VoO.
I samband med detta gav dåvarande Socialchefen i uppdrag åt de verksamhetschefer som tillträder
för AoS och VoO att göra en översyn av verksamheternas organisering – och huruvida det skulle
kunna finnas fördelar med en överflytt av verksamheter från den VoO till AoS i syfte att balansera
omfattningen av enheterna samt öka kvaliteten.
AoS har idag ingen organisation uppbyggd för den omfattande personalbemanning och planering
som finns inom VoO, med verksamhet som pågår dygnet runt. Detta har tagits med som central
faktor i frågan om eventuell överflyttning av verksamheter. Idag sker en nära samverkan och dialog
om bemanningsfrågor, rekryteringsfrågor på ledningsnivå inom VoO, något som skulle sannolikt
innebära dubbelarbete om mindre delar flyttas till AoS.
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Byte av biståndshandläggarnas organisatoriska placering
Enheten Biståndshandläggning är idag organisatoriskt placerade under enhetschefen för hälso- och
sjukvårdsenheten. De arbetar med att utreda och besluta om rätten till biståndsbedömda insatser
enligt SoL och LSS. Förvaltningen har undersökt förutsättningarna för att flytta enheten från VoO
till AoS. Syftet är att kartlägga de organisatoriska och kvalitativa fördelarna som skapas om enheten
Biståndshandläggning omorganiseras till AoS.
Genom att placera enheten inom ramen för AoS skapas en möjlighet för Biståndshandläggarna att
ingå i en större arbetsgrupp som arbetar med myndighetshandläggning. För medarbetarna finns då
ökade möjligheter till samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling samt till ett mer
integrerat ledarskap.
Genom förslaget ges även möjlighet att skapa förutsättningar för en sammanhållen organisering av
all myndighetshandläggning vilket ökar tydligheter för medborgare som söker stöd.
Mot bakgrund av detta förslår förvaltningen att omdisponera 2 728 tkr från politikområde Vård och
Omsorg till politikområde Arbete och Socialtjänst i budget för 2021 för att genomföra en
organisatorisk flytt av enheten Biståndshandläggning.

Charlotte Warling,
Verksamhetschef AoS

Annika Törner,
Verksamhetschef VoO
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Kommunstyrelsen
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2020-57

Översyn av visionen, dess utvecklingsområden samt prioriterade
mål – reviderad tidplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunstyrelsens reviderade tidplan för visions- och målöversynen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i början av 2020 (§12/2020) kommunstyrelsen i uppdrag att inleda en
översyn av visionen, dess utvecklingsområden samt prioriterade mål. Den då tillträdande kommundirektören fick i uppdrag av styrelsen att direkt inleda översynen. Omtaget skulle fånga in
förändringar som skett sedan visionens tillkomst och därmed ge kommunen aktuell vägledning
även under kommande år kring hur man ska arbeta tillsammans med andra aktörer i kommunen
för att uppnå social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i enlighet med de globala målen i
Agenda 2030. Arbetet med revideringen skulle ”genomföras med bred medborgardelaktighet i
både tätorten och ytterområdena.”. Planen var att de nya målen skulle finnas med i budgeten för
2022, som Kommunfullmäktige tar beslut om i november 2021.
Översynen av visionen och målen har pågått under 2020. Utbildningsinsatser har genomförts för
både politiska företrädare, chefer och medarbetare i kommunen. Alla medarbetare har via en
digital utbildning haft möjlighet att göra inspel till visionsöversynen för att lyfta fram framtida utvecklingsbehov i kommunen. En hållbarhetsrapport har utarbetats som kartlägger hur långt Hjo
kommun kommit i arbetet med att nå de 17 globala målen i Agenda 2030. Syftet med rapporten
var att inspirera till fortsatta diskussioner i arbetet med att se över Hjo kommuns mål och vision. Några interna diskussioner över verksamhetsgränserna har dock inte kunnat genomföras
under året p g a inställda ledarträffar. När restriktionerna lättar ska enhets- och verksamhetscheferna gemensamt identifiera viktiga utmaningar för en hållbar utveckling av Hjo framöver.
Det externa arbetet har till vissa delar kunnat genomföras. We have a dream utställningen har
varit en viktig inspirationskälla. Förskolor och skolor har besökt och därefter bearbetat utställningen genom att använda olika kreativa uttryckssätt. Högstadieeleverna har dessutom gett sin
syn på framtidens Hjo genom LUPP-enkäten. Hjoborna har getts möjlighet att ge sin syn på kommunens utveckling via en enkät på hemsidan som marknadsförts via nyhetsbrev, sociala medier,
utskick i brevlådorna och på hemsidan. Tre dialogmöten i Grevbäck, Gate och kvarteret Brandmannen har genomförts innan pandemins restriktioner satte stopp för ytterligare fysiska träffar.
Fördjupade dialogmöten tillsammans med näringsidkare, föreningar och intresserade medborgare har dock fått skjutas på framtiden p g a smittskyddsreglerna.
För att visions- och målöversynen ska få den legitimitet och förankring hos Hjoborna som kommunfullmäktige efterlyst, så önskar kommunstyrelsen skjuta upp redovisningen av uppdraget ett
år. Så snart restriktionerna lättar och det återigen är möjligt att träffas rent fysiskt är målet att
återuppta både det interna arbetet och den utåtriktade medborgardialogen kring visions- och
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Kommunstyrelsen
forts Ks § 27

2020-57

målöversynen. Eftersom restriktionerna inte kommer lätta under våren 2021 så behöver tidplanen revideras. Det innebär att de reviderade målen presenteras i den budget- och verksamhetsplan som kommunfullmäktige fattar beslut om hösten 2022 och som gäller från 2023.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens skrivelse 2021-03-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sidan

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
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Enhet

Datum

Dnr

KLK

2021-03-15

2020-57

Handläggare

Mottagare

Eva Ulfenborg

Allmänna utskottet

Översyn av visionen, dess utvecklingsområden samt prioriterade
mål – reviderad tidplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunstyrelsens reviderade
tidplan för visions- och målöversynen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige gav i början av 2020 (§12/2020) kommunstyrelsen i uppdrag att inleda en
översyn av visionen, dess utvecklingsområden samt prioriterade mål. Den då tillträdande
kommundirektören fick i uppdrag av styrelsen att direkt inleda översynen. Omtaget skulle fånga in
förändringar som skett sedan visionens tillkomst och därmed ge kommunen aktuell vägledning även
under kommande år kring hur man ska arbeta tillsammans med andra aktörer i kommunen för att
uppnå social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i enlighet med de globala målen i Agenda 2030.
Arbetet med revideringen skulle ”genomföras med bred medborgardelaktighet i både tätorten och
ytterområdena.”. Planen var att de nya målen skulle finnas med i budgeten för 2022, som
Kommunfullmäktige tar beslut om i november 2021.
Översynen av visionen och målen har pågått under 2020. Utbildningsinsatser har genomförts för
både politiska företrädare, chefer och medarbetare i kommunen. Alla medarbetare har via en digital
utbildning haft möjlighet att göra inspel till visionsöversynen för att lyfta fram framtida
utvecklingsbehov i kommunen. En hållbarhetsrapport har utarbetats som kartlägger hur långt Hjo
kommun kommit i arbetet med att nå de 17 globala målen i Agenda 2030. Syftet med rapporten var
att inspirera till fortsatta diskussioner i arbetet med att se över Hjo kommuns mål och vision.
Några interna diskussioner över verksamhetsgränserna har dock inte kunnat genomföras under
året p g a inställda ledarträffar. När restriktionerna lättar ska enhets- och verksamhetscheferna
gemensamt identifiera viktiga utmaningar för en hållbar utveckling av Hjo framöver.
Det externa arbetet har till vissa delar kunnat genomföras. We have a dream utställningen har varit
en viktig inspirationskälla. Förskolor och skolor har besökt och därefter bearbetat utställningen
genom att använda olika kreativa uttryckssätt. Högstadieeleverna har dessutom gett sin syn på
framtidens Hjo genom LUPP-enkäten. Hjoborna har getts möjlighet att ge sin syn på kommunens
utveckling via en enkät på hemsidan som marknadsförts via nyhetsbrev, sociala medier, utskick i
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brevlådorna och på hemsidan. Tre dialogmöten i Grevbäck, Gate och kvarteret Brandmannen har
genomförts innan pandemins restriktioner satte stopp för ytterligare fysiska träffar. Fördjupade
dialogmöten tillsammans med näringsidkare, föreningar och intresserade medborgare har dock fått
skjutas på framtiden p g a smittskyddsreglerna.
För att visions- och målöversynen ska få den legitimitet och förankring hos Hjoborna som
kommunfullmäktige efterlyst, så önskar kommunstyrelsen skjuta upp redovisningen av uppdraget
ett år. Så snart restriktionerna lättar och det återigen är möjligt att träffas rent fysiskt är målet att
återuppta både det interna arbetet och den utåtriktade medborgardialogen kring visions- och
målöversynen. Eftersom restriktionerna inte kommer lätta under våren 2021 så behöver tidplanen
revideras. Det innebär att de reviderade målen presenteras i den budget- och verksamhetsplan som
kommunfullmäktige fattar beslut om hösten 2022 och som gäller från 2023.

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektör
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Eva Ulfenborg
Kommundirektör
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Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Situationen med störande trafik och musik med hög volym från bilar i de centrala delarna av Hjo
på kvällar och nätter kvarstår. Polismyndigheten har framfört önskemål om att Hjo kommun ska
se över möjligheten att komplettera de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna med en reglering
som gör det möjligt för polisen att ingripa i fall som gäller störande musik från fordon.
Med hänvisning till motiven till ordningslagen (1993:1617) har det tidigare ansetts ligga utanför
kommunens kompetens att reglera ordningsstörningar i form av störande musik som primärt
drabbar boenden. Det har inneburit att länsstyrelserna upphävt sådana regleringar vid sina prövningar. Under senare tid har dock ett antal kommuner, bland annat Mora, Askersund och Uddevalla, reviderat sina ordningsföreskrifter och lagt till en skrivning kring störande musik.
Förvaltningen föreslår därför att ett stycke läggs till i § 11 i Hjo kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter i enligt med den kursiverade texten nedan:
11 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.
Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det uppenbart stör den
allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Förvaltningens förslag till revidering anges i kursiv stil med gul markering i bilagt förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-03-12.
Förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sidan

Samhällsbyggnad
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Enhet

Datum

Dnr

Ledning

2021-03-12

2014–39

Handläggare

Mottagare

Svante Andrén

Kommunfullmäktige

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera Allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Hjo kommun enligt förvaltningens förslag

Bakgrund
Situationen med störande trafik och musik med hög volym från bilar i de centrala delarna av Hjo på
kvällar och nätter kvarstår. Polismyndigheten har framfört önskemål om att Hjo kommun ska se
över möjligheten att komplettera de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna med en reglering som
gör det möjligt för polisen att ingripa i fall som gäller störande musik från fordon.
Med hänvisning till motiven till ordningslagen (1993:1617) har det tidigare ansetts ligga utanför
kommunens kompetens att reglera ordningsstörningar i form av störande musik som primärt
drabbar boenden. Det har inneburit att länsstyrelserna upphävt sådana regleringar vid sina
prövningar. Under senare tid har dock ett antal kommuner, bland annat Mora, Askersund och
Uddevalla, reviderat sina ordningsföreskrifter och lagt till en skrivning kring störande musik.
Förvaltningen föreslår därför att ett stycke läggs till i § 11 i Hjo kommuns allmänna lokala
ordningsföreskrifter i enligt med den kursiverade texten nedan:
11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.
Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det uppenbart stör den
allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Förvaltningens förslag till revidering anges i kursiv stil med gul markering i bilagt förslag till
reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun.

Beslutsunderlag
Detta missiv
Förslag till reviderade Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun
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Skickas till
Kommundirektör
Samhällsbyggnad
Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Lars Schill
Svante Andrén
Samhällsbyggnadschef

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun
Dokumenttyp

Ordningsföreskrifter

Fastställd/upprättad

Av kommunfullmäktige 1996-01-25, § 5

Senast reviderad

Av kommunfullmäktige 2002-05-30, § 54
Av kommunfullmäktige 2014-02-27, § 8
Av kommunfullmäktige 2019-03-21, § 100
Av kommunfullmäktige 2021-04-15 § xx
Hjo kommun

Detta dokument gäller för
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun
Hjo kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i
Hjo kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 18 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.
Med polismyndigheten avses Polismyndigheten i Västra Götaland.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 §
första stycket. P 1-4 ordningslagen om inte annat anges.
Med offentlig plats avses:
1. Allmänna vägar.
2. Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som
har upplåtits för sitt ändamål.
3. Områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet om de har upplåtits
för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten samt andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.
Bestämmelsen i 18 § är även tillämplig på icke offentliga platser inom kommunen.
Bestämmelsen i 19 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
För Stora Torget gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.
3 § Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap2 § 2 st ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
1. Skolgårdar, idrottsanläggningar och kommunens skyltade motionsspår.
2. Kyrkogårdar och annan allmän begravningsplats.
3. Till allmänt begagnande upplåtna offentliga badplatser.
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4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § 1 st, 11 §, 12 §, 18 och 19 §§, bör
kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m m
5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad
som behövs för att undvika att allmänhet utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig
lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras och inte heller i övrigt så att fara för
skada på person eller egendom uppstår eller så att trafiken hindras eller störs.
Avlastning och uppläggning av gods ska ske skyndsamt.

Schaktning, grävning m m
6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning,
grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för
minsta möjliga olägenhet.

Störande buller
7 § Arbete som orsakar störande buller och/eller vibrationer för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning och pålning, far inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavare till en container eller andra skrymmande föremål som skall ställas
upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern/föremålet med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar
9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än
2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.
Fastighetsägare är skyldig att se till att växtlighet på hans fastighet inte skjuter in på eller sträcker sig över
till intilliggande gata, gångbana eller annan offentlig plats under de höjder som anges i första stycket.
För den synskadade ska markeringar på utstående föremål såsom pelare, stolpar m m finnas. Väggarna ska
om möjligt hållas fria från klädställningar, papperskorgar, elskåp m m för att den synskadade ska kunna följa
väggen.

Affischering m m
10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana
husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Inte heller får så kallade trottoarpratare sättas upp på offentlig plats utan tillstånd (se bilaga 1 Regler för trottoarpratare m m).
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.
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Högtalarutsändning
11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. Utsändning från
högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det uppenbart stör den allmänna ordningen på
offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Camping
12 § Camping får inte ske på offentlig plats eller sådana platser som nämns i 3 § om inte särskilt tillstånd
lämnats av polismyndighet.

Badförbud
13 § Bad är förbjudet inom hamnområdet och i närheten av markerade kablar.

Hundar och katter
14 § Ägare till hund eller katt, den som tagit emot en hund eller katt för underhåll eller nyttjande, eller
den som endast tillfälligt vårdar hund eller katt är skyldig att följa bestämmelserna i 15 §. För hundar gäller även motsvarande vad avser 16 § och 17 §. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund
för synskadad person eller för polishund i tjänst.
15 § Hund och katt skall hållas kopplade på offentlig plats samt sådana platser som anges i 3 §. Om hund
eller katt befinner sig på offentlig plats samt sådana platser som anges i 3 § skall den vara märkt genom
öronmärkning, (ID-märkning), halsband eller på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.
16 § Hundar får inte vistas på plats som anges i 3 § punkt 2 och 3 (för offentliga badplatser gäller detta
under tiden 30 april till 1 september).
17 § Föroreningar efter hundar skall plockas upp på offentlig plats och på andra platser som anges i 3 §. I
förekommande fall gäller denna bestämmelse även för andra djurslag, som häst, katt och andra husdjur.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
18 § Bestämmelser om pyrotekniska varor finns i 3 kap 7 § ordningslagen. "Pyrotekniska varor får inte
användas utan tillstånd av polismyndighet, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet
och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom".
I syfte att upprätthålla den allmänna ordningen och förhindra att människors hälsa eller egendom skadas
krävs tillstånd av polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor (gäller även andra platser än offentliga). Områden som omfattas av tillståndsplikten är Hjo tätort enligt bilaga 2. Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från sjukhem, ålderdomshem, begravningsplatser och kyrkogårdar.
Även för övriga områden i Hjo tätort (dock ej områdena enligt bilaga 2), Korsberga, Blikstorp och Fågelås
erfordras tillstånd vid alla tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl 20.00 till
kl 01.00 efterföljande dag. För områdena i Hjo tätort enligt bilaga 2 erfordras dock enligt föregående stycke
tillstånd vid alla tidpunkter.
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Sprängning och skjutning med eldvapen m m
19 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning, med eldvapen inom detaljplanelagt
område.
20 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen eller liknande får inte användas på de platser som anges i 2
och 3 §§. Gäller ej i de fall en anläggning utrustats/byggts för ovan avsett ändamål.

Ridning och cykling
21 § Ridning och cykling får inte ske i av kommunen skyltade motionsspår om inte annat anges.

Förtäring av alkohol
22 § Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats, annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana
drycker, inom ett område som begränsas av Torggatan, Ringvägen, Sveavägen, Änggatan, Bangatan, Floragatan, Magasinsgatan, Strömparterren, Hjoån, Hamngatan och Torggatan. Förtäringsförbudet omfattar
dessutom Guldkroksbadet inklusive tillhörande strand vid Vättern. Områdets avgränsning framgår av
kartbild i bilaga 3.

Avgift för att använda offentlig plats
23 § För användning av offentlig plats och område som kommunen ställt med sådan plats har kommunen
rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 -13 § §,
15-21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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Parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att samtliga platser i hamnområdet, med
undantag av 13 platser på Magasinsgatan, laddplatser, parkeringsplatser för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd, särskilt anvisade platser för motorcyklar och mopeder samt platser för bil
med båt på släp, beläggs med avgift från och med innevarande år 2021 enligt nedan:
- avgiftsbeläggningen gäller under perioden 15 maj till 15 september,
- avgiften ska uppgå till 15 kr/tim under tiden 09.00 – 18.00 alla dagar.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera införandet av parkeringsavgifter efter sommarsäsongen 2021. Utvärderingen ska ge svar på om syftet med avgiftsbelagd parkering uppfyllts. Den ska också visa på om det finns behov av att förändra något i den
utformning som föreslås i förvaltningens utredning.

Sammanfattning
Hjo har gott om allmänna parkeringar sett till stadens storlek och antal invånare. Under sommartid ökar trafikmängderna och då upplever medborgare, besökare och verksamheter svårigheter att hitta parkeringsplats i centrala Hjo, framförallt i anslutning till hamnen. All parkering på
allmänna parkeringsplatser i Hjo är avgiftsfri. Bland de boende i Hjo finns en stark tradition att ta
bilen även vid kortare resor i centrum vilket gör att behovet av centrala parkeringar ökar än
mer under vår och sommarsäsongen.
Många kommuner använder tidsbegränsning och avgifter för att styra beteenden och behovet av
parkering. Avgifter kan bidra till att det finns parkeringsplatser tillgängliga för dem som behöver
transportera sig med bil, medan de som bor relativt nära och som istället kan cykla eller gå ska
välja det färdmedlet istället. Om fler väljer hållbara trafikslag som gång och cykel minskar trafiken
i centrum och då förbättras både luftkvaliteten, ljudnivån och atmosfären i staden blir mer attraktiv. Det finns också forskning som visar att parkeringsavgifter stimulerar handeln eftersom
det blir bättre rotation på parkeringsplatserna. För att gynna handel och annan centrumverksamhet ska parkeringsplatserna skifta mellan olika nyttjare förhållandevis snabbt.
Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsen i december 2020 förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att införa parkeringsavgifter vid särskilt attraktiva lägen som exempelvis hamnområdet.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-03-05.
Utredningsuppdrag – Parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen.
S/S Trafiks vänner/Hjo Segelsällskaps skrivelse 2021-03-08.
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Svante Andrén

Kommunstyrelsen

Parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att samtliga platser i hamnområdet, med
undantag av;
13 platser på Magasinsgatan, laddplatser, parkeringsplatser för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd, särskilt anvisade platser för motorcyklar och mopeder samt platser för bil med
båt på släp,
beläggs med avgift från och med innevarande år 2021 enligt nedan:
−

Avgiftsbeläggningen gäller under perioden 15:e maj till 15:e september

−

Avgiften ska uppgå till 15 kr/ timme under tiden 09.00 till 18.00 alla dagar

Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera införandet av
parkeringsavgifter efter sommarsäsongen 2021. Utvärderingen ska ge svar på om syftet med
avgiftsbelagd parkering uppfyllts. Den ska också visa om det finns behov av att förändra något i den
utformning som förslås i denna utredning.

Bakgrund
Hjo har gott om allmänna parkeringar sett till stadens storlek och antal invånare. Under sommartid
ökar trafikmängderna och då upplever medborgare, besökare och verksamheter svårigheter att
hitta parkeringsplats i centrala Hjo, framförallt i anslutning till hamnen. All parkering på allmänna
parkeringsplatser i Hjo är avgiftsfri. Bland de boende i Hjo finns en stark tradition att ta bilen även
vid kortare resor i centrum vilket gör att behovet av centrala parkeringar ökar än mer under vår
och sommarsäsongen.
Många kommuner använder tidsbegränsning och avgifter för att styra beteenden och behovet av
parkering. Avgifter kan bidra till att det finns parkeringsplatser tillgängliga för dem som behöver
transportera sig med bil, medan de som bor relativt nära och som istället kan cykla eller gå ska välja
det färdmedlet istället. Om fler väljer hållbara trafikslag som gång och cykel minskar trafiken i
centrum och då förbättras både luftkvaliteten, ljudnivån och atmosfären i staden blir mer attraktiv.

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, www.hjo.se
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Det finns också forskning som visar att parkeringsavgifter stimulerar handeln eftersom det blir
bättre rotation på parkeringsplatserna. För att gynna handel och annan centrumverksamhet ska
parkeringsplatserna skifta mellan olika nyttjare förhållandevis snabbt.
Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsen i december 2020 förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att införa parkeringsavgifter vid särskilt attraktiva lägen som exempelvis
hamnområdet.

Beslutsunderlag
Detta missiv
Rapport utredningen ”Parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen”

Skickas till
Samhällsbyggnad
Kommundirektör
Kultur, turism och fritid
Skövde kommun

Svante Andrén
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Inledning och bakgrund till uppdraget
Hjo har gott om allmänna parkeringar sett till stadens storlek och antal invånare. Under
sommartid ökar trafikmängderna och då upplever medborgare, besökare och verksamheter
svårigheter att hitta parkeringsplats i centrala Hjo, framförallt i anslutning till hamnen. All
parkering på allmänna parkeringsplatser i Hjo är avgiftsfri. Bland de boende i Hjo finns en stark
tradition att ta bilen även vid kortare resor i centrum vilket gör att behovet av centrala
parkeringar ökar än mer under vår och sommarsäsongen.
Många kommuner använder tidsbegränsning och avgifter för att styra beteenden och behovet av
parkering. Avgifter kan bidra till att det finns parkeringsplatser tillgängliga för dem som behöver
transportera sig med bil, medan de som bor relativt nära och som istället kan cykla eller gå ska
välja det färdmedlet istället. Om fler väljer hållbara trafikslag som gång och cykel minskar
trafiken i centrum och då förbättras både luftkvaliteten, ljudnivån och atmosfären i staden blir
mer attraktiv. Det finns också forskning som visar att parkeringsavgifter stimulerar handeln
eftersom det blir bättre rotation på parkeringsplatserna. Studien ”Parkering- politik, åtgärder
och konsekvenser” av Svensson & Hedström 2010 visar att gratis parkering eller låga avgifter
reducerar handelns omsättning eftersom parkeringsplatserna används av en samma parkerare
under längre tid vilket hindrar fler besökare att parkera för att handla under samma tidrymd.
För att gynna handel och annan centrumverksamhet ska parkeringsplatserna skifta mellan olika
nyttjare förhållandevis snabbt.
Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsen i december 2020 förvaltningen i uppdrag att
utreda möjligheterna att införa parkeringsavgifter vid särskilt attraktiva lägen som exempelvis
hamnområdet. Denna utredning fokuserar därför på ett eventuellt införande av avgifter i
hamnområdet.

Nulägesbeskrivning
Allmänt om parkering i Hjo
All parkering på allmänna parkeringsplatser i Hjo kommun är avgiftsfri men P-skiva används för
tidmätning på de platser som är tidsbegränsade. I centrala Hjo finns gott om uppmärkta
parkeringsplatser längs med stadens gator. Förutom i hamnområdet finns det ”samlade
parkeringsplatser” på Bangatan intill busstationen, vid nedfarten till Stadsparkens lekplats, vid
parkområdet Prärien och vid Kulturkvarteret Pedagogien. Söder om Hjoån finns ett antal
parkeringsplatser kring Torget och längs med hela Regeringsgatan, samt intill korsningen
Skolgatan/Torggatan. Sommartid hänvisas gästerna till sommarparkeringen intill Änggatan.
Parkering i hamnområdet
I hamnen finns drygt 100 parkeringsplatser inom det område som begränsas av Hjoån i söder,
Hamngatan i väster och Floragatan i norr. I nuläget är dessa platser tidsbegränsade med P-skiva.
På Strömparterren gäller en tidsbegränsning om 4 timmar och i övriga området gäller 2 timmar.
Parkeringsplatser för rörelsehindrade är tidsbegränsade till 24 timmar.
Sommartid är det mycket hög belastning på samtliga platser men under övrig tid på året finns
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det så gott som alltid lediga platser.

Genomförande och slutsatser
En mycket viktig del i utredning har varit dialogen med näringsidkare och andra som är
verksamma i hamnområdet och resultatet av denna redovisas längre fram i denna rapport.
För att skaffa oss kunskap kring hur ett eventuellt införande av avgifter kan utformas har vi
gjort en omvärldsanalys och tittat på hur andra kommuner som tillämpar parkeringsavgifter
gjort.
I utredningen har vi ställt oss följande frågor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan vi lära av andra?
Vad är syftet med parkeringsavgifter?
Ska avgifter tillämpas under hela året eller enbart under en kortare period?
Ska samtliga platser i hamnområdet avgiftsbeläggas?
Under vilka veckodagar och tider på dygnet ska parkering vara avgiftsbelagd?
Hur hög ska parkeringsavgiften vara och ska den vara olika hög vid olika tidpunkter på
dygnet?
Ska avgiften kombineras med tidsbegränsning?
Vilket betalsystem ska vi använda?

Kan vi lära av andra?
Vi kan konstatera att det ser olika ut beroende på att kommuner har olika förutsättningarna
och vill uppnå olika syften genom att avgiftsbelägga parkering. De flesta som vi tittat på har
avgifter under hela året men det finns exempel på kommuner som enbart avgiftsbelägger
parkering under sommaren. Det är vanligast att man avgiftsbelägger samtliga centrala
parkeringsplatser men även här finns exempel på kommuner som avgiftsbelägger enstaka
platser. Vilka tider på dygnet som är avgiftsbelagda varierar och likaså avgifternas storlek. Vår
slutsats är att vi måste utgå från hur det ser ut Hjo och vårt syfte med ett eventuellt införande
av avgifter.

Vad är syftet med parkeringsavgifter?
Parkeringsavgifter kan vara ett effektivt verktyg för att öka omsättningen på parkerade bilar och
för att styra parkeringen till lämpliga platser. Möjligheten regleras i lag (1957:259) om kommuners
rätt att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats. Enligt denna lag får en kommun ta ut
parkeringsavgift på allmän plats för ”trafikens ordnande”. Genom en avgift på platser där
efterfrågan är stor, som i en stadskärna eller vid andra stora målpunkter, kan man få en högre
omsättning på parkeringsplatserna och därmed ökad tillgänglighet. Kommunen kan besluta om
att parkering för rörelsehindrad ska undantas från parkeringsavgift.

I Hjo finns flera syften med att införa parkeringsavgifter i hamnområdet. Ett är att påverka
färdmedelsval. Om kostnaden för parkering nära bostaden är avgiftsfri eller lägre än vid
destinationen kan fler antas lämna bilen hemma. Tanken är att det ska finnas parkeringsplatser
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tillgängliga för dem som behöver transportera sig med bil, medan de som bor relativt nära och
istället kan cykla eller gå ska välja det färdmedlet istället. Om fler väljer hållbara trafikslag som
gång och cykel minskar trafiken i centrum och då förbättras både luftkvaliteten, ljudnivån och
atmosfären i staden blir mer attraktiv. Det finns också forskning som visar att parkeringsavgifter
stimulerar handeln eftersom det blir bättre rotation på parkeringsplatserna.

Ska avgifter tillämpas under hela året eller enbart under en kortare period?
Som nämnts i inledningen har Hjo kommun gott om parkeringsplatser i förhållande till både
storlek och invånarantal. Trafiken i de centrala delarna av staden ökar markant under
sommaren och det är då som såväl boende som besökare har svårt att hitta parkeringsplats i de
allra mest centrala delarna av staden. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att avgifter
införs under perioden 15 maj till 15 september.

Ska samtliga platser i hamnområdet avgiftsbeläggas?
Förvaltningens bedömning är att samtliga platser i hamnen bör avgiftsbeläggas för att införandet
av parkeringsavgifter ska fylla det önskvärda syftet. I dialogen med näringsidkare och verksamma
i hamnområdet har det dock framkommit önskemål om att ett antal platser bör vara avgiftsfria
för invånare och besökare som behöver parkera kort tid för att handla eller uträtta ärenden.
Förvaltningens förslag innebär därför att de 13 platserna på Magasinsgatan blir avgiftsfria
korttidsparkeringar med tidsbegränsning om 30 minuter, alla dagar 09.00-18.00 med P-skiva.
Vidare förslår vi att laddplatser, parkeringsplatser för rörelsehindrade, särskilt anvisade platser
för motorcyklar och mopeder samt platserna för bil med båt på släp blir avgiftsfria
(parkeringsavgiften föreslås ingå i avgiften för användning av sjösättningsrampen).

Under vilka veckodagar och tider på dygnet ska parkering vara
avgiftsbelagd?
Det är främst dagtid som det är högt söktryck och svårt att hitta lediga parkeringsplatser i
Hamnområdet. Under sommartid gäller detta alla veckans dagar. Förvaltningen förslår därför
det ska vara avgiftsbelagt mellan 09.00 och 18.00 alla dagar.

Hur hög ska avgiften vara och ska den vara olika hög vid olika tider på
dygnet?
I vår omvärldsbevakning har tittat på vilka avgifter som förekommer i andra kommuner och
konstaterat att det finns stora variationer. I större städer är det inte ovanligt med avgifter på 40
kronor i timmen i centrala lägen. Avgiftens storlek är viktig när det gäller att styra beteendet
avseende transportval eller parkeringsläge. Den får inte vara så låg att incitamentet att gå, cykla
eller parkera längre ifrån hamnen försvinner. Båstad som liksom Hjo är en stad med många
besökare på sommaren har valt att avgiftsbelägga parkering under sommaren och där varierar
avgiften mellan 15 och 35 per timme beroende på parkeringsplatsens läge.
Beläggning och söktryck i hamnområdet är något lägre under tidig förmiddag men är i övrigt
ganska konstant fram till klockan 18.00. Förvaltningens förslag är att avgiften för parkering bör
uppgå till 15 kronor per timme och vara densamma under hela den avgiftsbelagda tiden mellan
09.00 och 18.00 alla veckans dagar.
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Ska avgiften kombineras med tidsbegränsning?
I nuläget är förvaltningens förslag att avgiften inte kombineras med tidsbegränsning. Detta kan
aktualiseras i samband med utvärderingen av införandet och går att införa vid behov.

Vilket betalsystem ska vi använda?
Det finns flera olika betalsystem för att erlägga parkeringsavgift. Sveriges kommuner och
regioner, SKR, rekommenderar att man använder ett elektroniskt system utan fysiska biljetter.
Detta av flera orsaker; parkeringsautomater med biljetter är dyra både i inköp och drift,
parkeringsbiljetter kan förfalskas och de kan vara svåra att fästa eller läsa av. En elektronisk
biljett syns alltid. Övervakning av parkering utan fysiska biljetter kan till exempel ske med hjälp
av applikationer till vanliga mobiltelefoner.Förutom att övervakningen underlättas, finns det ofta
en efterfrågan på biljettfria betalningsalternativ. Det finns ett antal leverantörer av system som
innebär att man betalar via en app som laddas ner i mobiltelefon.

Dialog med berörda
Under utredningen har förvaltningen haft dialog med näringsidkare och andra som är
verksamma i hamnområdet. Trafiksamordnare och trafikingenjör har gjort personliga besök och
berätta om varför vi utreder möjligheten att införa parkeringsavgifter och presenterat hur våra
tankar kring införande av avgifter sett ut. De som deltagit i dialogen är:
Hjo Blomster
Café Guldkanten
Restaurang Bryggan
Nya Hamnkrogen
Systembolaget
Moster Elins glass
Energi träningscenter (nya gymmet)
Hjo Sik
ICA
Wennergrens
Sällskapet Trafiks vänner, skrivelse finns som bilaga till denna utredning
Hjo fiske och båtklubb
Hjo segelsällskap
Hjo kommuns hamnvärdar

Synpunkter från verksamheter i området
•

Det vore bra om korttidsparkeringarna på Hamngatan och några av platserna på
Magasinsgatan kan vara avgiftsfria och tidsbegränsade som korttidsparkeringar 30–60
min. Detta skulle underlätta för kunder och besökare som bara har korta ärenden där
man behöver bil för handla.
Kommentar: Förslaget innebär inte att platserna på Hamngatan avgiftsbeläggs. De 13
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platserna på Magasinsgatan föreslås bli avgiftsfria och tidsbegränsade till 30 minuter.
•

Det finns önskemål om att området ska delas in flera zoner med differentierad avgift
och olika tidsbegränsning
Kommentar: Området är inte tillräckligt stort för att delas in i flera zoner. Det finns fördelar
för både Hjo kommun, parkeringsvakter och de som parkerar om regelverket är enhetligt för
hela hamnområdet. Viss anpassning kommer att göras på Magasinsgatan, se svar ovan.

•

Vore bra om fler parkeringsplatser i hamnområdet gjordes om till snedparkeringar,
särskilt de på Magasinsgatan. Det är mer trafiksäkert.
Kommentar: Detta ingår inte som ett förslag i utredningen men kan beaktas i framtida
planering av hamnområdet.

•

Finns det möjlighet för oss som är verksamma i hamnen att få så kallade
nyttoparkeringstillstånd?
Finns det möjlighet att införa ägarparkering och parkering för anställda?
Många ideellt arbetande i hamnområdet som drabbas av avgifter, behöver ofta bil med
sig pga. material/verktyg, önskar parkeringstillståndskort.
Kommentar: För flera av de verksamma i hamnen underlättar Hjo kommun genom att tillåta
transporter med bil ut på T-bryggan. Detta gäller till exempel för restaurang Bryggan och
Föreningen trafiks vänner. Stora delar av året är det inget problem för verksamma i hamnen
att parkera på de ordinarie platserna men på sommaren kan det vara svårt att hitta plats.
Nyttoparkeringstillstånd och andra liknande tillstånd innebär det att det blir svårare för de
besökare och invånare som måste parkera i Hamnen att hitta plats. I de fall ägare och
anställda åker bil till sina arbetsställen finns möjlighet att parkera på någon av de avgiftsfria
parkeringsplatser som finns i närområdet. I nuläget är förvaltningen restriktiv med att utfärda
nyttoparkeringstillstånd.

•

Förslaget är bra och kan leda till större rotation och mindre långtidsparkering. Bra att
det inte blir parkeringsautomater utan parkering via appsystem. Tidsperioden 15 maj till
15 september är också bra.

•

Finns oro kring att det blir fördyrande för gäster och besökare samt att
avgiften 15 kr är för hög. Finns risk att parkerare inte erlägger avgift eftersom
övervakningen är obefintlig. Hjo är ingen storstad och behöver inga avgifter för
parkering.
Kommentar: I närheten av hamnområdet finns det avgiftsfria parkeringar på flera platser. En
önskvärd effekt av avgifter är att bara de som måste parkera i Hamnområdet ska göra det
och bara så länge som det är nödvändigt. När vi utrett frågan om parkeringsavgift har vi
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kartlagt avgifter i ett flertal andra kommuner. Den förslagna avgiften om 15 kronor är inte
hög när vi jämför med andra kommuner som likt Hjo är en besöksort. I nuläget är det svårt
att bedöma i vilken utsträckning de som väljer att parkera i hamnområdet betalar en eventuell
parkeringsavgift. Vi kommer givetvis att anpassa bevakningen efter hur skyldigheten att
erlägga avgift efterlevs.
•

Önskvärt med fler parkeringsplatser för bil med båt på släp.
Kommentar: I nuläget finns fyra platser på strömparterren för bil med båt på släp.
Utredningen innehåller inget förslag om att utöka dessa.

•

Önskvärt med fler parkeringsplatser för i- och urlastning av bil.
Kommentar: I nuläget finns en parkeringsplats på Strömparterren för ändamålet.
Förvaltningen ser över möjligheten att utöka till två platser.

•

Finns det möjlighet att utöka antalet parkeringsplatser i hamnen?
Kommentar: I nuläget är det svårt att tillskapa fler platser i området. Ett införande av
parkeringsavgifter innebär dock inte att antalet platser minskar

•

Förslag om att använda parkområdet Prärien som sommarparkering
Kommentar: Prärien är en uppskattad park i synnerhet under sommaren. Det finns i nuläget
inga planer på att nyttja den som sommarparkering. Ett långsiktigt mål för Hjo kommun är att
trafiken och antal bilar i de centrala delarna ska minska till förmån för gående och cyklister.

•

Ägarna till ICA hallen ser att det finns risk att belastningen på deras kundparkering ökar
än mer. Redan i nuläget har de problem med ”obehörig” parkering som tränger ut
möjligheterna för kunder att parkera.
Kommentar: Vi delar ICA:s uppfattning om att parkeringsavgifter i hamnområdet kan få
konsekvenser för deras kundparkering där de upplåter parkering kostnadsfritt för sina kunder.
Hjo kommun bör oavsett om parkeringsavgifter införs eller inte se över möjligheterna att
erbjuda fler så kallade sommarparkeringar och förbättra informationen och skyltningen när
det gäller tillgängliga parkeringsplatser.
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Förvaltningens förslag
−

Med start innevarande år 2021 förslår förvaltningen att parkeringsavgifter införs på
samtliga parkeringsplatser i hamnområdet, med undantag av laddplatser,
parkeringsplatser för rörelsehindrade, särskilt anvisade platser för motorcyklar och
mopeder samt platserna för bil med båt på släp (avgiften föreslås ingå i rampavgiften).
På Magasinsgatan finns 13 parkeringsplatser (samt 2 platser för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd). För att ge möjlighet till korttidsparkering för ärenden förslås avgiftsfri
korttidsparkering 30 minuter, alla dagar 09.00-18.00 med P-skiva på dessa 13 platser.
De sex parkeringsfickorna som är belägna på Hamngatan förslås få samma reglering som
platserna på Magasinsgatan, dvs korttidsparkering 30 min, alla dagar 09.00-18.00 med Pskiva.

−

Avgiftsbeläggningen förslås gälla under perioden 15:e maj till 15:e september.

−

Avgiften föreslås uppgå till 15 kr/ timme under tiden 09.00 till 18.00 alla dagar.

−

Efter sommarsäsongen 2021 ska resultat och konsekvenser av införandet utvärderas.
Utvärderingen ska ge svar på om syftet med avgiftsbelagd parkering uppfyllts. Den ska
också visa om det finns behov av att förändra något i den utformning som förslås i
denna utredning.

En illustration av ovanstående förslag finns på flygfoto över hamnområdet i bilaga 1 till denna rapport.
Platser markerade med gult föreslås bli avgiftsfria och platser markerade med rött förslås omfattas av
avgift.

Tidplan för beslut och genomförande
16 mars 2021

Beredning tekniska utskottet och information allmänna utskottet

31 mars 2021

Förslag till beslut behandlas på kommunstyrelsen

15 april 2021

Kommunfullmäktige behandlar förslag till beslut

20 april 2021

Tekniska utskottet/ Trafiknämnden beslutar om lokala
trafikföreskrifter avseende parkeringsavgifter

15 maj 2021

Avgiftsbelagd parkering i hamnområdet träder i kraft

6
09-18

2 Hkp

2 Laddplats

1Hkp

09-18

1 Hkp

13

4

11

14

45

09-18

1 På och avlastning av fritidsbåt

4-8 MC
4 Bil och båt på släp
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Kommunstyrelsen
Ks § 41

2010-272

Revidering av taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till revidering av taxa för felparkeringsavgifter i Hjo kommun att gälla fr o m 2021-05-15.

Sammanfattning
Med start den 15 maj 2021 införs parkeringsavgifter i hamnområdet. Gällande taxa för felparkeringsavgift innehåller ingen avgift för de fall någon underlåter att erlägga parkeringsavgift. Den föreslagna avgiftens storlek, 500 kr, överensstämmer med motsvarande taxa i kommuner i vårt
närområde.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-03-01.
Förslag till reviderad taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sidan

Stab

1(2)

Enhet

Datum

Dnr

Kansli

2021-03-01

2010-272

Handläggare

Mottagare

Anders Westermark

Kommunfullmäktige

Revidering av taxa för felparkeringsavgifter i Hjo kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till revidering taxa för
felparkeringsavgifter i Hjo kommun att gälla från 2021-05-15. Revideringen innebär ett tillägg till
taxan enligt nedan:
-

500 kronor då avgift inte erlagts på avgiftsbelagd parkeringsplats

Bakgrund
Med start den 15 maj 2021 införs parkeringsavgifter i hamnområdet. Gällande taxa för
felparkeringsavgift innehåller ingen avgift för de fall någon underlåter att erlägga parkeringsavgift.
Den föreslagna avgiftens storlek, 500 kr, överensstämmer med motsvarande taxa i kommuner i vårt
närområde.
I bifogat förslag till reviderad taxa är ändringar och tillägg markerade med kursiv stil och gul
överstrykning.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun

Skickas till
Samhällsbyggnad
Skövde kommun

Svante Andrén
Samhällsbyggnadschef

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

Taxa för felparkeringsavgift inom Hjo kommun

Dokumenttyp

Avgiftstaxa

Fastställd/upprättad

Kommunfullmäktige 2016-12-15, § 95

Senast reviderad

Kf 2021-04-20 § xx

Detta dokument gäller för

Hjo kommun

Giltighetstid

2017-01-01 – tills vidare

Dokumentansvarig

Gata/parkchef

Dnr

2010-272

2(3)

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning ......................................................................................................................................... 2
Allmänna parkeringsregler enligt Trafikförordningen .............................................................................. 3
Kommunens parkeringsövervakning och rätt att ta ut felparkeringsavgift ......................................... 3
Taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun ................................................................................... 3
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Allmänna parkeringsregler enligt Trafikförordningen
Trafikförordningen (1998:1276) innehåller bestämmelser för alla trafikanter och trafik med fordon, bland annat om hur man får stanna och parkera. De allmänna bestämmelserna om hur man
får stanna och parkera gäller för hela landet. Utöver dessa bestämmelser kan en enskild kommun reglera parkeringen i lokala trafikföreskrifter. I Svensk trafikföreskriftsamling, www.stfs.se,
finns dessa lokala trafikföreskrifter publicerade i sin helhet.

Kommunens parkeringsövervakning och rätt att ta ut felparkeringsavgift
Parkeringsövervakning på allmän plats är en form av myndighetsutövning som historiskt har varit polisens uppgift, men numera har även kommuner rätt att utöva parkeringsövervakning.
Regler för övervakning på allmän plats framgår av lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. samt lag (1976:206) om felparkeringsavgift. Dessa lagar kan tillämpas för parkeringsförseelser med registrerade fordon, förutsatt att det inte handlar om lagöverträdelse i
straffrättslig mening enligt annan lag eller författning.
Parkeringsanmärkningar får utfärdas av polisen och av parkeringsvakter som kommunen har
förordnat. Parkeringsvakter kan vara anställda i kommunen, i andra kommuner, kommunala
parkeringsbolag eller i ett auktoriserat bevakningsföretag.
En förutsättning för övervakning och utfärdande av felparkeringsavgifter är att parkeringsreglerna är beslutade och utmärkta på rätt sätt. En parkeringsanmärkning för överträdelse av lokala
trafikföreskrifter, LTF, får enligt förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift inte utfärdas om
föreskriften inte märkts ut enligt gällande bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) eller
inte kungjorts på den särskilda webbplatsen för trafikföreskrifter (STFS).
Kommunen beslutar om felparkeringsavgiftens storlek enligt förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.
Källa: Parkeringshandboken, Sveriges kommuner och landsting, SKL; 2016

Taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun
-

500 kronor då parkeringsbricka inte placerats väl synlig i fordonets främre del

-

500 kronor då parkeringsavgift inte erlagts på avgiftsbelagd parkeringsplats

-

500 kronor för överskriden parkeringstid

-

750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud

-

1 000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på plats avsedd för
rörelsehindrade utan tillstånd
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Kommunstyrelsen
Ks § 42

2018-233

Revidering av taxa och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark
säsongen 2021 med anledning av Covid-19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften för uteserveringar eller annan
likande markupplåtelse tas bort under säsongen 2021.

Yrkande

Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Sammanfattning
Covid-19- pandemin innebär fortsatt 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 2021. Avgifter för Foodtrucks debiteras enligt taxa.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-02-19.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sidan

Kommunledningskontoret

1(1)

Enhet

Datum

Dnr

Ledning

2021-02-19

2018-233

Handläggare

Mottagare

Svante Andrén

Allmänna utskottet

Revidering av Taxa och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark
säsongen 2021 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 2021

Bakgrund
Covid 19 pandemin innebär fortsatt 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 2021. Avgifter för Foodtrucks debiteras enligt taxa.

Beslutsunderlag
Detta missiv

Skickas till
Kommundirektör
Samhällsbyggnad
Svante Andrén
Samhällsbyggnadschef

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

