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Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Tid: Torsdagen den 11 november 2021, kl 18.30   
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret 
 
Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta i första hand sin gruppledare 
som kallar ersättare för tjänstgöring.  
 
Hjo 2021-11-04 
 
Michael Kihlström Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 
 
Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Upprop  

2. Val av protokollsjusterare och 
fastställande av tid för justering 

Linnéa Hultmark (C) och Bodil Hedin (S) utses att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet. 
Ersättare: Berit Henriksson (C) och Merja Wester (S). 
Justeringstid: Måndag 15 november 2021, kl 15.00. 

3. Fastställande av dagordning  

4. Allmänhetens frågestund  

5. Frågestund  

6. Delårsbokslut 2021-08-31 för Hjo 
kommun och dess bolag 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- fastställa delårsbokslut 2021-08-31 för Hjo kommun och 

dess bolag, samt  
- uppdraget angående prognosticerade underskott från bud-

getuppföljning 2 (efter maj månads utgång) kvarstår, Ks § 
81/21, dnr 2021-101. 

7. Revisorernas budget för år 2022 
Ansvarig politiker: Kommunfullmäkti-
ges ordförande Michael Kihlström 

Kommunfullmäktige beslutar att anslå 700 000 kronor till 
kommunrevisionen för år 2022. 
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8. Budget och verksamhetsplan 2022 
– 2024 för Hjo kommun 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 
Föredragande: Ekonomichef Lennart 
Andersson 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- driftbudget för 2022 fastställs på politikområdesnivå samt 

för 2023 – 2024 på nämndnivå enligt föreliggande förslag till 
budget, 

- investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för perioden 
2023 – 2026 fastställs enligt föreliggande förslag till budget 
på sidan 36, 

- resultatbudget för 2022 samt preliminär resultatbudget för 
perioden 2023 – 2024 fastställs enligt föreliggande förslag till 
budget, 

- kassaflödesbudget 2022 samt preliminär kassaflödesbudget 
för perioden 2023 – 2024 fastställs enligt föreliggande för-
slag till budget, 

- balansbudget 2022 samt preliminär balansbudget för peri-
oden 2023 – 2024 fastställs enligt föreliggande förslag till 
budget, 

- kommunstyrelsen äger rätt att under 2022 nyupplåna, d v s 
öka kommunens låneskulder med totalt 20 mnkr, 

- i budgeten angivna 15 prioriterade mål för fullmäktige fast-
ställs, samt 

- nuvarande skattesats 21:57 bibehålls. 
9. Kommunfullmäktiges sammanträ-

den under år 2022 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
sammanträda följande datum under 2022: 
3 mars 
13 april (onsdag) 
18 maj (onsdag) 
30 juni 
15 september 
20 oktober  
17 november 
21 december (onsdag) 

10. Redovisning av inte färdigberedda 
motioner 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
lägga redovisningen till handlingarna. 

11. Revidering av markpris på kvarva-
rande detaljplanelagd industrimark 
på Hjo Norra industriområde, 
kvarteret Kvistborren och fastig-
heten Hjo Norr 3:59 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:   
- markpriset på kvarvarande detaljplanelagd industrimark på 

Hjo Norra industriområde, kvarteret Kvistborren och fas-
tigheten Hjo Norr 3:59, fastställs till 70 kr per m2, samt  

- för tomter där utkast till köpekontrakt är upprättat föreslås 
att nu gällande tomtpris kvarstår. 

12. VA-taxa för Hjo kommun att gälla 
fr o m 2022-01-01 
Ansvarig politiker: Tekniska utskottets 
ordförande Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-
taxan höjs enligt förvaltningens förslag att gälla fr o m 2022-
01-01. 
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13. Räddningstjänsten Östra Skaraborg: 
Delårsbokslut 2021 
Ansvarig politiker: Direktionens leda-
mot Britt-Marie Sjöberg (C)  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna delårsbokslut 2021 för Räddningstjänsten Östra Ska-
raborg. 

14. Avfallshantering Östra Skaraborg: 
Delårsrapport 2021 
Ansvarig politiker: Direktionens leda-
mot Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna delårsrapport 2021 för Avfallshantering Östra Skara-
borg. 

15. Markförvärv Söder 6:1 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för-
värva fastigheten Hjo Söder 6:1 till en köpeskilling av 3,5 mnkr. 

16. Valärenden 
 

- Återbesättande av ledigblivet uppdrag som ledamot i kom-
munstyrelsen efter Lennart Larsson (Sd). 

- Återbesättande av ledigblivet uppdrag som ombud vid För-
rättningar enligt fastighetsbildningslagen m fl lagar efter 
Svante Andrén. 

- Återbesättande av ledigblivet uppdrag som ersättare i ar-
vodesberedningen efter Thomas Karlsson (Sd). 

- Kvarstående som kommunens revisor mandatperioden 
2019-2022 – Jaan Kello (M). 

17. Nya motioner att anmäla  

18. Anmälningsärenden  
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Händelser av väsentlig betydelse

I likhet med 2020 har året präglats av Covid19-pandemin. Re-
striktioner i vårt sätt att röra oss och träffas har medfört nya 
arbetssätt, sjukfrånvaron har varit hög och vi har haft svårigheter 
med att hitta vikarier. Lyckligtvis har spridningen i Hjo varit rela-
tivt låg med ett mycket litet antal dödsfall relaterade till Covid-19. 

Sjukfrånvaro och ökad vårdtyngd har under semesterperioden 
medfört extrakostnader inom Vård och omsorg i form av extra-
premier till de som arbetat extra och/eller flyttat på sin semester. 
Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens kommer 
vara en utmaning för alla verksamheter framöver.

Ett sätt att minska kompetensförsörjningsproblemet är att öka 
sysselsättningsgraden bland våra befintliga medarbetare och ett 
led i detta är införande av ”heltid som norm” Arbetet med att för-
bereda för implementering av detta fortskrider och då framförallt 
genom anskaffning av verksamhetsstöd i form av schemaläggnings-
moduler etc. samt genom utbildning och att organisera oss på ett 
effektivt sätt ur bemannings- och schemaläggningsperspektiv.

En annan utmaning som har förstärkts under pandemin är kost-
nader för försörjningsstöd, familjehemsplaceringar och institution-
splaceringar. Kostnaderna för försörjningsstöd har under årets 
första åtta månader ökat med ca 600 tkr (eller 10%) jämfört med 
motsvarande period föregående år. Ökningen är till största delen 
en effekt av arbetslöshet till följd av pandemin. Beträffande kost-
nader för placeringar har vi under året förstärkt organisationen 
med en befattning med uppgift att söka ”egna” familjehem istället 
för konsulentstödda sådana. 

Inom barn och utbildning har pandemin medfört att undervisnin-
gen i stor utsträckning har fått ställas om till distansundervisning. 
Hög sjukfrånvaro på grund av restriktioner/symtom bland skol- 
personal och mycket Covid-testning har inneburit en ansträngd 
situation för lärare och annan skolpersonal.

Effekterna för eleverna är svåra att avläsa i ett så här tidigt skede, 
men vi har sett att en del elever far illa av att inte få komma till 
skolan. Från och med höstterminen 2021 är verksamheten dock 
tillbaka i undervisning i skolan igen och vi kommer att arbeta med 
att kompensera för eventuellt kunskapstapp under kommande 
läsår. 

Inom teknisk service har fokus legat på investeringar i våra skol-
byggnader, och framförallt i form av nybyggnation av Estrid Eric-
sonskolan och om- och tillbyggnad av Korsbergaskolan.

Befolkningsutvecklingen sviktade lite i början av året men har 
återhämtat sig och invånarantalet per den 31 augusti var 9 263 
vilket är 34 fler än vid årets början.
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Om- och tillbyggnad av Korsberga skola

Byggstart för etapp 1 var i oktober 2020 vilket omfattar om- och 
tillbyggnad av lokaler för skolan och fritids. Etappen färdigställdes 
och besiktigades i april 2021 och är nu tagen i bruk av verksam-
heten.  Etapp 2 är sedan maj månad i full gång och ska vara färdig-
ställd i november 2021. I denna etapp bygger vi om delar av skolan 
till tre nya förskoleavdelningar.

Estrid Ericsonskolan

Byggnationen av vår nya skola är i full gång och både Hjo kommun 
och den entreprenör vi upphandlat är måna om att minimera byg-
gets negativa inverkan på miljö och klimat. Sunda och klimatsmar-
ta lokaler är ett av fyra fokusområden i satsningen Klimat 2030, 

Estrid Ericsonskolan byggs enligt Miljöbyggnad silver. Det innebär 
att vi ställer högre krav på vår byggnad än vad byggnormerna 
kräver.  

Ytterväggarna och taket, det s.k. ytterklimatskalet, är särskilt 
dimensionerade för att byggnaden ska få en så låg energiför-
brukning som möjligt. Av samma skäl har fönsterytorna mot 
söder minimerats. Det gör att solvärmeinstrålningen minskar och 
vi behöver inte använda någon komfortkyla för att skapa ett sunt 
inomhusklimat. Detta blir allt viktigare i takt med att klimatet 
förändras under kommande år.

Precis som alla andra kommunala lokaler så kommer skolan att 
värmas upp helt fossilfritt med fjärrvärme som producerats med 
hjälp av överblivet träflis från vårt närområde. Elen till skolan 
består av 100% förnybar vattenkraft. Dessutom kommer det fin-
nas en 209 kvm stor solcellsanläggning på taket som producerar 
en del av den energi som används i byggnaden.

https://hjo.se/bostad--miljo/byggprojekt/ny-f-6-skola/sa-bygger-vi-estrid-er-
icsonskolan-hallbart/
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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. För 2021 har kommunfullmäk-
tige antagit 17 verksamhetsmål och 3 finansiella mål. Dessa mål följs upp vid delårsbokslut och vid årsbokslut för att se om vårt arbete 
leder i rätt riktning mot vår vision.

Måluppföljning och god ekonomisk hushållning

Utvecklingsområde 1: Boende - Lätt och gott att leva Utfall 
2020

Prognos 
2021

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 11 mnkr (2020 var målet 8 mnkr)

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

20. Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras
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Sammanställning måluppfyllelse

På vidstående sida redovisas prognosen för måluppfyllelse under 
2021 tillsammans med bedömningen för 2020.  För flera av våra 
verksamhetsmål använder vi SCBs medborgarundersökning som 
indikator, i vilken vi deltar endast vartannat år. Då vi inte genom-
för den under 2021 visar prognosen av naturliga skäl inga drastis-
ka skillnader jämfört med 2020 års bedömning, vilken redovisas i 
detalj i 2020 års årsredovisning.

Beträffande mål nr 1 som handlar om antal invånare och är ett 
av våra viktigaste mål inleddes året svagt med en nettominskning 
under senvintern och våren. Statistiken har dock förbättrats suc-
cessivt och per den sista augusti uppgick invånarantalet till 9 263 
vilket är 34 fler än vid årets början och det finns i nuläget inget 
som tyder på att invånarantalet kommer att sjunka tillbaka under 
de 9 229 som var vid årets ingång.

Mål 3 handlar om kvalitet inom bland annat vård och omsorg, 
vilket påverkas starkt av Covid-19 pandemin. Brukarundersökning-
ar visar hög nöjdhet inom särskilt boende men gick tillbaka lite 
inom hemtjänsten under 2020. Detta tillsammans med att person-
alkontinuiteten inom hemtjänsten preliminärt ser ut att ytterligare 
försämrats gör att vi bedömer att målet endast kommer att nås 
delvis.

Mål nummer 5 lyder ”Eleverna ska nå ökade kunskapsresultat tack 
vare en skola präglad av lustfyllt lärande, studiero och trygghet”. 
Detta mål bedömdes som delvis uppnått under 2020 och trots att 
våra enkätundersökningar under våren indikerar att trygghet och 
studiero har ökat är vi inte helt nöjda med måluppfyllelsen som 
helhet, varför bedömningen “delvis uppnått” behålls. 

Beträffande de finansiella målen ser såväl resultatmålet som so-
liditetsmålet för 2021 ut att nås, trots relativt stora investeringar 
under året. Målet om 70%-ig självfinansiering av investeringar 
under mandatperioden är svårbedömt då det sträcker sig fram 
till och med 2022-12-31. Resultat- och investeringsprognoser och 
budgetar indikerar dock att självfinansieringsgraden hamnar något 
under 70%, varför bedömningen landar på ”ej uppnått”.

Utifrån ovanstående sammanställning, analys och utvärdering av 
såväl verksamhetsmål som finansiella mål är det kommunstyrels-
ens sammantagna bedömning att god ekonomisk hushållning råder 
i Hjo kommun.

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Antal 8 841 8 790 8 832 8 805 8 885 8 983 9 048

År
2010 8841
2011 8790
2012 8832
2013 8805
2014 8885
2015 8983
2016 9048
2017 9093
2018 9176
2019 9210
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaff-
ningsvärdet efter avdrag för avskrivningar. Investeringar som har 
ett betydande och väsentligt belopp aktiveras i balansräkningen. 
Som vägledning används en gräns på ett basbelopp (47 600 för år 
2021) och en livslängd på mer än tre år. Avskrivningar av anlägg-
ningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjande-
period, 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 till-
lämpas.

Avskrivningstider komponenter                               År

Fastighet

Råmark 0

Stomme och grundläggning 80

Markanläggning 20

Stomkomplettering 40

Ytskikt 15

Snickerier invändigt 30

Installationer 40

Teknik 10

Avskrivningstider komponenter År

Vägar

Underbyggnad/förslitningslager + 
Överbyggnad

0

Beläggning asfaltsgrund 50

Beläggning slitlager

- Infartsleder 10

- Övriga gator 20

Gatubelysning 20

Skyltar och trafikanordningar 20

Avskrivningstider komponenter År

Hamn

Kaj 80

Vågbrytare 80

Bryggor 30

Ytbeläggningar 50

Markarbete 20-evig

Belysning 20

Möblemang utomhus 20

  
Avskrivningstider komponenter År

Övrigt

Konst 0

Maskiner och bilar 5-10

Inventarier t.ex. teknisk utrust-
ning, möbler

3-10

Immateriella tillgångar 
(programvaror)

3-5

Hjo kommun följer kommunal redovisningslagstiftning och Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. Beträffande 
schablonersättning gällande personer med uppehållstillstånd se dock under rubriken ”verksamhetens intäkter” nedan. Delårsbokslutet 
innehåller en resultaträkning, kassaflödesanalys samt en balansräkning. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och 
investeringsredovisning. 

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
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Anslutningsavgifter samt ersättningar
RKRs rekommendation R4 – Intäkter, som reglerar redovisning-
en 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 avräk-
nats mot investeringsbeloppet. Från och med 2020 redovisas 
gatukostnadsersättningar att redovisas som intäkt redan vid fak-
tureringstillfället. Någon retroaktiv rättelse av tidigare erhållna 
gatukostnadsersättningar har dock ej skett.

Bidrag till statlig infrastruktur
Hjo kommun undertecknade tillsammans med de övriga Ska-
raborgskommunerna under 2013 en avsiktsförklaring med Tra-
fikverket 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 (jämförel-
sestörande post) och en avsättning med 5,0 mnkr. Avsättningen 
har sedan dess indexuppräknats. Beloppet kommer att utbetalas 
successivt under byggperioden. Avsättningen uppgår till 5,4 
mnkr per 20210831.
 
 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.

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

Leasingavtal
Leasingavtal avseende bilar som bedömts vara av finansiell 
art och har en leasingtid på minst fyra år, har redovisats som 
anläggningstillgång i balansräkningen, under rubriken maskiner 
och inventarier. Förpliktelsen i form av framtida betalningar av 
leasingavgifter har redovisats som skuld. 

Anskaffningsvärdet har tagits upp till det verkliga värdet. Av-
skrivningstiden följer leasingperioden och objekten skrivs ner till 
restvärdet. Räntekostnaden beräknas till ett fast värde fördelat 
över leasingperioden. Alla lokalhyresavtal har redovisats som 
operationella.

Lånekostnader
Lånekostnader i form av räntor och avgifter periodiseras och 
belastar resultatet det år då de uppstår. I större byggprojekt, 
med lång produktionstid aktiveras räntekostnader under bygg-
tiden. Under perioden jan-aug 2021 har inga räntekostnader 
aktiverats.

Löneskatt
Löneskatten redovisas då pensionsförpliktelsen uppkommer 
vilket innebär att löneskatten periodiseras och redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen.
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Pensionsskuld
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 beräk-
ning, gjord enligt RIPS2021.

Förtroendevalda
Till och med år 2014 redovisades alla pensionsskulder till för-
troendevalda som en ansvarsförbindelse. Från och med år 2015 
sker en uppdelning mellan avsättning och ansvarsförbindelse 
enligt KPAs beräkning.
 
Avsättning har gjorts efter KPAs beräkning 2021-01-25. Årets 
förändring av avsättningen har belastat periodens resultat 2021 
med 463 tkr inkl. löneskatt. Teoretiskt värde av förtroendeval-
das pensionsförmåner beräknas och redovisas som ansvarsför-
bindelse för förtroendevalda, vars uppdrag motsvarar minst 40 
procent av heltid. För de som har intjänad pensionsrätt och är 
under 50 år beräknas en inkomstgaranti under 12 månader, och 
för de som är över 50 år beräknas visstidspension fram till 65 år. 
Beräkningen görs brutto utan samordning. Eftersom pensions-
förmånen är relaterad till förändringar i basbeloppet görs ingen 
nuvärdesberäkning.

Kommunen har antagit att OPF-KL ska gälla för de politiskt för-
troendevalda som tidigare inte omfattades av PBF. För år 2018 
avser detta 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 efterlevan-
depensioner finns särskilt tecknade försäkringar.

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

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

Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av de preliminära 
månatliga inbetalningarna, prognosen för slutavräkningen 2021 
samt skillnaden mellan den slutliga taxeringen och prognosen 
för 2020. Avräkning av skatteintäkterna har gjorts efter Sveriges 
Kommuner och Landstings beräkningar från augusti 2021, samt 
med hänsyn till kap. 9§§3-4 LKBR.

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

Taxefinansierade verksamheter
Resultatregleringsfonden för renhållning är redovisad under Av-
sättningar och uppgår till 4,3 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 redo-
visas som en kortfristig skuld respektive fordran och kommer 
att användas till nästkommande år.

Verksamhetens intäkter
Nedan redovisas kommunens huvudsakliga inkomstgrupper och 
dess grund för intäktsföring.

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

Äldreomsorgsavgifter
Fakturering till brukaren sker i början av nästkommande månad. 
Inkomsten intäktsförs dock i den period som intäkten avser 
vilket innebär att normalt behöver ingen periodisering ske vid 
boksluten.
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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 ”Anslut-
ningsavgifter 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 avta-
let är utformat så att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 

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

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

 

Den sammanställda redovisningen
Syftet med sammanställd redovisning är att ge en helhetssyn 
på kommunens verksamhet och ekonomi och ge en organisa-
tionsneutral redovisning som möjliggör jämförbarhet mellan 
kommunerna. Den sammanställda redovisningen upprättas 
enligt förvärvsmetoden med den s.k. alternativa metoden där 
underkoncernens (Hjo Stadshus AB) bokslut konsoliderats. 

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

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

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

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

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

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

Hantering i delårsrapport
De kommunägda bolagen utgör så liten andel av kommunkon-
cernens verksamhet att sammanställd redovisning ej anses 
nödvändig i delårsrapporten.
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Resultaträkningen visar kommunens samtliga intäkter och kostnader och hur 
det egna kapitalet har förändrats jan-aug 2021. 

Resultaträkning

Mnkr
2019-08 2020-08 2021-08 Helårsprognos 

2021
Helårsbudget 

2021
Prognos avvikelse 

helår

Verksamhetens intäkter 84,6 88,1 90,0 129,4 126,6 2,8

-varav jämförelsestörande intäkter 0 0 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -402,7 -416,2 -426,8 -666,1 -655,2 -10,9

-varav jämförelsestörande 
kostnader

0 0 0 0 0 0

Avskrivningar -15,1 -16,9 -17,1 -24,7 -24,7 0,0

Verksamhetens nettokostnader -333,2 -345,0 -353,9 -561,4 -553,3 -8,1

Skatteintäkter 272,1 273,1 283,2 423,8 413,0 10,8

Generella stadsbidrag och  
utjämning

82,8 95,6 102,7 154,1 152,5 1,6

Verksamhetens resultat 21,7 23,7 32,0 16,5 12,2 4,3

Finansiella intäkter 0,5 0,6 0,5 0,7 0,9 -0,2

Finansiella kostnader -1,0 -1,1 -1,3 -1,7 -2,1 0,4

Resultat efter finansiella poster 21,2 23,2 31,2 15,5 11,0 4,5

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 21,2 23,2 31,2 15,5 11,0 4,5

Periodens resultat

I likhet med tidigare år är resultatet betydligt högre för årets 
första åtta månader än det prognostiserade årsresultatet. De 
främsta förklaringarna till detta är att intäkter från skatter 
och generella statsbidrag utbetalas och redovisas jämnt under 
året med en tolftedel per månad. Periodiseringen på kostnads-
sidan är dock inte lika jämn. Bland annat innehåller perioden 
januari-augusti en semestermånad för de flesta anställda och 
ett sommarlov inom skolan vilket innebär att personalkostna-
derna under årets första åtta månader är betydligt lägre än åtta 
tolftedelar av årskostnaden. Dessutom löper löneavtalsperioden 
från 1 april till 31 mars eller från 1 maj – 30 april för kommu-
nens anställda. Detta innebär att personalkostnaderna för årets 
tre respektive fyra första månaderna är ca 2-3 procent lägre än 
under höstmånaderna.

Resultatet för perioden januari-augusti 2021 utvisar ett över-
skott om 31,2 mnkr, vilket kan jämföras med föregående års 
delårsresultat om 23,2 mnkr. Den kraftiga resultatökningen kan 
hänföras till att intäkter från skatter och generella statsbidrag 
ökat med hela 17 mnkr, eller 4,6% medan verksamhetskostna-
derna ökat med endast ca 9 mkr, eller 2,6%. Värt att nämna i 
detta sammanhang är att det budgeterade resultatet för 2021 
är 3 mnkr högre än föregående år, vilket också utgör en del av 
förklaringen till ökningen.

Verksamhetens nettokostnader för perioden har som sagt 
ökat med ca 9 mnkr eller 2,6%. Ökningen utgörs i huvudsak 
av personalkostnader i form av löner, arbetsgivaravgifter och 
pensionskostnader med 7 mnkr eller 2,5%.

Periodens avskrivningar har ökat marginellt jämfört med mot-
svarande period föregående år. Dessa kommer dock att öka 
väsentligt under 2022 då Estrid Ericsonskolan står färdig och 
avskrivning påbörjas.

Resultaträkning
med resultatanalys och helårsprognos   

Nedanstående kommentarer uttrycks i miljoner kronor (mnkr), belopp inom parentes avser föregående periods värde.
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Prognostiserat årsresultat
Prognosen för helåret visar ett överskott om 15,5 mnkr, vilket 
kan jämföras med budgeterat resultat om 11 mnkr. Avvikelsen 
består av ett överskott i intäkter från skatter och generella 
statsbidrag med ca 12 mnkr och prognosticerade underskott 
inom verksamheterna och då framförallt barn och utbildning, 
vård och omsorg samt arbete- och socialtjänst med totalt ca 9 
mnkr. För mer information om avvikelserna inom verksamhe-
terna hänvisas till driftsredovisningen på sid 22-25.

Resultaträkning
med resultatanalys och helårsprognos   

Prognos årsresultat 

Mnkr 15,5

- samtliga realisationsvinster -0,0

+ vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0

+ orealiserade förluster i värdepapper 0,0

- Återföring av orealiserade förluster i värdepapper -0,0

= Prognos årets resultat efter balanskravsjusteringar 15,5

+/- förändring resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0

= Prognos årets resutat efter (RUR) 15,5

+/- synnerliga skäl 0,0

= Prognos årets balanskravsresultat 15,5

Balanskravsresultat
Utvärdering  
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Mnkr Utfall jan-aug 2020 Utfall jan-aug 2021 Prognos 2021 Budget 2021 Beräknad avvikelse

Årets justerade resultat 23,2 31,2 15,5 11,0 4,5

Justering för av- och nedskrivningar 16,9 17,1 24,7 24,7 0,0

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

Justering övriga ej likvid. påverkande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Medel från verksamheter före förändring av 
rörelsekapital

39,9 49,3 41,2 33,1 8,1

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

0,9 0,0 0,0 -4,9 4,9

+/- Minskn./ökn kortfristiga fordringar -10,2 -5,9 -1,0 -1,0 0,0

+/- Ökn/minskn. övr. kortfristiga skulder 18,2 -33,9 1,0 1,0 0,0

Kassaflöden från löpande verksamhet 48,8 9,5 41,2 28,2 13,0

- Investering immateriella tillgångar -38,1 -47,6 -87,2 -100,0 12,8

Kassaflöden från invest. verksamheten 38,1 -47,6 -87,2 -100,0 12,8

+/- Minskn/ökn långfristig fordran 0,1 -0,9 -0,9 0,1 -1,0

+/- Ökn/minskn långfristiga skulder 17,5 53,7 51,7 57,3 -5,6

Kassaflöden från finan. verksamhet 17,6 52,8 50,8 57,4 -6,6

Periodens kassaflöde 28,3 14,7 4,8 -14,3 19,2

Likvida medel vid periodens början 11,4 15,9 15,9 39,9 -24,0

Likvida medel vid periodens slut* 39,7 30,6 20,7 25,6 -4,8
* Beviljad checkräkningskredit 70 mnkr

Som framgår nedan är kassaflödet för årets första åtta månader kraftigt positivt vilket beror på ett högt delårsresultat (se vidare 
under analys av resultaträkning) samt att huvuddelen av årets budgeterade investeringar beräknas ske under hösten. Prognosticerat 
värde för likvida medel vid årets slut avviker med 3,1 mnkt mot helårsbudgeten för 2021.

Kassaflödesanalys
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Balansräkning
med analys av finansiell ställning

Balansräkningen visar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital 2021-08-31.

Balansräkning
Mnkr Not 2019-08-31 2020-08-31 2020-12 -31 2021-08-31

TILLGÅNGAR

• ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 1,8 1,7 1,6 1,2

   -Programvarulicenser m.m. 1,8 1,7 1,6 1,2

Materiella anläggningstillgångar 435,5 482,2 513,6 544,5
   -Mark, byggnader, tekniska anläggningar 353,1 406,0 412,8 405,0

   -Maskiner och inventarier 20,6 22,8 22,9 21,7

   -Pågående investeringar 61,8 53,4 77,9 117,8

Finansiella anläggningstillgångar 11,4 11,3 9,8 10,7
   -Värdepapper 10,3 10,4 8,6 9,6

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

Summa anläggningstillgångar 448,7 495,2 525,0 556,4
• OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager mm 0,3 0,3 0,2 0,2

Exploateringsfastigheter 6,7 5,7 5,8 5,8

Fordringar 43,2 53,0 53,5 59,4

Likvida medel och kortfristiga placeringar 19,4 39,7 15,9 30,6

Summa omsättningstillgångar 69,6 98,7 75,4 96,0
SUMMA TILLGÅNGAR 518,3 593,9 600,4 652,4

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

- Ingående eget kapital 271,0 279,5 279,5 291,1

- Årets resultat 21,2 23,2 11,6 31,2

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

Summa Eget kapital 292,2 302,7 291,1 322,3
AVSÄTTNINGAR

Avsättningar till pensioner och skatter 11,4 10,0 12,2 12,7

Avsättningar till statlig infrastruktur 5,6 5,3 5,0 5,4
Övriga avsättningar, (deponier) 4,5 4,3 4,1 4,3
Summa avsättningar 21,5 19,6 21,3 22,4
SKULDER

Långfristiga skulder 85,7 113,9 132,7 186,4
Kortfristiga skulder 118,9 157,7 155,2 121,3
Summa skulder 204,7 271,6 287,9 307,7
SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

518,3 593,9 600,4 652,4

POSTER INOM LINJEN 366,5 359,5 348,0 345,7

Pensionsförmåner intjänade före 1998 155,8 149,9 147,6 146,2

Pensionsförmåner förtroendevalda (som inte ingår 
i ovan)

4,4 3,8 2,7 2,9

Borgensförbindelser m.m.

   -Borgensförbindelser kommunala bolag 101,3 83,5 83,5 83,5

  -Borgensförbindelser övrigt 105,0 122,3 114,2 113,6

Outnyttjad checkkredit 40,0 40,0 40,0 40,0
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Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarnas bokförda värde har under årets första 
åtta månader ökat med ca 31,4 mnkr (20,4). Periodens investe-
ringar (inkl förändring av pågående investeringar samt nyteck-
nade finansiella leasingkontrakt) uppgår till 47,6 mnkr (37.3) och 
periodens avskrivningar till 17.1 mnkr (16.9).  För mer detaljerad 
information om periodens investeringar, se investeringsredovis-
ningen, sid 26-27.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna består av exploateringsfastigheter, 
kortfristiga fordringar som beräknas bli betalda inom ett år samt 
tillgodohavanden i kassa och bank. De kortfristiga fordringarna 
består bland annat av kundfordringar, fordran på staten för 
ännu ej utbetalda bidrag och skatter. Sedan ingången av året har 
omsättningstillgångarna ökat med 20.6 mnkr. En väsentlig del av 
denna ökning avser ökning av likvida medel med 14.6 mnkr vilket 
är föranlett av upplåning inför nybyggnation av ny F-6 skola. 
Utöver de bokförda omsättningstillgångarna har kommunen vid 
delåret en beviljad och outnyttjad checkräkningskredit på 40 
mnkr.

Långfristiga lån

Med långfristiga skulder avses skulder som inte förfaller till 
betalning inom nästkommande 12 månader. I långfristiga skulder 
på 186.4 mnkr ingår lån från Kommuninvest med 164,5 mnkr, 
Erhållna statliga bidrag, samt förutbetalda gatukostnadsersätt-
ningar och VA-anslutningsavgifter om totalt 20,2 mnkr och 
förpliktelser i form av framtida betalningar av leasingavgifter för 
fordon med 1.8 mnkr.

Under januari-augusti 2021 har kommunens långfristiga skulder 
ökat med 54.7 mnkr. Ökningen utgörs till största delen av 
nettoeffekten av ökad upplåning hos Kommuninvest med 60,0 
samt omklassificering till kortfristiga skulder med -2,0 mnkr. De 
totala lånen hos Kommuninvest uppgår per den 31 augusti till 
209,5 mnkr varav 45,0 mnkr rubriceras som kortfristig del. 

Mnkr
2019-08 2020-08 2020-12 2021-08

Anläggningslån 74,0 91,5 109,8 164,5

Checkräkningskredit 0,0 0,0 0,0 0,0

Leasingskulder 2,7 2,0 2,2 1,8

Förutbet. gatukostn. ers 
+VA-anslutning

9,0 20,4 20,8 20,2

Totalt 85,7 113,9 132,8 186,5

 

Balansräkning
med analys av finansiell ställning
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Pensionsåtagnaden

Från och med den 1 januari 1998 gäller den s.k. ”blandmodel-
len” för redovisning av kommunens pensionsåtaganden. Det 
innebär att pensioner intjänade före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse, d.v.s. utanför balansräkningen. Pensioner 
intjänade mellan 1998-1999 redovisas i balansräkningen som en 
avsättning. En avsättning är, jämfört med en skuld, ett åtagande 
som inte i förväg kan fastställas till belopp eller tidpunkt för 
betalning. Även visstidspensioner redovisas som en avsättning. 
För lönedelar över 7,5 basbelopp och för efterlevandepension 
finns särskilt tecknade försäkringar. Pensioner intjänade under 
perioden januari-augusti 2021 redovisas som en kortfristig 
skuld. Kommunens totala pensionsskulder vid periodens utgång 
uppgick till 175,4 mnkr inkl. löneskatt. Uppgifterna baseras på 
KPA beräkning i januari 2021.     
                                   

Mnkr
2019-08 2020-08 2020-12 2021-08

Kortfristig skuld 11,4 14,2 17,2 13,6

- varav löneskatt 2,2 3,6 3,4 2,6

Avsättning 11,4 10,0 12,2 12,7

- varav löneskatt 2,2 1,9 2,4 2,5

Ansvarsförbindelse 160,2 153,7 150,3 149,1

- varav löneskatt 31,3 30,0 29,4 28,6

S:a pensionsskuld 183,0 177,9 179,7 175,4

Finansiella placeringar 0 0 0 0

Tot. Förpliktelser - 
placeringar

183,0 177,9 179,7 175,4

Kortfristig skuld

I kortfristiga skulder ingår bland annat delar av ovanstående 
pensionsskulder, andra lönerelaterade skulder såsom semester-
löneskuld, arbetsgivaravgifter, kortfristig del av långfristiga lån 
m.m.

Borgensförbindelser

Borgensförbindelser för kommunala bolag uppgår vid perio-
dens slut till 83,5 mnkr att jämföra med 83,5 vid årets ingång. 
Borgensförbindelser övrigt utgörs av borgen för KHF Äldrehem 
ekonomisk förening, vilken har minskat med 0,6 mnkr under 
perioden. KHF Äldrehem är en ekonomisk förening med Hjo 
kommun som medlem som äger och förvaltar tre fastigheter 
där kommunen bedriver omsorgsverksamhet. Minskningen är 
hänförlig till föreningens amorteringar under perioden.
 

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
utrymme. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna som 
kommunen själv äger d.v.s. hur stor del det egna kapitalet utgör 
av de totala tillgångarna. Soliditetens utveckling beror på två 
faktorer, dels det årliga resultatet eller förändringen av det egna 
kapitalet, dels tillgångsökningen. Soliditeten ökar om det egna 
kapitalet ökar i snabbare takt än tillgångarna. En ökad soliditet 
jämfört med utgångsläget innebär en minskad lånefinansiering 
och på sikt lägre finansiella kostnader. I nedanstående beräkning 
av soliditeten ingår hela det egna kapitalet, d.v.s. även de taxefi-
nansierade verksamheternas kapital. 

Vid periodens utgång uppgick soliditeten till 49 %, vilket innebär 
en förbättring med 1 procentenheter under januari – augusti 
2021. Det egna kapitalet har under perioden ökat med 31.2 
mnkr medan tillgångarna har ökat med hela 52.0 mnkr. Ök-
ningen i tillgångsmassan utgörs framförallt av ökad likviditet på 
grund av nyupplåning samt ökade kortfristiga fordringar vilka 
beräknas falla tillbaka under återstående del av året. Prognosen 
visar därför på en ökad soliditet för helåret 2021.

När hänsyn tas till pensionsåtagandet som redovisas som 
ansvarsförbindelse (149.1 mnkr) uppgår soliditeten per 2021-
08-31 till 26 %.  Jämfört med ingången av året har soliditeten 
inkl. pensionsskulden ökat från 23 % till 26 % och prognosen för 
helåret 2021 visar även för detta mått en ökad eller oförändrad 
soliditet. 

% 2019-08 2020-08 2020-12 2021-08

Soliditet   56 51 48 49

Soliditet inkl pensions-
skulden

25 25 23 26

Balansräkning
med analys av finansiell ställning
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Driftsredovisning
Driftsredovisning visar avvikelser i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad  
budget för den löpande verksamheten inklusive eventuella tilläggsanslag.

Mnkr     Nettokostnader 

          jan-aug 2020
    Nettokostnader 

          jan-aug 2021
              Budget helår
                          2021

            Prognos helår
                          2021

Prognos över (+) resp 
underskott (-) 2021

Demokrati                   4,5                   4,5 6,9 7,0 -0,1

Kommunledningskontoret 32,7 34,0 54,0 54,0 0,0

Kultur, turism och fritid 15,6 15,7 23,3 23,5 -0,2

Samhällsbyggnad

-Teknisk service 9,8 7,8 18,3 17,3 1,0

-Plan och Bygg 2,8 1,4 4,3 3,6 0,7

Vård och omsorg 121,8 119,0 184,7 186,6 -1,9

Barn och utbildning 152,7 154,7 242,8 245,1 -2,3

Arbete och socialtjänst 21,3 22,8 29,7 35,7 -6,0

Finansförvaltning
exkl. skatter, generella statsbidrag 
samt finansiella poster

-16,2 -5,9 10,7 -11,5 0,8

Summa löpande verksamhet 345,0 354,0 553,3 561,3 -8,0

Verksamheternas budgetavvikelse
Som nämnts i kommentarerna till resultaträkningen är resultatet 
betydligt högre för årets första åtta månader än det prognos-
tiserade årsresultatet. De främsta förklaringarna till detta är 
att intäkter från skatter och generella statsbidrag utbetalas 
och redovisas jämnt under året med en tolftedel per månad. 
Periodiseringen på kostnadssidan är dock inte lika jämn. Bland 
annat innehåller perioden januari-augusti en semestermånad för 
de flesta anställda och ett sommarlov inom skolan vilket innebär 
att personalkostnaderna under årets första åtta månader är 
betydligt lägre än åtta tolftedelar av årskostnaden. Dessutom 
löper löneavtalsperioden från 1 april till 31 mars eller från 1 maj 
– 30 april för kommunens anställda. Detta innebär att personal-
kostnaderna för årets tre respektive fyra första månaderna är ca 
2-3 procent lägre än under höstmånaderna.

Kommunens verksamheter redovisar för årets åtta första må-
nader ett samlat överskott om 6,8 mnkr men ett prognostiserat 
underskott för helåret om 2,9 mnkr.

Finansenhetens överskott för såväl perioden januari-augusti 
som för helårsprognosen, består till stor del av de lättnader 
som alla organisationer fått för att lindra effekterna av Covid-
19-pandemin. Lättnaderna utgörs i huvudsak av nedsättning av 
arbetsgivaravgifter samt bidrag för sjuklönekostnader vilka alltså 
har intäktsförts inom finansförvaltningen. De extrakostnader 
som dessa bidrag är tänkta att möta har dock redovisats under 
respektive verksamhet.

I finansenheten ingår, förutom intäkter från skatter och gene-
rella statsbidrag och externa finansiella poster, även avstämning 
av kommunens kostnader för arbetsgivaravgifter, pensioner och 
andra indirekta lönekostnader (s.K PO-pålägg), samt interna 
ränteintäkter från övriga verksamheter. Internräntesatsen för 
2021 är satt till 1,25% och prognosticerade intäkter för året 
understiger budget med ca 1,2 mnkr. Beträffande PO-avstäm-
ningen förväntas den ge ett överskott inom finansenheten om ca 
2,0 mnkr vilket ger en total prognos för enheten om +0,8 mnkr
Den låga intäkten för jan-aug 2021 jämfört med samma period 
2020 beror på att under 2020 redovisades i delårsrapporten, 
samtliga Covid-stöd som erhållits centralt på finansenheten. 
Dessa stöd, som t e x ersättning för höga sjuklönekostnader, 
redovisas under 2021 i de verksamheter där merkostnaderna 
har uppkommit.
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Demokrati
Budgetavvikelsen för Demokrati per 2021-08-31 uppgår till 
+0,1 mnkr. Utfallet för politikerarvoden är lägre än budgete-
rat i delåret och likaså utfallet gällande kostnader för köp av 
revisionstjänster då del av dessa kostnader kommer belasta 
resultatet under hösten och därmed medföra ett utfall enligt 
budget. Demokrati redovisar en helårsprognos om -0,1 mnkr 
till följd av kostnader för webbsändningar av Kommunfullmäk-
tiges sammanträden vilket inte är budgeterat. Utfallet på helår 
för Överförmyndarverksamheten beräknas bli något högre än 
budgeterat gällande utbetalningar till gode män och utfallet för 
politikerarvoden ser ut att bli något lägre än budgeterat.

Kommunledningskontoret
Budgetavvikelsen för Kommunledningskontoret per 2021-08-
31 uppgår till ca +2,0 mnkr. Vakanta tjänster inom bland annat 
säkerhetssamordning och näringslivsverksamheten under våren 
bidrar till plusresultat gällande både personal och verksamhet. 
Fler bidragande fakturor är lägre kostnader inom kollektivtra-
fiknämnden på grund av fortsatt lågt resande inom färdtjänst 
samt minskade kostnader för kommunövergripande kompetens-
utveckling till följd av pandemin. Vidare har ett flertal verksam-
heter högre utfall på hösten än våren vilket bidrar till resultatet 
i delårsbokslutet.  Kommunledningskontoret redovisar en 
årsprognos enligt budget i delårsbokslutet. Utöver ovan för-
klaringar till resultat redovisar politikområdet högre kostnader 
mot budget gällande IT-drift och systemkostnader samt högre 
personalkostnader än budgeterat till följd av personalföränd-
ringar.

Kultur, turism och fritid
Budgetavvikelsen för Kultur, turism och fritid per 2021-08-31 
uppgår till -0,2 mnkr och helårsprognosen uppgår till -0,3 mnkr 
2021. På grund av pandemin så har politikområdet haft minskade 
hyresintäkter till följd av stängda fritidslokaler och färre lokal-
bokningar och därmed inte nått upp till budgeterat intäktsnivå, 
vilket är den största förklaringen till resultatet. Vidare finns 
ökade kostnader för underhåll av träningsplaner samt något hö-
gre kostnader kopplade till lokalbokningar under året. Simskolan 
har i år haft fler antal deltagare än tidigare år vilket medför ett 
plus för verksamheten.

Samhällsbyggnad
I förhållande till samma period 2020 har resultatet förbättrats 
med 3,7 mnkr för Samhällsbyggnad totalt. Inom fastighets-
enheten har man under året arbetat med de stora projekt vi 
genomför och underhållsåtgärder inom fastighetsbeståndet 
har inte genomförts i den omfattningen som budgeten medger, 

under hösten kommer dock flera åtgärder att genomföras. 
Kostenheten har lägre kostnader för såväl livsmedel som perso-
nal, mycket beroende på färre portioner p g a pandemin under 
våren. Tomtförsäljningen på Knäpplan Västra har medfört högre 
intäkter inom Mark och Exploatering då även intäkter för gatu-
kostnadsersättningar numerera redovisas direkt i driftresultatet.

Tomtförsäljningarna syns även inom Plan o Bygg, intäkterna har 
ökat inom både plan- och bygglovsverksamheten. Personalva-
kanser har medfört att kostnaderna varit lägre än budget. Inom 
övriga enheter är skillnaderna mellan åren marginella.

Prognosen för året bedöms hamna på ett överskott om 1,7 
mnkr totalt för Samhällsbyggnad.  Avvikelserna kan härledas till; 
Fastighetsenheten – lägre kostnader för internräntan, ca 600 
tkr,  Gatu/park-enheten - där prognosen bygger på en mild vin-
ter de sista månaderna på året,0,2 tkr, Kostenheten -  minskade 
kostnader för livsmedel under våren, 0,2 tkr samt Plan & Bygg 
– vakanser under året samt ökade plan och bygglovsintäkter, 0,7 
tkr. Övriga enheter bedöms hamna inom budget.

Vård och omsorg
Vård och omsorgs verksamhet är indelad i  tre verksamhets-
områden; Gemensamt, Äldreomsorg och Funktionshinder. 
Budgetavvikelsen för Vård och omsorg är vid delårsbokslutet 
4,1 mnkr. Förändring från överskott i augusti till underskott vid 
årets slut beror främst på hur budgeterade löner periodiseras 
samt budgeterade eller tillkommande kostnader som kommer 
att falla ut. 

Prognosen för 2021 visar ett underskott mot budget för hela 
Vård och omsorg på 2 mnkr. För gemensamt Vård och omsorg 
prognostiseras ett överskott om 1,1 mnkr som bl a beror på 
förändringar i organisationen samt ökning av budgetramen. 

För äldreomsorg är prognosen ett underskott om 2,2 mnkr 
där Sigghusbergs, Villa Rosells och hemvårdens lönekostnader 
beräknas överstiga budget. Dagverksamheten (tidigare Smedjan) 
har inte bedrivits på plats i särskilda lokaler under Coronapan-
demin och kostnaderna för denna verksamhet samt resor till 
och från den blir därför lägre. Kostnader för bostadsanpassning 
prognostiseras att bli lägre än budgeterat men kostnaden för 
personliga hjälpmedel beräknas bli högre. På grund av Corona-
pandemin beräknas kostnaden för förbruknings- och sjukvårds-
material bli högre än budgeterat. 

När det gäller funktionsnedsättning prognostiseras ett under-
skott om 0,9 mnkr. Statsbidrag från Migrationsverket beräknas 
bli lägre än budgeterat. För Kortebo prognostiseras lönekost-
naderna bli lägre än budgeterat vilket beror på förändrat behov. 
För Gjutaren beräknas lönekostnaderna istället bli högre. För-
ändringar inom personlig assistans innebär både högre och lägre 
kostnader men totalt sett beräknas nettokostnaden bli högre. 
Ökat antal boende på elevhem LSS innebär en högre kostnad än 
budgeterat. 
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Barn och utbildning
Budgetavvikelsen för Barn och utbildning uppgår per 31 augusti 
till +1,2 mnkr, dock visar prognosen för helåret på ett under-
skott om 2,3 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 prognosen ett överskott om 2,5 mnkr, 
vilket beror på utbetalning av ”skolmiljarden” som staten betalat 
till kommuner i Covidersättning, samt statsbidrag avseende 
läxhjälp, motsvarande kostnadsökningsposter återfinns under 
övriga verksamhetsområden. Utöver detta beslutades inför 
budgetåret 2021 att kompetensutveckling- samt delar av verk-
samhetsanslagen skulle läggas centralt. Beslut om fördelning har 
skett på rektorsgruppen utifrån likvärdighet, kollegialt lärande, 
värdegrund samt betyg och bedömning. En sambedömning har 
gjorts utifrån verksamheternas behov, vilket har skapat en lik-
värdighet samt återhållsamhet. 

Helårs prognosen för Barnomsorgen är som det ser ut idag en 
negativ avvikelse om 1,5 mnkr. Där 0,9 mnkr härrör till för-
skolan och beror på fler interkommunala barn samt överdrag 
på personalkostnadssidan till följd av Covid. Prognosen för 
skolbarnsomsorgen visar på ett underskott om 0,6 mnkr, vilket 
beror på att fritidsverksamheten på små enheter samt på ytter-
skolorna inte klarar täcka schemalagda tider med dagens tilldel-
ning samt att samordningsmöjligheter med övriga försvåras. 

Inom verksamhetsområdet grundskola ingår förskoleklass, sär-
skola samt kommunens kulturskola. Prognosen visat ett under-
skott om 3,4 mnkr och förklaras till största del på elever i behov 
av extraordinärt stöd och fler interkommunala elever. (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). 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. 

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningen är prognosen i dags-
läget en positiv avvikelse om 0,1 mnkr. Verksamheten har fått 
minskade intäkter för SFI undervisning då antalet nyanlända 
minskat. SFI undervisningen finansieras idag till viss del av den 
schablonersättning som kommunen erhåller från Migrationsver-
ket. Däremot förväntas vuxenutbildning få ökade intäkter via 
Samverkansområdet Skaraborg. Kostnaderna för våra interkom-
munala gymnasieelever förväntas hålla tilldelad budget, men än 
så länge har vi bara fått preliminära kostnader för juli-september 
och det är först när den definitiva körningen är gjord som vi vet 
exakt vilka programval som gjorts. 

Arbete och socialtjänst
Resultatet för Arbete och socialtjänst är vid delårsbokslutet 
ett underskott om 2,9 mnkr där dagens utfall stämmer väl med 
det prognostiserade resultatet för Arbete och socialtjänst som 
visar på ett underskott om 5,9 mnkr. Förklaring till prognosen 
återfinns inom verksamhetsområdet Individ och familjeom-
sorg med -6,2 mnkr och beror på tillkommande kostnader för 
institutions- och familjehemsplaceringar av barn och unga samt 
institution och öppenvård vuxna. Det har under året anställts 
en familjehemssekreterare som arbetar aktivt med att utveckla 
hur man framöver kan få till fler ”egna” familjehem, för att få bil-
ligare placeringsalternativ än placering via externa företag. Även 
ekonomiskt bistånd uppvisar ett negativ resultat, vilket förkla-
ras av att fler hushåll varit i behov av bistånd jmf budgeterat, 
delar av underskottet kan även hänföras till Covid. Prognosen 
för Arbetsmarknadsenheten är ett överskott om 0,4 mnkr och 
förklaras av projekt som delvis finansieras via bidrag. Integra-
tionsenheten uppvisar idag en budget i balans, vilket dock kräver 
att de anvisningarna som kommunen tilldelas kommer under 
hösten.
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Investeringar

Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar per den 31 augusti 2021.

Investeringar

Belopp i mnkr Budget totalt 
inkl. omb från 

tidigare år

Kostnad sedan 
projektstart

varav kostnader 
jan-aug 2021

Återstår av 
budgetanslag 31 

aug 2020

Prognos kostna-
der sept-dec 2021

Prognos nedlagda 
kostn helår 2021

Tekniska övergripande 1,3 1,2 1,2 0,1 0,0 1,2

Fastigheter övergripande 11,5 6,8 1,0 4,7 2,1 3,1

Skolfastigheter 117,9 86,6 35,3 31,3 26,8 62,1

Barnomsorgsfastigheter 10,0 6,7 5,1 3,3 3,3 8,4

Kultur- och fritidsfastigheter 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3

Gator, vägar, infrastruktur m.m. 13,0 4,4 3,9 8,6 1,0 4,9

Hamnen 4,0 0,4 0,0 3,6 1,5 1,5

Markinköp 3,8 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0

Inventarier kommunstyrelsen 2,7 0,7 0,7 2,0 2,0 2,7

Taxefinansierat Vatten och Avlopp 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0

Summa investeringar exkl. 
exploatering

167,5 106,9 47,3 60,6 39,9 87,2

Exploateringverksamhet 10,8 18,7 0,4 -7,9 0,0 0,4

Summa inkl. exploatering 178,3 125,6 47,7 52,7 39,9 87,6

-* inkl projekt VA-läkemedel bidrag 3,0 mnkr

2021- års investeringsverksamhet exkl.         
exploateringsverksamhet

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

Under 2021 finns 178,3 mnkr avsatta till investeringar. Av dessa 
är 87,0 mnkr nya medel och 91,3 mnkr är ombudgeterade från 
tidigare år. Nedlagda kostnader i de projekt som pågår och de 
som avslutats fram till och med augusti uppgår till 125,6 mnkr 
varav 47,7 mnkr har belastat 2021 och 77,9 mnkr tidigare år. 
Under året har projekt till ett belopp om 7,8 mnkr avslutats. 
Prognos för helåret är att 165,5 mnkr kommer att vara förbru-
kade av de totalt 178,3 mnkr som är avsatta, varvid ca 12,8 mnkr 
av kvarstående nettobudget kommer att ombudgeteras till 2022.

 

Samtliga investeringar 2021



RÄKENSKAPER OCH FINANSIELLA ANALYSER

           DELÅRSRAPPORT 2021

27

67,9

48,2
53,4

39,8
33,7

71,2

87,2

42,9

23,2 21,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Prognos
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

De största investeringsprojekten 2021

Belopp i mnkr Budget Kostnad sedan 
start

Varav kostnad 
2021-08

Prognos total-
kostnad

Kommentar

Ny F-6 skola 112,2 83,8 33,1 112,0 Projektet löper över 3 år

Korsberga skola Om/tillbyggnad 10,0 6,7 5,1 10,0 Projektet löper över 2 år

Vallgården, omb för gymnasie- och vuxenutbildning 4,0 2,7 1,9 4,0 Ombyggnad ser i 2 etapper

Ombyggnad Centralkök 6,5 6,3 0,5 6,3 Projektet avslutat 2021

Vågbrytaren 4,0 0,4 0,0 7,3 Ink. tilläggsanslag

Översikt nettoinvesteringar 2015-2024, mnkr exkl. exploatering

Under 2020-2021 är den nya Estrid Ericsonskolan det klart 
största projektet med en budgeterad kostnad om 112 mnkr. 
Byggarbeten pågår och inflyttning sker till vårterminen 2022.I 
Korsberga skola pågår byggnadsarbeten för att inrymma försko-
lan i skolbyggnaden vilket frigör kostnader för externt inhyrda 
tillfälliga lokaler.

Vatten- och avloppsverksamheten har investerat för 2,0 mnkr i 
ledningsnätet. VA-arbeten har bl a utförts vid Sandhemsvägen, 
Torggatan och Strömsdalsvägen samt ett flertal utbyten av 
brandposter runt om i kommunen. 

*inklusive ombudgeterade projekt som löper över flera år

*

Ett projekt pågår tillsammans med Naturvårdsverket för att 
bryta ner läkemedelsrester i avloppsvattnet. 1,2 mnkr har hittills 
belastat projektet, samt bidrag från Naturvårdsverket på -3,2 
har tillkommit.Dessutom pågår arbete med utbyte av analoga 
vattenmätare till digitala.
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Exploateringsverksamhet

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. 

Total netto-
kostnad sedan 
projektstart

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Knäpplan Norra Inkomster -1,6 -0,2 -0,5 -0,5 -0,4 0,0 0,0

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

Netto 3,2 0,0 4,1 -0,5 -0,4 0,0 0,0

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

Utgifter 10,8 0,0 0,6 0,4 7,5 4,0 -1,7

Netto 10,8 0,0 0,6 0,4 7,5 4,0 -1,7

Metallvägen Inkomster -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0

Utgifter 3,0 0,0 0,0 1,6 1,1 0,3 0,0

Netto 2,6 0,0 0,0 1,6 0,7 0,3 0,0

Metallvägen etapp II Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

Netto 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

Industiområde etapp 
Stengatan

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Netto 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

TOTALT Netto 18,7 0,0 4,7 1,5 7,8 4,3 0,4

Budget 10,8 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 6,4

Exploateringar

Med exploatering avses åtgärder för att anskaffa och iord-
ningställa 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 
merparten av tomterna är sålda. 

I nedanstående sammanställning ingår även budgetmedel och ned-
lagda 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 an-
läggningstillgång och inte ingå i exploateringsredovisningen. Likaså 
ska va-nätets andel av kostnaderna redovisas som anläggningstill-
gång under den taxefinansierade verksamheten. En redovisning av 
kostnaderna och budgetmedlen kommer att göras varefter exp-
loateringen avslutas.

Pågående exploateringar 2021
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    Knäpplan Norra

Under 2015 exploaterades ett område med nio tomter benämt 
Knäpplan Norra, då det är beläget norr om Knäpplans förskola. 
Samtliga nio tomter var sålda redan vid årets ingång.

     Knäpplan Västra

Området är i det närmaste färdigställt. 22 tomter finns för försäl-
jning, av dessa är 9 tomter sålda, 10 st har erlagt handpenning och 
2 tomter är preliminärt tingade. I samband med exploateringen 
har en första etapp färdigställts på huvudvägen som i framtiden 
ska bindas ihop med Falköpingsvägen. 

    Övriga villatomter i tätorten

På Borrbäckområdet fanns vid årets ingång tre villa tomter i kom-
munens ägo. Samtliga dessa tre är nu sålda.

Detaljplanering pågår nu av ett nytt område, Knäpplan Södra. Om-
rådet som är beläget mellan Knäpplans gård och Knäpplan/Sandby 
kommer att omfatta ett 20-tal tomter.

    Industritomter

Ett par industritomter på Metallvägen återstår. Det finns ytterlig-
are förfrågningar och det är angeläget att komma igång med ytter-
ligare etapper för fler industritomter.  På sikt kommer nedlagda 
kostnader att finansieras av tomtförsäljningar samt anslutningsav-
gifter.
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Planbeskrivning
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Fastighetsförteckning

Hjo den 15 juni 2021

Charlotte Paulsson Ulrika Åberg
Stadsarkitekt Planarkitekt, Structor Miljöteknik AB

DETALJPLAN för Knäpplan Södra, del av Södra 3:43,
Hjo kommun, Västra Götalands län

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER
SAMRÅDSHANDLING

BN Beslut samråd 2021-06-21
BN Beslut granskning
BN Beslut antagande
Laga kraft

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen får laga kraft

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

GataGATA

NaturNATUR

Kvartersmark
BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Höjd på byggnadsverk

h1 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 5.5 meter men får ej
överstiga 121 meter över angivet nollplan (RH 2000)

h2 Högsta nockhöjd är 7 meter
h3 Högsta nockhöjd på komplementbyggnader är 4 meter

Placering
p1 Fristående huvudbyggnad ska placeras ska placeras minst 4

meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad minst
1,5 meter från fastighetsgräns. Vidbyggt
garage/komplementbyggnad räknas som del av
huvudbyggnad. Huvudbyggnader får byggas samman i
fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

Marken får inte förses med byggnad

Utförande
b1 Källare får inte finnas

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är  25 % av fastighetsarean

Skala: 
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VA-verksamheten ansvarar för dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten samt distribution av dricksvatten i ledningsnätet inom 
Hjo, Korsberga, Blikstorp och Fågelås. Verksamheten är i sin helhet taxefinansierad vilket betyder att de hushåll som är anslutna 
finansierar verksamheten genom avgifter för vatten och avlopp. Verksamheten har ca 2 400 abonnenter.

Taxefinansierad verksamhet - Vatten och avlopp

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

De första månaderna av året var kalla och VA-laget jobbade 
med utbyggnad av VA till industritomter på Metallvägen, Tving-
vägen och Stengatan. Vintern innebar även att två vattenläckor 
fick lagas. När tjälen gick ur marken så flyttades laget till Torg-
gatan för byten av dåliga serviser till två fastigheter. Behovet av 
byte/reparationer av brandposter är stort och fem poster i Hjos 
äldre bebyggelse byttes ut, arbetet fortgår även med att reno-
vera de poster som inte helt har fallit för åldersstrecket. 
Nya anslutningar/reparationer till tre fastigheter i Blikstorp och 
en i Fågelås har utförts. I norra delen av Sandhemsvägen har 
vattenledning bytts och ny dagvattenledning lagts ned. 
Arbetet med Strömsdalsvägen har fortsatt och en sträcka har 
helsanerats. Efter semestern har det norra änden av Vallgatan 
sanerats med nya spill- och vattenledningar samt servisbyten. 
Laget håller nu på med en helrenovering på Änggatan.

Installationen av vattenmätare har återupptagits efter att det 
legat nere på grund av pandemin. 
De mätare som installeras är försedda med fjärravläsning och 
Hjo Energi har börjat plocka in mätvärden för debitering.                                                                                                                                      
            
Vår VA databas har konverterats från TEKLA till Geosecma. 
Utvärderingen visar att delar av informationen inte gick att 
flytta automatiskt utan kommer att kräva manuell hantering. Vi 
ser även ett stort behov av att rätta felaktigheter i databasen 
som är i en långt större mängd än vad vi kunde överblicka innan 
konverteringen. Behovet av bemanning för detta arbete måste 
prioriteras. Vi har även svårt att jobba aktivt med de uppdrag i 
VA-planen som gäller ovidkommande vatten och felkopplingar, 
detta är en resursfråga som måste lösas.

Ett projekt pågår tillsammans med Naturvårdsverket för att 
bryta ner läkemedelsrester i avloppsvattnet. 1,2 mnkr har hit-
tills belastat projektet, samt bidrag från Naturvårdsverket på 
-3,2 har tillkommit.

Ekonomisk utvärdering och helårsprognos
För perioden januari till augusti 2021 visar verksamheten ett 
positivt resultat om ca 1,0 mnkr, vilket minskar vår skuld till 
VA-kollektivet. Underhållsarbeten på ledningsnätet samt utbyte 
av vattenmätare har utförts i stor utsträckning under våren. 
Verksamheten belastas löpande med 1 % ränta på anläggnings-
tillgångarna. 

Prognosen för intäktsnivån på helårsbasis visar ett resultat i 
enlighet med budget. Verksamhetens kostnader kommer också 
att hållas inom budget så prognosen för året är ett resultat i 
enlighet med budget. 

1. Verksamhetens intäkter              200831              210831

Brukningsavgifter 10 424 11 481

Anslutningsavgift 651 1 395

Övriga 9 23

Summa 11 084 12 899

3. Finansiella kostnader            200831            210831

Räntekostnader 315 389

Summa 315 389

Resultaträkning VA-verksamhet
Tkr Not 200831 210831 Prognos

Intäkter 1 11 084 12 899 17 465

Kostnader 2 -10 986 -9 552 -13 657

Avskrivningar -1 864 -1 969 -2 754

Verksamhetens nettoskostnad -1 766 1 378 1 054

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 3 -315 -389 -1 054

Resultat före extraordinära poster - 2 081 989 0

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

Periodens resultat   
(Fondbalanserat)

-2 081 989 0

Resultatfond - VA
Tkr Saldo 210101 Förändring Saldo 210831

Vatten och avloppsfond 625 989 1 614

2. Verksamhetens kostnader              200831              210831

Produktionskostnad vattenverk 2 551 2 458

Drift reningsverk 2 181 3 207

Drift pumpstationer 899 437

Från kommunen fördelade 
kostnader

377 442

Vattenledningsnät 2 700 932

Vattenmätaravläsning 472 902

Avloppsledningsnät 974 764

Dagvattenledningsnät 832 410

Summa 10 986 9 552
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Hjo kommun är sedan 1 januari 2000 medlem i Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS; som är ett kommunalförbund med ansvar 
för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande. 
I likhet med VA-verksamheten är AÖS helt finansierat via taxor. Övriga medlemmar i AÖS är Tibro, Skövde, Karlsborg, Töreboda, 
Mariestad, Gullspång, Skara samt Falköpings kommuner. 

Taxefinansierad verksamhet - Renhållning

Resultaträkning Renhållningsverksamhet
Tkr Not 200831 210831 Prognos

Intäkter 1 306 303 461

Kostnader -436 0 -100

Avskrivningar -114 -114 -172

Verksamhetens nettoskostnad -244 189 189

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 2 -8 -5 -12

Resultat före extraordinära poster -252 184 177

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

Periodens resultat   
(Fondbalanserat)

-252 184 177

Resultatfond - Renhållningsverksamhet
Tkr Saldo 210101 Förändring Saldo 210831

Renhållning 4 149 184 4 333

2. Verksamhetens kostnader              200831              210831

Internränta 8 5

Summa 8 5

Ekonomisk utvärdering och helårsprognos
Hjo kommun får årligen ett bidrag från AÖS på 30 kr per invå-
nare för att finansiera återställandet av gamla deponier. Utöver 
detta betalar AÖS ett årligt arrende för återvinningscentralen 
som motsvaras av kostnader för avskrivning och ränta på anlägg-
ningen. 

För perioden januari till augusti år 2021 har inga konsultkostna-
der för framtagande av åtgärdsprogram avseende återställning 
av Sanna-deponin belastat resultatet. Detta medför att enheten 
redovisar ett positivt resultat om 184 tkr. 
Prognosen för helåret 2021 är att konsultkostnader för Sanna-
deponin kommer att uppstå de sista månaderna på året om ca 
0,1 tkr. Enheten kommer ändå att uppvisa ett positivt resultat 
om ca 177 tkr vilket ökar medlen som finns avsatta tidigare år 
under avsättning för deponier.

1. Verksamhetens intäkter              200831              210831

Arrende AÖS 122 119

Bidrag AÖS 184 184

Summa 306 303
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Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten. Kan vara immateriella  (t.ex. goodwill), materiella      
(t.ex. byggnader) eller finansiella (t.ex. aktier).

Antal årsarbetare Antalet personer som innehar tillsvidareanställningar 31/8 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 31/8 och hur den förändrats under året. 

Driftbudget Omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under delåret.

Eget kapital Kommunens förmögenhet. Totala tillgångar minus totala skulder och avsättningar.

Finansieringsanalys Visar kassaflödet från verksamheterna, investeringarna och finansieringen. Summan av dessa poster utgör föränd-
ringen av likvida medel.

Finansnetto Skillnaden mellan posterna finansiella intäkter och finansiella kostnader i resultaträkningen.

Finansiella nettotillgångar Nettot av kommunens alla kort- och långfristiga tillgångar och skulder. Detta belopp relateras sedan till verksamhe-
tens bruttokostnader.

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

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

Långfristiga skulder Lån och övriga skulder med en löptid överstigande ett år.

Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för olika bidrag och ersättningar.

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

Nettokostnads andel Hur stor andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag som har gått åt till att finansiera verksamheternas net-
tokostnader.

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

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

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

Skattefinansieringsgrad av 
investeringar

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

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

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

Årets resultat Förändringen av det egna kapitalet.
 

Ordlista & definitioner
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som 
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 
revisionella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga Bedömning  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt lagens krav 
och god redovisningssed? 

Ja 

 
 

Är resultaten i 
delårsrapporten förenliga 
med de av fullmäktige 
fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, 
d.v.s. finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Delvis 
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 
ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Revisionskriterier 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

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

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 
väsentliga iakttagelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställs av kommunstyrelsen 2021-09-22 och 
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2021-10-07. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.  
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Granskningsresultat 
Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för 
perioden uppgår till 31,2  mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid 
till fullmäktige. 

Kommunen avviker mot god sed avseende:  

● Klassificering av vissa tillgångar och skulder. Nettoeffekten uppgår till 5,7 mnkr och 
påverkar balansomslutning och därmed beräkningen av soliditet och andra 
effektmått i delårsrapporten. (Notering kvarstår från granskning av årsbokslut 2020). 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 i allt väsentligt, inte är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i 
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021. 

God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget och verksamhetsplan 
2021-2023. Målen har kopplade indikatorer och målvärden för mätning av 
måluppfyllelsen. 

Av redovisningen framgår att två av tre finansiella mål prognostiseras att uppfyllas och 
ett av de finansiella målen prognostiseras att inte uppfyllas. Av redovisningen framgår 
att 10 av 17 verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas, fem prognostiseras att delvis 
uppfyllas och två prognostiseras att inte uppfyllas. 

Kommunstyrelsens sammantagna bedömning är att god ekonomisk hushållning råder i 
Hjo kommun. 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte  
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som 
fullmäktige fastställt i budget och verksamhetsplan 2021-2023. 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte  
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt verksamhetsmål som 
fullmäktige fastställt i budget och verksamhetsplan 2021-2023. För ett antal 
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verksamhetsmål saknas en underliggande analys avseende den prognostiserade 
måluppfyllelsen varav det som läsare kan vara svårt att göra samma bedömning som 
kommunstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-09-22 
 

 

Rebecca Lindström    Elina Madsen 
___________________________  ___________________________ 

Uppdragsledare     Granskningsansvarig 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Hjo kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan 
särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  



Kommunfullmäktige Sidan 

1(1) 
Enhet 

Presidium 

Datum 

2020-10-22 

Dnr 

2021-141 

Handläggare 

Michael Kihlström 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

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

Revisorernas budget för år 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anslå 700 000 kronor till kommunrevisionen för år 2022. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidium jämlikt 11 kap. 8 § 
kommunallagen. Det är således presidiet som lämnar förslag till budget för kommunfullmäktige att 
ta ställning till. Revisonens budget behandlas som ett eget budgetärende. 

Anledningen till detta förfarande är att stärka revisionens oberoende i förhållande till 
kommunstyrelsen som har att bereda budgeten i övrigt. 

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

Michael Kihlström Jörgen Fransson 

Kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktiges vice ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

7 (28)

Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 114 2021-141 

Budget och verksamhetsplan 2022 – 2024 för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- driftbudget för 2022 fastställs på politikområdesnivå samt för 2023 – 2024 på nämndnivå
enligt föreliggande förslag till budget,

- investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för perioden 2023 – 2026 fastställs enligt fö-
religgande förslag till budget på sidan 36,

- resultatbudget för 2022 samt preliminär resultatbudget för perioden 2023 – 2024 fastställs
enligt föreliggande förslag till budget,

- kassaflödesbudget 2022 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2023 – 2024 fast-
ställs enligt föreliggande förslag till budget,

- balansbudget 2022 samt preliminär balansbudget för perioden 2023 – 2024 fastställs enligt
föreliggande förslag till budget,

- kommunstyrelsen äger rätt att under 2022 nyupplåna, d v s öka kommunens låneskulder
med totalt 20 mnkr,

- i budgeten angivna 15 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt

- nuvarande skattesats 21:57 bibehålls.

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

Protokollsanteckning 
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Alliansen har arbetat fram förslag till budget och verksamhetsplan 2022 – 2024 för Hjo kommun. 

Beslutsunderlag 
Alliansens förslag till budget 2022 – 2024. 
Kommentarer 2020-10-27 från fackförbundet Kommunal. 
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Hjo kommun
Budget och verksamhetsplan

2022-2024



Kommunstyrelsens ordförande har ordet!

Årets budgetarbete har självklart färgats av det faktum att pandemin fortfarande pågår och att ovissheten om 
vad som kommer i dess spår är stor. Konstigt nog infinner det sig en vardag även under en pandemi. Saker 
och tillstånd som var helt verklighetsfrämmande för oss alla innan har varit det nya normala under lång tid nu. 
Arbeta på distans, digitalt, hålla avstånd, avstå från socialt umgänge, inga idrotts- eller kulturupplevelser live, inga 
folksamlingar, inga fester, inget roligt, tvätta, sprita, testa m.m. Glädjande nog kan vi nu så sakteliga återgå till ett 
mer ”normal” liv även om vissa saker förblir förändrade för alltid. Vår förhoppning är dock att vi ska ta med 
oss de erfarenheter fått under pan-demitiden, på gott och ont, inför det fortsatta arbetet med att utveckla Hjo 
till en ännu bättre kommun att leva, verka och bo i. 

Kommunens drift dras med en del underskott som vi har svårt att få bukt med. Antalet placeringar av barn- 
och unga har nu över tid landat på en mycket högre nivå än vi någonsin sett förut. En nivå som vi varit förskon-
ade från men som de flesta kommuner levt med sedan länge. Vi har nu i budgeten avsatt medel för att hantera 
underskottet, förstärkt med ytterligare en socialsekreterare samt utökat juriststödet. Större behov av försör-
jningsstöd medför att vi måste tillskjuta ytterligare pengar till detta.

Att vi har en åldrande befolkning märks nu allt tydligare. Hemtjänstens insatser ökar, önskan att bo kvar hem-
ma gör att antal besök och därmed också beviljade timmar blir allt fler, dag som natt. Förvaltningen tilldelas i 
budgeten medel för dessa ökade behov. 

Elever med behov av extra stöd i olika grad ökar och av den anledningen ser nu verksamheten över arbetssätt 
och resursfördelning för att kunna sätt in större insatser i tidig ålder. Att fånga upp behov hos våra barn och 
unga tidigt är nödvändigt om vi ska lyckas med att ge alla barn en lärorik, trygg och lustfylld skolgång. B&U 
förstärks med ytterligare resurser för detta samt kompenseras för fler elever och för de utökade kostnader 
som tillkommer i samband med att vi öppnar upp ytterligare en skolenhet – Estrid Ericsonskolan.

Pandemin har slagit hårt mot föreningslivet och idrotten som inte kunnat bedriva sin verksamhet under en 
lång tid. Det har fått konsekvenser i form av tappade intäkter, ledare som försvunnit, barn och unga som slutat 
med sina aktiviteter och som nu inte med automatik kommer tillbaka till verksamheten. Kulturföreningarna har 
liknande situation.  I budgeten avsätts medel till att utöka föreningsbidragen och till att återstarta kulturlivet 
i Hjo. Pandemin har också lärt oss att förutsättningar för rörelse och aktivitet spontant och utomhus är ef-
terfrågat och viktigt. Därför avsätter vi nu investeringsmedel för att komplettera och rusta upp kommunens 
skolgårdar, bygga utegym i Gate och Korsberga samt till att förbättra banvallen så att den fungerar fullt ut som 
promenad- och cykelväg. 

Utredningen av hur vi bäst ska utveckla Guldkroksområdet har kommit in i en slutfas men skrivande stund 
saknas en hel del inspel från föreningarna, från de aktiva och från Hjobor i allmänhet. Visionsarbetet med de 
kommande medborgardialogerna kommer förhoppningsvis bidra med tankar och önskemål om hur vi ska 
utforma det området tillsammans med andra viktiga mötesplatser såsom Hamnen/Strömparterren och Hamn-
backen. När detta är gjort är vi beredda att lyfta in konkreta åtgärder i investeringsplanen. 

Vår strävan att hålla en balanserad ekonomisk framfart och därmed kunna ge förvaltningen goda planerings- 
möjligheter kräver att vi bibehåller låga investeringsnivåer under kommande år. Dessutom har vi ett över-
gripande uppdrag att implementera Agenda 2030 i Hjo. Vår vilja är att intentionerna ska genomsyra hela vår 
verksamhet och därmed också skapa goda förutsättningar för Hjoborna att i allt större utsträckning kunna 
ta ansvar för och göra val som gagnar både social-, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi har att forma en 
verksamhet som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att till-
fredsställa sina behov. Ett avgörande och viktigt arbete för att utveckla vår kommun till en ännu bättre plats att 
leva, verka och bo på. 

Catrin Hulmarker (m)
     Kommunalråd

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2022-2024

2

Allians för Hjo/
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Sammanfattning av kommunstyrelsens beslut 
2021-10-27

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Driftbudget för 2022 fastställs på politikområdesnivå samt för 2023-2024 på   
 nämndnivå enligt föreliggande förslag till budget,

- Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för perioden 2023-2026   
 fastställs enligt föreliggande förslag till budget på sidan 36,

- Resultatbudget för 2022 samt preliminär resultatbudget för perioden   
 2023-20234fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

- Kassaflödesbudget 2022 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden  
 2023-2024 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

- Balansbudget 2022 samt preliminär balansbudget för perioden 2023-2024  
 fastställs enligt föreliggande förslag till budget,

- Kommunstyrelsen äger rätt att under 2022 nyupplåna, d.v.s. öka kommun ens 
 låneskulder med totalt 20 mnkr, 

- I budgeten angivna 15 prioriterade mål för fullmäktige fastställs,

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

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

Konjunkturfrågor och skatteunderlag

I SKR:s ekonomirapport från oktober i år sammanfattas 
läget enligt följande;

”Snabb ekonomisk återhämtning tack vare omfattande 
stimulanser Pandemin är långt ifrån över och det är svårt 
att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens 
länder har det genomförts omfattande insatser för att 
dämpa pandemins påverkan på ekonomin. Centralbanker-
nas styrräntor har sänkts och programmen av kvantitativa 
lättnader har utökats. Regeringar har sjösatt omfattande 
krisåtgärder och bedrivit en expansiv finanspolitik. Även 
den svenska staten har bidragit och bidrar med om-
fattande stimulanser, vilket gör att den offentliga sektorns 
skuld (Maastrichtskulden) har ökat. Trots detta beräknas 
skulden som andel av BNP minska i år, tack vare den starka 
BNP-tillväxten och de låga räntorna. Även kommande år 
räknar SKR med att skulden som andel av BNP minskar, 
från 37 procent 2021 till 29 procent av BNP 2025. Vår 
prognos visar en stark efterfrågetillväxt 2021–2022, med 
en ökning av BNP på 4,4 respektive 3,6 procent, vilket 
kommer att lyfta Sverige ur lågkonjunkturen. Ökningen av 
antalet sysselsatta personer är tydlig, liksom nedgången 
av frånvaron. SKR räknar därför med att skatteunderlaget 
ökar med över 4 procent både i år och nästa år. Vändningen 
i ekonomin har gått snabbt, mycket tack vare stimulanser-
na i Sverige och vår omvärld och det är lätt att glömma 
hur djupt fallet i BNP var. Ser man till den sammanlagda 
BNP-förändringen i Sverige mellan 2019 och 2021 pekar 
vår prognos på en ökning på 1,5 procent, vilket innebär 
0,75 procent per år, något som är mycket lågt i ett his-
toriskt perspektiv. Det gör att det också är naturligt att 
vänta sig en tydlig försvagning av arbetsmarknaden. 

Trots sysselsättningsuppgången efter pandemins första 
fas ligger antalet arbetade timmar för andra kvartalet i 
år 2 procent lägre än kvartalet före pandemin. Det råder 
därmed ingen tvekan om att Sverige fortfarande befin-
ner sig i en lågkonjunktur. Inte förrän i mitten av 2023 
antas timgapet i svensk ekonomi slutas, vilket innebär att 
de faktiskt arbetade timmarna når upp till de potentiellt 
beräknade timmarna, motsvande en normalkonjunktur. 
Återhämtningen i produktionen har skett med en betydligt 
lägre relativ arbetsinsats än före krisen. Arbetsproduktivi-
teten har därmed stigit markant. En minskning av korttid-
spermitteringar liksom sjunkande frånvaro kommer att öka 
medelarbetstiden framöver, vilket dämpar uppgången i an-
talet sysselsatta. Att arbetslösheten ökat sedan krisen slog 
till innebär också att konkurrensen om jobben blir hårdare. 

Åtgärder för att få ner långtidsarbetslösheten bland utsatta 
grupper på arbetsmarknaden blir därför extra viktiga. När 
svensk konjunktur nu stärks är det viktigt att gå från efter-
frågestimulans till strukturåtgärder som gagnar den lång-
siktiga ekonomin. Det handlar särskilt om tre områden; få 
personer som står långt från arbetsmarknaden i arbete, att 
genomföra klimatrelaterade investeringar och att ställa om 
välfärden med hjälp av digitalisering och modern teknik”

SKRs prognos över skatteunderlaget från oktober framgår 
av Diagram 1 nedan
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Lokala faktorer

Hjo är enligt SKR:s definition en ”pendlingskommun till 
mindre tätort”. Ca 2 000 personer pendlar dagligen ut ur 
Hjo samtidigt som ca 700 pendlar in till Hjo 

Näringslivet inom Hjo kommuns gränser utgörs i huvud-
sak av mindre och medelstora företag inom bland annat 
verkstadsindustri, bygg- och anläggningsentreprenörer, grön 
näring mm. Vi har också en rik besöksnäring inom kultur/
hantverk, restauranger, caféer och glasskiosker. Mångfalden 
och avsaknaden av riktigt stora industrier gör oss mindre 
sårbara för stora koncerners strategiska beslut om om-
lokalisering eller nedläggningar. Samtidigt är vi i egenskap 
av pendlingskommun starkt beroende av utvecklingen i 
Skövde med dess stora arbetsgivare i form av Volvo-bola-
gen, Försvarsmakten, Skaraborgs sjukhus samt Högskolan i 
Skövde.

Befolkningsutveckling och demografi

Hjo kommuns invånarantal i mitten av oktober 2021 up-
pgår till 9 266, vilket innebär en ökning under 2021 med 37 
personer. Invånarantalet har ökat sakta men säkert under 
de senaste 8 åren vilket också är ett av kommunfullmäktig-
es viktigaste mål. Ökningen är inte så stor i invånare räknat 
men ökningstakten de senaste tre åren är fjärde störst i 
Skaraborg efter Skövde och Lidköping och Tibro.

Demografiskt ser vi ett par tydliga trender i form av att 
unga flyttar ut i samband med att de börjar studier på an-
nan ort men många av dessa återvänder sedan när de har 
eller är på väg att skapa familj. 

Medelåldern på Hjo kommuns invånare var den 31 decem-
ber 2020, 45,0 år vilket kan jämföras med rikets 43,6 år 
och Skaraborgs 44,4 år. Vi har således en något äldre sam-
mansättning än såväl riket som Skaraborg. Att vi svenskar 
lever allt längre återspeglas i att medelåldern har ökat med 
ca 0,4 år under de tre senaste åren, vilket gäller såväl Hjo 
som övriga Skaraborg och riket totalt

I likhet med riket i övrigt råder bostadsbrist i Hjo. Aktivi-
teter pågår dock för att skapa fler boenden. Bland annat 
har vårt största privata fastighetsbolag planer på att bygga 
lägenheter på Sjörydsområdet norr om Stadsparken. Kom-
munen har också möjliggjort inflyttning genom exploatering 
av nya villaområden. Bland annat har 22 nya tomter skapats 
på Knäpplan Västra, varav de flesta nu är tingade eller sålda 
och detaljplanearbete för fortsatt utbyggnad pågår, bland 
annat på Knäpplan Södra, beläget söder om Knäpplans för-
skola. 

8841
8790

8832
8805

8885

8983
9048

9093

9176
9210 9229

9262

8500

8600

8700

8800

8900

9000

9100

9200

9300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
sep

Antal invånare vid årets slut



BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2022-2024

8

Personal & kompetensförsörjning

Personalen är kommunens viktigaste resurs, cirka 70% 
av våra kostnader kan härledas till personalomkost-
nader. Därför är det av yttersta vikt att bedriva ett 
gott personalstrategiskt arbete där vi tar tillvara på 
den kompetens som finns hos våra medarbetare. Det 
gör vi genom att erbjuda en bra arbetsmiljö med ut-
vecklingsmöjligheter och goda anställningsvillkor som 
skapar förutsättningar för ett hållbart yrkesliv.

Kompetensförsörjning    
Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid är en utmaning för 
offentliga och privata aktörer i Hjo kommun såväl som i 
övriga landet. Pensionsavgångarna väntas bli stora framåt 
och med dem följer ett stort rekryteringsbehov. Samtidigt 
är konkurrensen om arbetskraften stor och behovet av 
välfärdstjänster ökar för varje år, framförallt inom skola 
och vård- och omsorg. Utmaningen består i att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare i 
en konkurrensutsatt situation. 

Det är inte bara ordinarie tjänster som är svårrekryterade 
utan också timanställda vikarier inom framförallt vård och 
omsorg, skola och förskola. Det innebär att det krävs nya 
vägar framåt för att kompetensförsörja våra verksamheter.

Heltid som norm     
Att så många som möjligt i kommunen arbetar heltid är en 
viktig framtidsfråga och arbetet med att införa heltid som 
norm fortsätter. Flera pilotprojekt har startats upp inom 
Vård- och Omsorgsenhetens område. 

Heltid som norm är ett avtal mellan SKR (Sveriges 
kom-muner och regioner) och fackförbundet Kommunal. 
Hjo kommun har en av politiken antagen plan för hur ar-
betet med att uppfylla avtalet ska fortlöpa och över tid 
kommer alla kommunens yrkeskategorier att beröras.

Arbetsmiljö och hälsa     
Vi strävar efter att skapa ett långsiktigt och hållbart arbet-
sliv för samtliga medarbetare genom att arbetsmiljön på 
alla nivåer är trygg, säker och väl anpassad till människors 
olika förutsättningar och behov. 

Pandemin har gjort att det systematiska arbetsmiljöar-
betet har prövats på ett annat sätt än tidigare. Hela or-
ganisationen har arbetat aktivt med riskbedömningar och 
åtgärder för att hantera både smittspridning och oro hos 
medarbetare och det har gjort att vi har ökat vår kompe-
tens inom området. 

Under 2021 har stort fokus legat på att digitalisera ar-
betsmiljöarbetet. Våra nya IT-baserade arbetsmiljöverktyg 
syftar till att göra det enkelt för våra chefer att bedriva 
det systematiska arbetsmiljöarbetet i vardagen samt att 
ge en överblick över hela kommunens verksamhetsom-
råde. Därigenom skapas möjlighet att följa upp att vi följer 
arbetsmiljöverkets regelverk liksom att identifiera förbät-
tringsåtgärder.

Ett brett arbete bedrivs för att minska sjukfrånvaron i 
Hjo kommun. Exempelvis har övergripande arbetssätt och 
rutiner som stödjer kommunens chefer i arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbetet setts över liksom insatser på både 
individ- och enhetsnivå genomförts med stöd av HR- och 
företagshälsovården. 

En positiv trend kan urskiljas där sjukskrivningarna över 
14 dagar minskar. Samarbetet med Närhälsa, Försäkring-
skassan och kommunens Folkhälsostrateg har visat sig 
vara ett framgångsrikt koncept för att angripa hela sjuk-
skrivningsprocessen samt för att identifiera rätt insatser på 
rätt plats. Precis innan årsskiftet 20/21 genomfördes inom 
ramen för detta samarbete en större utbildningsinsats för 
kommunens chefer och sjukskrivande läkare i Hjo kom-
mun. 

Friskvård är en investering i våra medarbetare och även en 
del i att vara en attraktiv arbetsgivare. För att tillgodose 
verksamheters olika förutsättningar till friskvård arbetar 
förvaltningen med valmöjligheter; friskvårdstimme eller 
friskvårdsbidrag. Med anledning av Covid 19 har kommun-
ens månadsvisa friskvårdsaktiviteter pausats, men kommer 
att återupptas våren 2022.

Inom barn och utbildning pågår det partsgemensamma 
arbetet med HÖK 21 och under 2022 kommer arbetet 
med att teckna ett nytt avtal om samverkan och arbetsmil-
jö att inledas. En väl fungerande samverkan skapar goda 
förutsättningar för en tillitsfull dialog i syfte att skapa bättre 
verksamheter och friska arbetsplatser. 
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Lönebildning     
Under 2020 togs ny lönepolicy och löneriktlinjer fram för 
att utveckla löneprocessen och koppla den samman med 
budgetprocessen. Arbetet fortsätter för att implementera 
detta arbete. 

Ekonomienheten och personalenheten bedriver ett tätt sa-
marbete kring den kommunövergripande löneanalysen där 
kommunens samtliga befattningsgrupper ses över. Genom 
löneanalysen skapas möjlighet att förändra lönestrukturen 
för grupper som är svårrekryterade och/eller ligger lågt 
i lön jämfört med andra kommuner. Det innebär att vissa 
yrkeskategorier får stå tillbaka för andra yrkeskategorier i 
syfte att ge förutsättningar till en god lönebildning. Ambi-
tionen är att bli av med omotiverade gap mot medianlöner 
under en treårsperiod.

Jämställdhet och mångfald   
Förvaltningen har arbetat aktivt med att införa åtgärder 
enligt diskrimineringslagstiftningen. Bland annat har me-
darbetarsamtals /APT-mallar uppdaterats för att få in 
jämställdhets och mångfaldsfrågorna som en naturlig del. 
Löneanalyser utifrån jämställda löner genomförs årligen 
och hittills har förvaltningen inte behövt göra några in-
satser utifrån osakliga skillnader mellan könen. 

Att ha heltid som norm är en jämställdhetsfråga. Idag är 
oftast normen inom kvinnodominerande yrken att arbeta 
deltid. Genom att ge fler möjlighet att kunna försörja sig på 
sin lön genom heltidsarbete, bidrar vi som kommun till ett 
mer jämställt samhälle. 

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

Ekonomiska beslut i budget 2022 kopplat till ar-
betsgivarpolitiken     
En generell ramtilldelning, ca 10,3 mkr, tilldelas respektive 
politikområde med ett belopp som motsvarar 2,3% av poli-
tikområdets budgeterade personalkostnader för 2021. Som 
nämnts ovan visar den genomförda löneanalysen att det 
finns behov av att göra satsningar inom vissa yrkeskategori-
er där Hjo kommun ligger lågt.

Vi utgår från 
uppdraget 
och skapar 

en gemensam 
förståelse.

Vi vet att vårt 
eget beteense 

är avgörande för 
andras engage-

mang.

Vi ger stöd och 
återkoppling som 
bidrar tillutveck-

ling.

Vi visar          
tillit och ger 
förtroenden.
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Skatteintäkter och generella statsbidrag

Beräkning av ekonomiskt utrymme 2022-2024  

I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2022-2024 har följande antaganden gjorts:

• Antalet invånare uppgår till 9 285 under 2022, 9 335 under 2023 samt 9 385 under 2024, d v s  
en beräknad ökning med 50 invånare per år.

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

• Bidrag och avgifter till de kommunalekonomiska utjämningssystemen beräknas i enlighet med SKL:s 
prognos enligt cirkulär 21:35 av den 30 september 2021.

• Intäkterna från fastighetsavgifter är beräknade enligt SCB:s prognoser.

Skatteintäkter m.m (mnkr) Budget 2021 Prognos 2021 Prognos 2022 Prognos 2023 Prognos 2024

Skatteintäkter 413,0 423,8 437,9 453,3 468,1

Inkomstutjämningsbidrag 106,6 108,5 118,5 124,4 129,2

Kostnadsutjämnings -2,7 -2,8 -5,9 -5,9 -6,0

Regleringspost 27,5 27,5 23,3 16,6 16,7

LSS-utjämning -2,1 -2,2 -0,4 -0,4 -0,4

Fastighetsskatter 23,2 23,1 23,3 23,3 23,3

Summa intäkter 565,5 577,9 596,7 611,3 630,9

Avgår finansnetto -1,2 -1,0 -1,2 -1,5 -1,7

Avgår resultat -11,0 -15,5 -11,0 -11,0 -11,0

Att disponera 553,3 561,4 584,5 598,8 618,2

Skatteintäkter

Skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Land-
stings (SKL) prognos (cirk 21:35) över skatteunderlagets 
utveckling. Skatteintäktsprognosen är beräknad utifrån en 
egen prognos över invånarantalet och en oförändrad kom-
munalskatt om 21:57.

Inkomstutjämningen

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

Kostnadsutjämningen

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

Eftersom utfallet för den enskilda kommunen är beroende 
av utvecklingen i riket, är det svårt att göra detaljerade 
prognoser för den enskilda kommunen. I denna budget 
antas i enlighet med SKLs prognos att Hjo får betala en 
avgift om 5,9-6,0 mnkr årligen under hela planperioden. 
Som framgår av tabellen är detta en försämring för Hjos 
del med ca 3 mnkr jämfört med prognosen för 2021. 
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Regleringsbidrag/-avgift

Staten har behov av att kunna påverka kommunsektorns 
samhällsekonomiska utrymme och statsfinanserna. Även 
förändringar i ansvaret mellan kommunsektorn och staten 
måste kunna regleras på något sätt. Därför finns en regler-
ingspost i utjämningssystemet.

Regleringsposten i utjämningssystemet fungerar så att om 
summan av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna 
blir lägre än det belopp staten beslutat tillföra kommuner-
na, får alla kommuner ett regleringsbidrag som motsvarar 
mellanskillnaden. Regleringsbidraget beräknas som ett en-
hetligt belopp per invånare. Om summan av samtliga bidrag 
minus de inbetalda avgifterna i stället blir högre än det 
belopp staten beslutat tillföra, ska mellanskillnaden tas ut i 
form av en regleringsavgift från kommunerna. Som framgår 
av tabellen ovan har bidraget ökat kraftigt under 2021 för 
att sedan trappas av från och med 2023. Den huvudsakliga 
förklaringen till dessa medel är till för att kompensera för 
effekter av Covid 19-pandemin samt för att möjliggöra för 
kommunerna att möta de kraftiga utmaningarna man står 
inför i form av den demografiska utvecklingen. 

Lss-utjämning

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

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

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

För budgetperioden 2021-2024 är avgiften för Hjo kom-
mun beräknad till ca 0,4 mnkr årligen. I och med att prog-
noserna är beroende av i vilken utsträckning kostnaderna 
i Hjo förändras i förhållande till genomsnittet i riket är det 
svårt att med säkerhet bedöma i framtidsberäkningarna.

Fastighetsavgift

Avgiften utgör i statsrättslig mening en skatt, där riksda-
gen beslutar om underlag och storlek av fastighetsavgiften. 
Avgiften tillfaller dock kommunerna. Från och med 2009 
anlitar SKL Statistiska centralbyrån (SCB) för prognoser av 
avgiften till landets kommuner. För Hjo kommun har av-
giften beräknats till 23,3 mnkr per år under planperioden.

Specificering av vissa statsbidrag

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

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

Listan över specifika statsbidrag som har haft och even-
tuellt kommer att få betydelse för Hjo kommuns intäkter 
under 2022-2024 är omfattande. Av denna anledning redo-
visas inte dessa i detta dokument. Den intresserade hänvi-
sas istället till SKLs hemsida www.skl.se.
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Målmodell och prioriterade mål.
Här beskrivs hur verksamheterna arbetar med Hjo 
kommuns vision “Tillsammans skapar vi framtidens 
Hjo”.2
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Hjo Kommuns vision 
Kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten genom den vision och tillhörande utvecklingsområden som finns antagna 
sedan 2013. Orden i vår visionsformulering "Tillsammans skapar vi framtidens Hjo" är utvalda eftersom budskapet i dem är cen-
trala. Bakom varje ord finns en tanke: 

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

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

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

UTVECKLINGSOMRÅ-
DEN

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

vad som hänt på de sex 
utvecklingsom

Hjo kommuns 
utvecklingsområden
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Hjo Kommuns målmodell
Modellen syftar till att omsätta visionen i praktisk handling i alla verksamheter. Kommunfull-mäktige beslutar om ett antal prioriterade 
mål som ska vara styrande för kommunstyrelsens och förvaltningens arbete. 

De prioriterade målen är ett begränsat antal övergripande 
och långsiktiga mål som är nyckelfaktorer för arbetet med 
att uppnå visionen. Dessa prioriterade mål finns med i 
kommunfullmäktiges budget. Till flertalet av målen finns en 
eller flera indikatorer som ska ge signaler kring om vi är på 
väg att nå visionens målbild inom respektive utvecklingsom-
råde. Vid måluppföljningen görs en sammantagen bedömn-
ing av mätbara (indikatorer) och icke mätbara resultat. Sam-
mantaget ska kommunstyrelsen utifrån uppföljningen kunna 
redovisa för fullmäktige om verksamhetens arbete leder 
i riktning mot målen och om verksamhetens resultat är 
förenligt med god ekonomisk hushållning. Det finns också 
möjlighet för kommunstyrelsen och byggnadsnämnden 
att komplettera med uppdrag för att styra verksamheten. 
Dessa uppdrag finns inte med i budgetdokumentet. Kom-
munfullmäktige och nämnderna styr också verksamheten 
med hjälp av politiskt antagna styrdokument. Ett exempel 
är Hållbarhetsstrategin och ett annat är Folkhälsoplanen.

I nästkommande avsnitt redovisas kommunfullmäktiges 15 
prioriterade mål inom visionens respektive utvecklingsom-
råden. 12 mål är verksamhetsmål och 3 är finansiella. Vissa 
av målen har uppdaterats och reviderats i årets budget, 
men inriktningen på arbetet är fortfarande detsamma. Uti-
från dessa mål, tillgängliga resurser och övrig styrning utar-
betar förvaltningen en årlig verksamhetsplan där arbetet 
för att nå målen beskrivs och motiveras.

God ekonomisk hushållning och balanskrav 

God ekonomisk hushållning bygger på långsiktigt tänkande 
och att varje generation som lever och verkar i Hjo står 
för de kostnader som de ger upphov till. I kommunlagen 
ställs krav på att kommunfullmäktige ska besluta om särskil-
da mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin som 
har betydelse för God ekonomisk hushållning. 

Den kommunala verksamheten ska bedrivas så att intäkter-
na överstiger kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunalla-
gen i form av det så kallade balanskravet. På lång sikt räcker 
det inte med ett nollresultat för att bevara kapaciteten. Det 
krävs ett årligt överskott för att finansiera investeringar 
och för att säkerställa att det egna kapitalet inte minskar i 
värde.

För Hjo kommun innebär God ekonomisk hushållning att 
resurserna i verksamheten ska användas till rätt saker och 
att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Visionens utveckling-
sområden och kommunfullmäktiges prioriterade mål är 
styrande för all verksamhet och utveckling. De ekonomiska 
förutsättningarna i budgeten styr takten i vår strävan att 
uppfylla visionen. 
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Hjo har en enorm potential som en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge. Det ska vi ta vara på och göra ännu mer av. 
I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt att få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda kommunikationer och 
en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och 
unga.

Utvecklingsområde 1: Boende

Mål 1: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningsutveckling. 
Indikatorer: SCB, Medborgarunderssökning och befolkningsstatistik

o    Andel invånare
o    Andel positiva till kommunen som en plats att bo och leva på.
o    Andel som kan rekommendera andra att flytta till kommunen.

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

Indikatorer: SCB medborgarundersökning

o    Andel positiva till utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen.

o    Andel positiva till trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i kommunen. 

o    Andel positiva till skötsel och snöröjning av gator, vägar, gång- och cykelvägar.

o    Andel positiva svar till möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafik för dina vardagliga resor. 

o    Andel positiva till utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen.

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

Indikatorer: (Socialstyrelsen, egen enkät, SCB Medborgarundersökning)

o    Andel nöjda och trygga brukare inom Hemtjänst och SÄBO (SoS nationella brukarundersökning).
o    Andel klienter inom Socialtjänst som är nöjda med insatsen (egen enkät). 
o    Andel positiva till hur äldreomsorgen fungerar i kommunen.
o    Andel positiva till hur omsorgen om personer med funktionsnedsättning fungerar i kommunen.
o    Andel positiva till hur socialtjänstens stöd till utsatta personer fungerar i kommunen.
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Mål 4: Barn och elever i Hjo kommun ska stimuleras till att inhämta och utveckla kunskaper och värden 
genom en förskola och skola präglad av trygghet och studiero.
Indikatorer: Skolverket, egen enkät KKIK samt SCB:s medborgarundersökning

o    Andel elever i årskurs 6 som uppnår godkända betyg i svenska, engelska och matematik. 
o    Andelen elever i åk 9 som har behörighet att söka nationella program på gymnasiet. 
o    Andel elever som upplever trygghet och studiero i skolan enligt Skolinspektionens enkät vartannat år och verksam-
hetens egen enkät vartannat år. Den egna enkäten bygger på frågor i Skolinspektionens enkät.
o    Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn lär sig mycket på förskolan enligt Barn och utbildnings  egna, årliga 
kvalitetsenkät i förskolan.
o    Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn trivs på förskolan enligt Barn och utbildnings egna, årliga kvalitetsen-
kät i förskolan
o    Andel barn som har fått plats på förskolan före eller på önskat placeringsdatum (KKIK).
o    Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskolan på önskat placeringsdatum (KKIK).
o    Andel positiva till hur grundskolan fungerar i kommunen.

Mål 5: Hjo kommun stödjer varje individ, utifrån dennes unika resurser, på vägen till en egen försörjning och 
ett eget arbete eller studier.
Indikatorer: SCB och samt egen statistik

o    Andelen gymnasielever som ta examen inom 4 år. 
o    Andel personer som är i behov av försörjningsstöd. 
o    Andel individer vidare i egen försörjning efter avslutad insats på arbetsmarknadsenheten.
o    Andelen arbetslösa 18–64 år.
o    Andel positiva till hur kommunala vuxenutbildningen fungerar i kommunen.
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Mål 6 Hjo kommun ska använda smart teknik och digitaliseringens möjligheter för att underlätta arbetet 
och öka servicen för våra kommuninvånare och besökare. 
Indikator: Redovisning av pågående insatser. 

Mål 7: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat och en livskraftig handel. 
Indikatorer: 

o    SKR:s mätning Insikt på områdena Miljö-, Hälsoskydd och Livsmedelskontroll
o    Svenskt Näringslivsranking avseende kommunens service till företagare
o    Egen enkät avseende bygglovhantering för företag
o    Försäljningsindex i sällanvaruhandeln/dagligvaruhandeln. HUI
o    Andel positiva till utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd.

Mål 8: I Hjo kommuns verksamheter ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är möjligt att vara 
med och påverka kommunen. 
Indikatorer: SCB medborgarundersökning. 

o    Andel positiva till invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. 
o    Andel som upplever att kommunens politiker är lyhörda till invånarnas tankar och idéer kring kommunen och dess 
verksamheter.
o    Andel som upplever att kommunens invånare har möjlighet att påverka innehållet i politiska be-slut.
o    Andel positiva till den senaste kontakten med en kommunal tjänsteperson.
o    Andel positiva till den senaste kontakten med en kommunal politiker.
o    Andel positiva svar på frågan hur det fungerar att få svar på frågor om kommunen.

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

Utvecklingsområde 2: Tillsammans
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Mål 9: Hjo ska vara en levande stad och invånarna ska vara nöjda med fritids- och kulturutbudet.
Indikator: SCB medborgarundersökning. 

o    Andel positiva till öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar.
o    Andel positiva till invånarnas möjligheter att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar.
o    Andel positiva till utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen.
o    Andel positiva till utbudet av friluftsområden i kommunen.
o    Andel positiva till skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar.
o    Andel positiva till utbud och aktiviteter på biblioteket.
o    Andel positiva till utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen.
o    Andel positiva till utbudet av ställen för äldre att träffas på i kommunen.
o    Andel positiva till det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen.
o    Andel positiva till kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet.

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 kultur-aktiviteter som gör livet gott att leva. I Hjo kan människor mötas, växa, 
vara kreativa och inspireras av andras kreativitet.levande centrum. Och ett brett utbud av idrotts- och kultur-aktiviteter som gör livet 
gott att leva. I Hjo kan människor mötas, växa, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet.

Utvecklingsområde 3: Levande Hjo

Mål 10: Hjo kommun arbetar aktivt för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter 
och ska verka för att Hjo ska kunna vara fossiloberoende 2030. Detta innebär att hela Hjo ska ha minskat 
sina växthusgasutsläpp med 80% jämfört med år 1990. 
Indikatorer: RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet), Nationella emissions-databasen och SCB:s Medbor-
garundersökning

o    Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekvivalenter/invånare.
o     Andel positiva till kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan.
o    Andel positiva till kommunens information om vad invånarna kan göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

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

Utvecklingsområde 4: Hållbarhet och natur
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Mål 11: Besöksnäringen i Hjo ska utvecklas hållbart med fokus på fler besökare när och där det inte är fullt
Indikator: Redovisning av pågående arbete. 

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

Utvecklingsområde 5: Besökare

I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid Vättern. Vi använder det för att berika livet för alla.

Utvecklingsområde 6: Vättern

Mål 12: Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar
Indikator: Redovisning av pågående arbete

o    Andel positiva till kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten.
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Finansiella mål

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

Mål 13: Årets resultat ska uppgå till lägst 11 mnkr

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 14: Investeringarna ska till 70% finansieras med egna medel under mandatperioden 2019–2022

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 15: Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Bolagens mål (fastställda i ägardirektiven)

Mål 16: Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1 % per år från och med år 2015 och senast år 
2025 uppgå till minst 25 %.

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 17: Soliditeten i AB Hjo Småindustrier ska uppgå till minst 30 %.

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 18: Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo Energi AB bör ligga under regiongenomsnittet.

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.
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Prioriteringar och uppdrag 
i budget 2022

Här förklaras hur budgeten växt fram, vilka uppdrag 
som delats ut och hur budgetmedlen fördelats mellan 
politikområdena.

3
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Hur budgeten för 2022-2024 har växt fram...

Vårbudgeten för 2022 baserades på SKRs skatteunderlag-
sprognos från april månad. Denna prognos indikerade en 
ökning i intäkter från skatter och generella statsbidrag med 
ca 23,5 mnkr enligt nedan.

 

Dessa medel disponerades i huvudsak så att uppräkningar 
av personalkostnader, övriga indexeringar och avskrivningar 
skedde med ca 13 mkr och tilldelningar för volymökningar 
inom framförallt Barn och utbildning och Vård och omsorg 
och Arbete och socialtjänst skedde med ca 11 mnkr. Dessa 
tilldelningar utgjordes framförallt av tillkommande drifts-
kostnader för den nya Estrid Ericsonskolan med 6,8 mnkr, 
samt volymförändringar inom vård och omsorg med 1,6 
mnkr. För specifikation av övriga tilldelningar hänvisas till 
sid 26 och framåt. 

Under sommaren och tidig höst har sedan konjunkturen vi-
sat sig återhämtas snabbare än förväntat vilket resulterade 
i att oktober månads skatteunderlagsprognos indikerade 
ytterligare 5,9 mnkr i intäkter från skatter och generella 
statsbidrag för 2022. Utöver dessa förstärkningar har också 
invånarantalet ökat sedan i våras och invånarantalet i bud-
get 2022 räknas upp till 9 285 invånare. Detta ger ytterliare 
1,7 mnkr i intäkter och vid en jämförelse med 2021 års 
ändringsbudget fanns totalt 31,1 mnkr att disponera.

Samtidigt som de prognostiserade intäkterna ökade mel-
lan aprilprognosen och oktoberprognosen konstaterades 
också betydande behovsförändringar inom de stora verk-
samhetsområdena. Det prognosticerade underskottet för 
2021 inom Arbete och socialtjänst ökade under sommaren, 
vårdtyngden inom hemtjänsten ökar liksom behovet av 
särskilt stöd i skolan. Då extra tildelningar fick göras för 
detta, ålades verksamheten ett effektiviseringsbeting om ca 
0,5 procent (2,4 mnkr) av den påverkbara kostnadsmassan. 
Betinget fördelas i proportion till politikområdenas storlek

För specifikation av tilldelningar och effektiviseringar inom 
respektive politikområde hänvisas till sid 40 och framåt.

Prognosen för 2023 och 2024 vad gäller skatter och ge-
nerella statsbidrag visar på en blygsammare ökning än 
under 2022 som var extremt hög. Dock bedöms behovet 
av tillskott av medel inte heller öka i den takt det gjort de 
senaste åren då det uppkommit kraftiga trappstegseffekter 
i kostnadsmassan i form av utbyggnad av Sigghusberg, ca 12 
mnkr, merkostnader för Estrid Ericsonskolan om 7 mnkr 
samt de kraftiga kostnadsökningarna för placeringar inom 
individ- och familjeomsorgen.

Budgeten för 2022 är baserad på 9 285 invånare och i 
resultatbudgeten på síd 44 har invånarantalet för 2023 
satts till 9 335 och för 2024 9 385 dvs en ökning med 50 
invånare årligen.

tkr

Budget
2021

Prognos 
2022 SKL 
21:20 apr    
9 255 inv.

Förändring

Skatteintäkter 414 899 435 492 20 593

Skatteintäkter, avräkning 2020 -1 858 0 1 858

Inkomstutjämningsbidrag 106 634 114 585 7 951

Kostnadsutjämning -2 741 -5 201 -2 460

Regleringsbidrag 27 474 21 479 -5 995

Avgift LSS-utjämning -2 053 -594 1 459

Fastighetsavgift 23 176 23 319 143

Summa skatter och 
statsbidrag

565 531 589 080 23 549

tkr

Budget
2021

Prognos 
2022 SKL 
21:35 apr    
9 285 inv.

Förändring

Skatteintäkter 417 564 414 899 -2 665

Skatteintäkter, avräkning -1 291 -3 258 -1 967

Inkomstutjämningsbidrag 103 107 106 634 3 527

Kostnadutjämning -5 375 -2 741 2 634

Regleringsbidrag 9 569 27 474 17 905

Avgift LSS-utjämning -1 910 -2 053 -143

Fastighetsavgift 20 604 23 176 2 572

Flyktingdelen av första välfärds-
miljarderna

1 717 0 -1 717

Summa skatter och stats-
bidrag

543 985 564 131 20 146
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Ekonomiska prioriteringar i budget 2022

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

Demokrati

Området omfattar kommunens politiska verksamhet med 
kommunfullmäktige, revision, valnämnd, bygglovsnämnd samt 
kommunstyrelsen med utskott. Inom politikområdet ingår förutom 
arvoden och ersättningar till politiker även kostnader för sakkun-
niga biträden till revisionen, partistöd och överförmyndarverksam-
het. 

Politiska prioriteringar

Val 2022      
Demokrati tilldelas 50 tkr för kostnader i samband med 
valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022. 

Webbsändning av kommunfullmäktiges   
sammanträden     
Pandemin har påskyndat digitaliseringen av de politiska 
sammanträdena. Kommunfullmäktige har gått från att ge-
nomföra sammanträdena fysiskt med ett begränsat antal 
ledamöter närvarande till helt digitala sammanträden med 
endast delar av presidiet på plats under pandemin. Samman-
trädena är offentliga och för att möjliggöra för allmänheten 
att kunna ta del av dessa utan att behöva besöka Lilla Park 
har sammanträdena börjat webbsändas. Politikområdet 
tilldelas 50 tkr inför 2022 för att kunna fortsätta med 
webbsändningar av sammanträdena.

Politikområde/Prioritering (tkr) Tilldelning

Demokrati
-Val
-Websändning KF

50
50

Summa: 100

Kommunledningskontoret
- Avgift Räddningstjänst Östra Skaraborg
- Gemensamt arkivlokal HjoTiBorg
- MDM-verktyg
- Systemförvaltning lönesystem m.m

240
133
110
200

Summa: 683

Plan och bygg
-GIS-förstärkning 0,5 tjänst 400

Summa: 400

Kultur, turism och fritid
-Föreningsbidrag
-Ökade verksamhetsmedel

50
100

Summa: 150

Barn och utbildning

- Kostnader för nationell IT strategi
- Efterfrågeförändringar barn, Björkdungens förskola
- Elevförändring grundskolan
- Elevförändring gymnasieskolan
- Ökat antal elever gymnasiesärskolan
- Elever med extraordinära behov, tilläggsbelopp
- Polenresan
- Estrid Ericsonskolan

376
400
800

-250
800
600
170

3 415

Summa: 6 311

Arbete och socialtjänst
- Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
- Placeringskostnader
- Förstärkning socialsekreterare
- Juriststöd 20%

1 300
3 000

650
208

Summa: 5 158

Vård och omsorg

- Bemanning natt Sigghusberg
- Förändring personlig assistans
- Bemanning natt Hemvården
- Minskning Kortebo
- Elevhem LSS
- Gjutaren och Klammern - lägre bidrag Migrations-
verket
-Bemanning korttid Sigghusberg
- Bilar hemvården (3 nya)
- Volymökning hemvård

1 350
-1 571
1 350
-445
245
700

360
255

1 000

Summa: 3 244

Teknisk service
- Trafikfrågor behov bemanning
- Parkeringsavgifter
- Skötsel tillkommande expl. omr
-GC-stråk Banvallen underhåll
Ökade elkostnader
Demontering av strömsholmsdammen

400
-400
150
100
400

1 000

Summa: 1 650

Finansförvaltningen
- Justering av intäkt för PO-pålägg -215

Summa: -215

Totalsumma 17 481
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Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ansvarar för ledning, styrning, uppfölj-
ning och kontroll av den samlade verksamheten i Hjo kommun. 
Kommunledningen och dess stabsfunktioner ger strategiskt stöd 
och service till politiken och förvaltningen samt säkerställer att 
fattade beslut genomförs. Staben innefattar ekonomi, IT, upp-
handling, kansli, personal och kommunikation samt arbetet med 
hållbar utveckling. Utöver detta finns även projekt för utveckling, 
internationella frågor samt säkerhetsarbete.

Politiska prioriteringar

Avgift Räddningstjänsten Östra Skaraborg
  Kommunledningskontoret tilldelas 240 tkr för höjd med- 

lemsavgift till Räddningstjänsten Östra Skaraborg inför 
2022. 

Gemensam arkivlokal      
Hjo, Tibro och Karlsborgs kommun samarbetar kring ge-
mensamt arkiv och arkivlokal belägen i Karlsborgs kom-
mun. Arkivet ska enligt plan stå klar till 1 januari 2022 och 
Hjo kommun kommer från detta datum bli debiterad hyra. 
Uppskattad hyreskostnad är 700 tkr/år och fördelat på tre 
kommuner blir detta 233 tkr/år. Kommunledningskontoret 
fick 100 tkr tilldelat i budget 2021. Utöver dessa medel 
tilldelas ytterligare 133 tkr inför 2022. 

MDM-verktyg      
Central fjärrinventering och styrning av mobila enheter 
(mobiltelefoner). Hjo kommun har cirka 550 mobiltelefoner 
i verksamheterna varav 296 finns i Vård och omsorg. Idag 
hanteras dessa manuellt, av personal eller utsedda resurser 
i verksamheten, utan kontroll av bland annat användning 
(säkerhet, sekretess). Framförallt inom Vård och omsorg 
så ökar användningen av mobila enheter för att klara den 
dagliga driften av exempelvis läkemedelshantering, läkeme-
delsskåp, larm, dörrlås etcetera. Även leverantörer börjar 
ställa krav på en central hantering av mobila enheter. För 
att hantera dessa mobila enheter krävs ett manageringssys-
tem, ett så kallat MDM (Mobile Device Management). För 
att klara kraven från verksamheten och ställda krav på 
informationssäkerhet så tilldelas Kommunledningskontoret 
110 tkr för MDM-verktyg inför 2022.

Systemkostnader      
Kommunledningskontoret tilldelas 200 tkr inför 2022 av-
seende ökade kostnader för systemförvaltning av kommun-
ens lönesystem samt för införandet av ett processkartlägg-
ningsverktyg.

Under 2021 så kommer Visma, som är Hjo kommuns le-
verantör av lönesystemet, successivt att höja kostnaden 
för systemförvaltning för att vid årsskiftet 2022 debitera 
ny faktisk kostnad för systemförvaltning. Kommunledning-
skontoret blir kompenserade i budget 2022 för att täcka de 
ökade kostnaderna.

Tilldelningen ovan avser också införandet av ett pro-
cesskartläggningsverktyg. Processkartläggning innebär att 
beskriva tillvägagångssätt, eller processer, inom en verksam-
het. Det finns ett behov av att se över kommunens proces-
ser och arbetssätt samt att analysera dem. Kommunen ar-
betar i dagsläget utifrån detaljerade rutiner men saknar ett 
digitalt verktyg att tydliggöra processer, ansvar och roller. 
Mycket tid och kraft i vardagen läggs dessutom på att hitta 
korrekt stödmaterial och ett processkartläggningsverktyg 
blir en samlad plats för processer – men även rutiner, blan-
ketter och annat nödvändigt stödmaterial. Att kunna skapa 
en överblick över rollfördelning och ansvarsfördelning 
skapas ökad kvalitet i det faktiska arbetet men framförallt 
ökar det möjligheten till effektivisering och samverkan. 

Plan och Bygg

Plan och Bygg ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning enligt 
Plan- och Bygglagen samt för tillsyn av strandskydd. Området 
omfattar också kart- och mätverksamhet samt fysisk planering. 
Plan och Byggenheten arbetar gentemot Byggnadsnämnden och 
i vissa frågor mot KS.

Förstärkt GIS-funktion     
Arbetet med att implementera det nya kart/Gis systemet 
Geosecma pågår. När arbetet är slutfört kommer det att 
ge nya möjligheter att använda geografisk information på 
ett modernt och rationellt sätt. Systemet kan förutom 
kartinformation innehålla olika lager där infrastruktur 
för ledningsnät, grönytor mm kan finnas. Det finns också 
möjligheter att integrera systemet med statistikdatabaser 
över befolkning, bostäder mm. Detta möjliggör för andra 
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kommunala verksamheter att snabbare och enklare kun-
na planera när det gäller exempelvis ruttplanering inom 
hemvård och skolskjuts. Arbetet är omfattande och från 
årsskiftet ställs också lagkrav på att alla nya detaljplaner 
ska vara digitala. Vår nuvarande GIS-samordnare fungerar 
även som kommunens ende mätingenjör. För att i framtiden 
nyttja GIS information i planeringssyfte ser förvaltningen 
ett stort behov av att förstärka med ytterligare resurs i 
form av en GIS-/mätningsingenjör. Resursen kan förutom 
att hjälpa till med att komma ikapp med insamling, lagring 
och analyser av data också arbeta med mark- och exploat-
eringsfrågor. Kostnaden för tjänsten beräknas till ca 800 tkr 
men hälften av detta bedöms kunna finansieras av överskott 
på intäktssidan, varför 400 tkr tilldelas fr o m 2022.

Kultur, turism och fritid

I Kultur, turism och fritids verksamhet ingår ansvar för biblio-
tek, olika kulturarrangemang, turism samt övrig kulturverksam-
het i kommunen. Man ansvarar även för kommunens fritids-
gård, fritidsanläggningar, lokaluthyrning, föreningssamverkan 
och föreningsbidrag samt simskola och utomhusbad. 

Politiska prioriteringar

Budgetmedel för föreningsbidrag    
Det finns budgeterade medel för bidrag kopplade till Rik-
tlinjer för föreningsbidrag, Kommunstyrelsen 2021-02-10, 
§ 7, hos Kultur, turism och fritid idag. Dessa medel har 
inte räknats upp sedan 2010 vilket för föreningarna in-
nebär att de inte blir eller har blivit kompenserade för de 
fasta kostnader som ökat över tid. I Taxor och avgifter för 
kultur-, turism- och fritid, Kommunfullmäktige 2018-04-
26, § 26, ingår årlig uppräkning utifrån Konsumentprisin-
dex på mellan 0 och 2%. Detta bidrar ytterligare till att på 
ett relativt sätt urholka bidragens värde för de föreningar 
som bokar kommunala lokaler för sin verksamhet. Kultur, 
turism och fritid tilldelas därför 50 tkr inför 2022 för att 
räkna upp bidrag till föreningar. Utöver detta förstärks 
Kulturkvarteret med 100 tkr i verksamhetsanslag samt till 
den process som pågår för att återstarta kulturlivet i Hjo.

Barn och utbildning

Verksamheten inom Barn och utbildning är indelad i tre områ-
den: Barnomsorg som omfattar förskole- och fritidshemsverk-
samhet. Grundskola som förutom årskurs 1-9 även omfattar 
förskoleklass, grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation 
och skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen som 
även bedriver undervisning i SFI – svenska för invandrare.

Politiska prioriteringar

Internationella IT-strategier o digitalisering natio-
nella prov      
Under 2016 presenterade Skolverket en nationell strategi 
för skolans digitalisering. Strategin innebär bland annat att 
alla elever i grundskolans årskurser 1 till 9 har tillgång till 
ett personligt digitalt verktyg och barn/elever i förskolan 
och förskoleklass har minst ett verktyg på fem barn/elever 
innan utgången av 2021 samt att huvudmannen ska säker-
ställa att eleverna i vuxenutbildning har tillgång till digitala 
verktyg i lämplig omfattning. År 2022 kommer samtliga na-
tionella prov genomföras via en provtjänst som Skolverket 
tillhandahåller. För att kunna genomföra dessa behöver sko-
lorna ha en digital infrastruktur på plats. Förutom inköp av 
digitala verktyg ställer det ökade krav på IT-infrastrukturen 
i våra byggnader vilket medför ökande kostnader. Barn och 
utbildning har idag 1 888 tkr avsatt för IT medel. För att 
kunna möta de krav den nationella IT strategierna samt de 
krav på kompetensutveckling regeringens förslag innebär 
förstärks Barn och utbildning inför 2022 med ytterligare 
376 tkr.

Förstärkning Björkdungens förskola i Korsberga  
Antalet barn vid Björkdungens förskola i Korsberga har 
ökat och idag är 54 barn inskrivna. Enligt resursfördeln-
ingsmodellen genererar detta 9,0 tjänst och förskolan har 
idag en tilldelning om 8,3 tjänst, varpå förskolan i Korsberga 
tilldelas ytterligare 0,7 tjänst = 0,4 mnkr.
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Elevförändring i grundskolan    
Verksamheten har idag ett snitt på vår- resp. hösttermin 
på 1020 elever i förskoleklass till årskurs 9. Snittantal 
elever 2022 med skolgång i Hjo kommun ser i dagsläget 
ut att hamna på 1041, alltså 21 elever fler än 2021 års 
snitt. Detta innebär en elevökning om 21 elever. Dagens 
resursfördelningssystem utgår från att varje elev gener-
erar 0,069 lärarresurs i grundersättning, sen tillkommer 
ytterligare resurs beroende på årskurs. Vilket innebär en 
ökning av tjänsteunderlaget enligt resursfördelningsmod-
ellen om 0,069*20=1,38 tjänst = 0,8 mnkr (då har ingen 
hänsyn tagit till in- och utflyttning och uppgiften är base-
rad på idag kända uppgifter). Barn och utbildning tilldelas 
0,8 mnkr enligt ovan.

Elevförändring gymnasieskolan    
Verksamheten har idag sammanlagt 87 elever som slutar 
9:an och 90 elever tar studenten vårterminen 2021. Mots-
varande siffra 2022 är 92 elever som slutar 9:an och 85 
som tar studenten. Detta innebära att för budgetåret 2022 
blir det en elevminskning med 2 elever á 125 tkr, vilket 
innebär att tilldelningen reduceras med 0,25 mnkr.

Tilldelning Estrid Ericsonskolan  
Vårterminen 2022 kommer Estrid Ericsonskolan att star-
ta. Utgångspunkten är att årskurs F-5 som idag går på 
Guldkroksskolan samt Redarvägen flyttar upp till Estrid 
Ericsonskolan januari 2022. Årskurs 6 som idag går på 
Guldkroksskolan går klart vårterminen där, för att sedan 
fortsätt årskurs 7 på Guldkroksskolan. Detta innebär att 
Estrid Ericsonskolan är i fullt bruk med alla klasser på plats 
vid skolstart höstterminen 2022.

Verksamheten har tilldelats 6,8 mnkr för att täcka tillkom-
mande kostnader enligt nedanspecifikation, där avskrivning-
ar återfinns i särskild kolumn (kapitaltjänst):

Avskrivning    3 393 tkr  

Fastighetsdrift 1 995 tkr

Måltidsverksamhet 560 tkr

Hyra Paviljonger Guldkroksskolan -540 tkr 

Av etableringskostnad paviljonger 400 tkr

Städ 400 tkr

Verksamhetskostnader, 1 tjänster 600 tkr

Total: 6 808  tkr

Elevförändring gymnasiesärskolan      
Barn och utbildning har från och med höstterminen 2021 
fyra nya elever inskrivna inom gymnasiesärskolan. Kost-
naderna för dessa är ca 200 tkr/termin och elev. Kostnad-
stäckning finns avsatt i budget 2021, men 2022 får detta 
helårseffekt då förvaltningen har kostnaden för både vår- 
respektive hösttermin. Detta innebär en kostnadsökning 
med motsvarande 0,8 mnkr, vilket tilldelas budget 2022.

Tilläggsbelopp         
 Hjo kommun har under året byggt upp en tydligare or-
ganisation för hanteringen av tilläggsbelopp för elever 
med extraordinära behov, som innefattar mer utvecklade 
riktlinjer och bedömningsgrunder. Detta har lett till att 
verksamheten genomför en mer noggrann bedömning av 
ansökningarna utifrån regelverket för tilläggsbelopp. Tidig-
are har endast externa ansökningar hanterats enligt ovan. 
Det nya arbetssättet innebär mer likvärdiga bedömningar 
och att möjlighet till samordning av insatser kan ske i 
större utsträckning. Behovet av stödinsatserna är av vari-
erande karaktär, alltifrån teknisk utrustning, anpassningar 
av lokaler, assistent och speciallärare. Utifrån av verksam-
heten gjord kartläggning ser vi behov av förstärkning av 
ytterligare en speciallärare varpå verksamheten tillskjuts 
0,6 mnkr. 

Resan till Polen      
Barn och utbildning har sedan 2015 genomfört studiere-
sor till Polen där elever och lärare besökt Auschwitz och 
Birkenau. Syftet med resorna har varit att öka förståelsen, 
intresset och toleransen för andra kulturer. Eleverna ska 
via resan få en vidgad referensram utifrån dagens samhälls-
debatt kring kulturella, etniska samt religiösa likheter och 
olikheter samt en djupare förståelse för vilka konsekvens-
er fördomar, rädslor och likriktning samhället kan få och 
resans främsta syfte har varit att förebygga främlingsfien-
tlighet. Resorna har de senaste åren blivit dyrare och de 
250 tkr som avsatts har inte kunnat täcka kostnaderna på 
grund av högre flygpriser och dyrare boende. Utifrån detta 
tilldelades Barn och utbildning ett utredningsuppdrag som 
resulterat i en översyn av Kommmunfullmäktiges beslut 
2015:84, där resan genomförs likt tidigare år till Auschwitz 
och Birkenau, men med uppdaterade prisuppgifter.   
Uppskattad kostnad är i dagsläget ca 420 tkr. Barn och ut-
bildning tilldelas 170 tkr för att resorna ska kunna genom-
föras likt tidigare år.
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Arbete och socialtjänst

Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeom-
sorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integration och 
flyktingmottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst 
genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänstför-
ordningen. Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för 
samordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo 
kommun ansvarar för och arbetar med att stödja kommuninvå-
nare utan egen försörjning att komma in på arbetsmarknaden 
och nå en egen hållbar försörjning.  AME utför även arbets-
livsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan 
med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen. 
Vidare ansvarar Arbete och socialtjänst för tjänster som utförs 
i samverkan med andra kommuner t ex alkoholhandläggning 
och tillsyn, familjerådgivning, konsumentrådgivning, skuldsane-
ring och social jour. 

Politiska prioriteringar

Arbete och socialtjänst har tilldelats sammanlagt 5,2 mnkr 
för att täcka de ökade kostnader verksamheten har för 
placeringar, tillkommande kostnadern för ekonomiskt 
bistånd samt att förstärkning av ytterligare en socialsekret-
erartjänst.

Arbete och socialtjänst har idag ett ökat antal barn, ung-
domar och även vuxna som av olika anledningar inte kan bo 
kvar hemma, där placering i familjehem och institution för 
barn och ungdomar samt placering på institution för vuxna 
varit nödvändig. Det finns i nuläget inga indikationer på att 
kostnaderna för placeringar kommer att minska framöver. 
Sett över tid har både antal placeringar och kostnader ökat 
från år till år. Poängteras bör dock att Hjo kommun jmf 
med riket samt våra grannkommuner fortfarande ligger 
på låga siffror. Utifrån ovanstående tillskjuts ytterligare 3,0 
mnkr för att möta det ökade behovet som uppstått då an-
talet placeringar ökat. 

Antalet anmälningar och utredningar gällande barn och 
unga har ökat markant under 2021. När det gäller vux-
na ligger anmälningarna i paritet med 2020, däremot har 
utredningarna av vuxna minskat. Det som utmärker sig från 
tidigare år är både inflödet av orosanmälningar, men fram-
förallt omfattningen av antalet öppnade utredningar inom 
barn och unga. I allt fler av de orosanmälningar som inkom-
mer till socialtjänsten finns inslag av våld i nära relation 
eller misstanke om våld mot barn. Komplexiteten i ärende-
na har blivit mer omfattande, vilket innebär att varje utred-
ning också tar mer arbetstid i anspråk och tar längre tid 
att utreda. Utifrån detta och verksamhetens arbetssituation 
har budgetmedel tillskjutits med motsvarande 0,65 mnkr. 

Utifrån ovan beskrivna situation finns också ett allt större 
behov av juridiskt stöd och kompetens inom område 
framförallt gällande LVU-förhandlingar. Tidigare har Skövde 
kunnat anlitas vid enstaka tillfällen. Då omfattningen och 
behovet av juridisk hjälp har ökat så har Skövde kommun 
begärt att Hjo kommun likt Tibro och Karlsborg bekostar 
20% av en tjänst, 208 tkr, vilket tilldelas i budget 2022. 

Arbete och socialtjänst har under de senaste åren uppvisat 
ett underskott på ekonomiskt bistånd. Verksamheten har 
infört ett nytt arbetssätt vilket varit lyckosamt, men utifrån 
rådande pandemiläge har arbetsmarknadsläget förvärrats 
varpå fler är i behov av ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll 
har hittills i år inte ökat, däremot ser vi att de hushåll som 
erhåller försörjningsstöd är större, varpå summan som ut-
betalas/månad är högre. Med rådande arbetsmarknadsläge 
där vi ser att behovet av försörjningsstöd under flera år 
succesivt ökat detta tillsammans med avskaffandet av ex-
tratjänsterna tilldelades Arbete och socialtjänst ytterligare 
1,3 mnkr till budgeten för ekonomiskt bistånd. 
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Vård och omsorg

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

Politiska prioriteringar

Lägre bidrag Migrationsverket    
 Statsbidrag från Migrationsverket till Gjutaren och Klam-
mern beräknas upphöra under 2022 men behov av ex-
trabemanning kvarstår. Det innebär att det krävs 0,75 åa 
extra på Klammern och 0,54 åa på Gjutaren. Kostnaden för 
detta uppgår till 700 tkr vilket tilldelas förvaltningen. 

Förändring köp av externa boendeplatser   
Ett köp av extern boendeplats planerades i våras att   
upphöra vilket beräknades innebära en minskad kostnad 
om 245 tkr. Detta har inte genomförts och är osäkert om 
det kommer att göras under 2022. Den beräknade minsk-
ningen av kostnaden uteblir därför och innebär ingen förän-
dring av budgetramen i budget 2022. 

Volymökning hemvård                                         
Under jan – aug 2021 utförde hemvården i genomsnitt 191 
fler timmar per månad hemma hos brukare än under 2020. 
Med kringtid innebär detta en ökning om 354 timmar per 
månad vilket motsvarar 2,1 årsarbetare. Antalet utförda 
insatser har också ökat. I april utfördes 21 131 insatser, i 
juni 23 922 och i augusti 25 872. För att kunna täcka den 
ökade personalkostnaden som uppkommer med anledning 
av volymökningen har förvaltningen tilldelats ytterligare  
1 000 tkr. 

Bilar hemvården      
Antalet utförda besök inom hemvården har ökat och detta 
innebär också mer personal och resor. I dag har hemvården 
15 bilar. Detta antal har inte ökats sedan en lång tid tillbaka. 
Inköp av elcyklar har gjort att antal bilar har kunnat hållas 
nere men nu finns ett behov av ytterligare tre bilar för att 
kunna genomföra verksamheten på ett bra sätt. Kostnaden 
för detta beräknas till 255 tkr som tilldelas förvaltningen. 

Bemanning natt hemvård    
Ökning av insatser på natten i ordinärt boende innebär ett 
behov av extrabemanning med en personal per natt. För att 
täcka behovet av en personal ytterligare per natt behöver 
antal årsarbetare höjas med 1,98 till en kostnad om 1 350 
tkr och detta tilldelas i 2022 år budget. 

Förändringar personlig assistans    
Inom personlig assistans innebär förändringar att kostnad-
erna beräknas minska med 1 571 tkr under 2022. Vård och 
omsorgs budgetram minskas därför med detta belopp. 

Bemanning korttid Sigghusberg   
Korttidsavdelningen på Sigghusberg har samma antal plats-
er som boendeavdelningarna (9 st) och har också samma 
bemanning (6,45 åa). På korttidsavdelningen verkställs bland 
annat korttidsboende, växelvård och boende i väntan på 
säbo för brukare med demensdiagnos. Detta innebär förän-
drade boendeförhållanden som kan framkalla oro i synner-
het hos demenssjuka och behovet av personal på denna 
korttidsavdelning bedöms av förvaltningen därför vara 
högre än på boendeavdelningar. Extrabemanning har också 
fått tillsättas under 2021. På Sjöryd, som är ett boende för 
somatik, har korttidsavdelningen 0,63 åa högre bemanning 
än boendeavdelningarna för att tillgodose personalbehovet 
och förvaltningens bedömning är att samma utökning  
behövs på Sigghusberg. Kostnaden för detta uppgår till 360 
tkr som tilldelas i 2022 års budget. 

Kortebo       
På Kortebo förändras behovet av personal både upp och 
ner i samband med förändring av brukare.  I dagsläget har 
behovet minskat något och förvaltningens bedömning är att 
antalet årsarbetare kan sänkas. Lönekostnaderna beräknas 
därför kunna minskas med 445 kr under 2022 vilket 
minskar Vård- och omsorgs budget.

Elevhem LSS      
Under 2021 har förändringar skett i antal elever som har 
beslut om elevhem med stöd av LSS och detta innebär en 
ökad kostnad om 245 tkr för 2022 som tilldelas Vård- och 
omsorg.
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Bemanning natt Sigghusberg     
Utbyggnaden av Sigghusbergs demensboende har inneburit 
många positiva fördelar för de boende. Fler individer med 
demenssjukdom har kunnat erbjudas en plats för att få sina 
behov tillgodosedda. Det ökade antalet avdelningar i kom-
bination med fler boende med omfattande behov har ställt 
krav på verksamheten vad gäller bemanningen. Nattetid har 
detta visat sig vara en extra stor utmaning. Detta då medar-
betarna är få nattetid och ofta behöver stanna hos oroliga 
och ångestfyllda boende längre stunder. På korttidsavdelnin-
gen har oro och ångestproblematik varit extra omfattande 
då de boende hamnar i en ny och okänd miljö. Det innebär 
att andra boendes behov riskerar att inte uppmärksammas 
och åtgärdas inom rimlig tid vilket kan leda till bl.a. fallrisk 
och tilltagande oro/ångest.  

För att kunna bemanna upp med en personal på natten 
krävs 1,98 årsarbetare till en kostnad om 1 350 tkr vilket 
tilldelas i budget 2022. 

Teknisk service

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

Politiska prioriteringar

Trafikfrågor     
Trafikfrågor inom kommunen tenderar att öka. Av bespar-
ingsskäl togs medel för inköp av konsulttjänster bort för 
ett antal år sedan. Behovet kvarstår dock och en gemensam 
upphandling tillsammans med andra kommuner har genom-
förts. Förvaltningen tilldelas 400 tkr för att finansiera köp 
av trafikingenjörstjänster, under förutsättning att beslutet 
kring parkeringsavgifter i hamnområdet gäller även under 
sommaren 2022.

Utökad skötsel      
Hjo växer och två nya bostadsområden med bostadsgator 
och grönområden har tillkommit, liksom ett antal hundra 
meter industrigator. Förvaltningen tilldelas därför 150 tkr 
för utökad skötsel. 

Banvallen     
Fd järnvägen Hjo – Blikstorp  är ett välbesökt cykel- och 
promenadstråk som med årens lopp behöver få en up-
prustning. Dryga 16 km där det behöver ske både up-
pgrusning och vissa andra arbeten som dikesrensning och 
annat. 3 mnkr har avsatts i investeringsbudgeten för dessa 
åtgärder samt 100 tkr för årligt underhåll och drift avsätts i 
driftbudgeten.
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Elpriser      
I budgetarbetet inför 2021 sänktes budgeten avseende 
elförbrukningen i fastigheter och gatubelysningsnätet med 
500 tkr, eftersom kommunens avtal på rörligt pris och de 
gällande elpriserna väsentligt understeg tidigare budgetu-
trymme. Sedan dess har prisbilden på el förändrats och 
det rörliga priset ligger över nuvarande budgetutrymme. 
Förvaltningen bevakar utvecklingen noga i samråd med Hjo 
Energi och har att välja mellan att låsa priset på en hög nivå 
eller fortsätta att köpa till rörligt pris. Under alla omstän-
digheter kommer elkostnaden för 2022 med största sanno-
likhet att överstiga det budgeterade utrymmet, varför 400 
tkr tilldelas i budget 2022. 

Det högre elpriset innebär en ökad internhyra för fas-
tighetsverksamhetens interna hyresgäster och kommer att 
fördelas ut i verksamheterna. 

Demontering av Strömsholmdammen               
År 2014 genomfördes en säkerhetsbedömning av 
Strömsholmsdammen i Hjoåns dalgång. Dammen byg-
gdes i slutet av 1800-talet har inte varit i bruk sedan 
1920. Bedömning var redan då att dammen var i dåligt 
skick och att den kunde utgöra en säkerhetsrisk för både 
Hjoån och människor som vistas i området. Förvaltningen 
bedömer att det är viktigt att dammen tas bort och har 
därför gjort en ansökan/anmälan om vattenverksamhet till 
länsstyrelsen. Ansökan är beviljad och en kostnadskalkyl 
har tagits fram. Kostnaden uppgår till 1,3 mnkr och är en 
engångskostnad som ska finansieras inom driftsbudgeten. 
Mot bakgrund av att det finns medel avsatt sedan tidigare, 
anslås ytterligare 1 mnkr år 2022.
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Särskilda uppdrag till förvaltningen

Utöver kommunfullmäktiges prioriterade mål samt de 
ekonomiska prioriteringarna på föregående sidor ger 
Kommunstyrelsen förvaltningen nedanstående särskil-
da uppdrag. Uppdragen är indelade i tre kategorier 
och inleds med ett antal specifika uppdrag som ges i 
denna budget eller som getts tidigare men ännu inte 
avrapporterats. Kategori 2 utgörs av uppdrag som skall 
återrapporteras till och utgöra underlag till höstens 
budgetarbete varpå sedan följer generella uppdrag 
som ska genomsyra verksamheten.

1) Specifika uppdrag som ännu ej avrap-
porterats

Översyn/revidering av Hjo kommuns kostpolicy och 
riktlinjer

Det pågår en omfattande insats med att arbeta in Agenda 
2030 inom kommunens alla områden. Med detta följer 
bättre kunskap och insikt i hur vi bör förhålla oss för att 
säkra en långsiktigt hållbar utveckling av vår kommun. Här 
spelar självklart vår ambitionsnivå inom kostens verksam-
het in. Därtill har andra förutsättningar, önskemål, krav och 
stigande råvarupriser gjort att det finns ett behov av att se 
över den Kostpolicy samt tillhörande riktlinjer som antogs 
2015. Tanken är att fortsatt erbjuda måltider av hög kvalitet 
men en genomlysning och en diskussion om ambitionsnivån 
är nödvändig inför kommande år. Av olika anledningar har 
arbetet med att se över kommunens kostpolicy fått stå 
tillbaka under de senaste åren. Förvaltningen får i uppdrag 
att återuppta det arbetet.

Niornas resa till Auschwitz 

Under ett antal år har åk 9 varje år företagit en resa till 
Krakow och Förintelselägret i Auschwitz. Under 2020 och 
2021 har dessa resor inte kunnat genomföras på grund 
av pandemin. Andra aktiviteter har fått ersätta resorna. 
Förhoppningsvis kommer resorna att kunna återupptas. 
Beslutet att denna viktiga resa årligen ska genomföras är 
taget av Kommunfullmäktige i särskild ordning som ett 
viktigt led i undervisningen och i arbetet med att förebygga 
främlingsfientlighet. Förvaltningen har fått i uppdrag att se 
över riktlinjerna för hur resan genomförs, vilka som ska 
åka med förutom eleverna samt förutsättningar för medföl-
jande och budgeten för resan. Detta uppdrag har vävts in i 
2022 års budget och erforderliga medel har tillskjutits för 
att kunna fortsätta med dessa resor till Auschwitz.  

Guldkroksområdet 

Guldkroksområdet är kommunens naturliga nav för inom-
hus- och utomhusidrotter i vår kommun. Förvaltningen har 
sedan tidigare i uppdrag att i samarbete med föreningsliv 
och andra intressenter, utreda behov och möjligheter i 
området samt att ta fram en plan för den fortsatta utveck-
lingen av detsamma. Covid19-pandemin har gjort att både 
kommunen och föreningslivet omöjligt kunnat samlas för 
att diskutera frågan. Viss kommunikation och diskussion 
kan och har genomförts digitalt och via mail men detta kan 
inte ersätta riktiga möten. Den mesta av dialogen har fått 
skjutas upp. Arbete bör intensifieras när restriktionerna 
lättar och smittläget tillåter. Arbetet ska ha fokus på ny-
tänkande, tillgänglighet för utövare och åskådare, flexibelt 
och maximalt nyttjande av olika faciliteter samt möjligheter 
till samordning av verksamheter. Utredningen pågår och 
dialogen med föreningslivet bör kunna återupptas nu när 
samhället börjar öppnas upp. Utredningen beräknas kunna 
slutredovisas under vintern 2021 / våren 2022.

Egenlagad kyld mat inom hemtjänsten 

I budgeten inför 2020 fick förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten att kyla ned mat som tillagas i Cen-
tralköket för att sedan distribuera denna till brukaren vid 
ett fåtal tillfällen i veckan. Utredningen påbörjades men 
Covid19-pandemin gjorde att fokus har fått läggas på annat 
arbete. Kommunstyrelsen inser att detta inte står överst på 
prioriteringslistan, men påminner dock om uppdraget som 
får återupptas när situationen är i balans. Översyn har skett 
från måltidsenhetens sida, vilken visar att vissa ombyggna-
tioner och investeringar kommer att krävas. Då matdistri-
bution är en väsentlig del av hemtjänstens verksamhet bör 
dock beslut om eventuell ”Egenlagad kyld mat” pausas till 
dess att förvaltningen kommit längre i arbetet med att in-
föra heltid som norm.

Disposition av utrymme för löneökningar 2022

För att intensifiera arbetet med att bli av med omotiverade 
gap mot medianlöner jämfört andra kommuner i Skaraborg 
ges förvaltningen i uppdrag att använda ca 0,4% av löneut-
vecklingsanslaget till dessa grupper.
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2) Uppdrag att återrapportera inför 
höstens budgetarbete

Fältassistent

I vissa kommuner arbetar personal inom socialtjänsten 
aktivt uppsökande med barn och ungdomar och arbetar då 
under benämningen fältassistenter. Fältassistenter arbetar 
ute i ungdomarnas miljöer ofta på kvällar, lov och helger 
och en viktig del i arbetet är att skapa förtroende hos de 
ungdomar man möter. Fältassistenter samarbetar med sko-
la, fritidsverksamhet och närpolisen. Myndighetsansvar kan 
ibland ingå i arbetsuppgifterna. Andra kommuner arbetar 
med uppsökande ungdomsverksamhet på liknande sätt, 
men organiserar arbetet inom annan förvaltning t ex mobi-
la fritidsledare. I Hjo har vi inga medarbetare som arbetar 
regelbundet på detta sätt med uppsökande och förebyg-
gande ungdomsarbete. Dock kan vi konstatera att det finns 
behov av att arbeta mer samordnat och förvaltningsöver-
skridande med förebyggande och uppsökande arbete med 
ungdomar i riskzon för att utveckla ett socialt utanförskap, 
brottslighet och/eller annan ogynnsam utveckling. fritid. 
Utredningens bör belysa hur berörda verksamheter kan 
samverka utifrån befintliga resurser? Vilka effekter kan up-
pnås genom att arbeta med utökat uppsökande och före-
byggande arbete mot ungdomar i Hjo? Under vilka former 
skulle detta arbeta bäst kunna bedrivas? Detta uppdrag har 
inlemmats i uppdraget att utveckla fritidsverksamheten för 
barn och unga.

Fritidsbank i Hjo

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga 
kommun. Idag finns det en Fritidsbank på 104 platser i 94 
kommuner runt om i Sverige. Fritidsbanken Sveriges vision 
är att det ska finnas minst en Fritidsbank i varje kommun. 
Alla Fritidsbanker ska följa reglerna som säger att alla får 
låna, allt är gratis och all utrustning är återanvänd. Frågan 
om att starta Fritidsbank i Hjo har tidigare undersökts i 
Hjo kommun men ett omtag behöver göras med hänsyn 
tagen till delvis nya förutsättningar. Utredningen bör belysa 
vilka verksamheter som berörs av en Fritidsbank och hur 
kan dessa samverka? Vilka effekter kan startandet av en 
Fritidsbank få i Hjo? Var finns en lämplig placering? Hur ser 
de ekonomiska förutsättningarna ut? Finns det alternativ 
till att starta en Fritidsbank enligt Fritidsbanken Sveriges 
koncept? Arbetet med detta uppdrag fortgår och tangerar/
berör även utredningen om Guldkroksområdet 

Utveckling och förbättring av kommunens skol-
gårdar

Lek och rörelse utomhus blir allt viktigare för alla. Skolan 
är en arena där våra barn och ungdomar befinner sig stor 
del av sin dag. Att kunna inspirera och locka till lek och 
rörelse genom att ha en väl genomtänkt och bra skolgård 
är en viktig förutsättning som kommunen som huvudman 
kan och ska utveckla och förmera. Flera av kommunens 
skolor och därmed också skolgårdar genomgår just nu om- 
och tillbyggnader. Skolgårdarna påverkas och ska återställas. 
Det är därför ett bra tillfälle för förbättring och utveckling. 
Medel har dessutom redan avsatts i budgeten till utegym i 
Korsberga och Gate, dessa kan med fördel placeras i direkt 
anslutning till skolorna för att på så sätt kunna användas av 
alla åldersgrupper. Förvaltningen får i uppdrag att inventera 
och ta fram en plan samt en beräknad investeringskostnad 
för utveckling av kommunens samtliga skolgårdar. Plan har 
tagits fram, kostnadsberäkning är gjord och medel finns 
avsatta i investeringsbudgeten för 2022 

Sedan tidigare har också förvaltningen nedanstående 
generella uppdrag som ska prägla den dagliga verk-
samheten.

Generella uppdrag:

Kunskap och delaktighet

Kloka idéer och smarta lösningar finns hos våra medar-
betare som dagligen arbetar i första ledet och därmed 
också har direktkontakt med dem vi är till för – kom-
munens invånare. Syftet med detta uppdrag är att ta till 
vara på engagemang och goda idéer. Ökad förståelse för 
och kunskap i kommunens ekonomi och mer delaktighet i 
planeringen av de fördelade resurserna är en förutsättning 
för att våra medarbetare ska ha en större möjlighet att 
bidra med alternativa arbetssätt, förbättringar och smar-
ta lösningar. Förvaltningen har fått i uppdrag att öka 
kunskapsnivån om de ekonomiska förutsättningarna och 
därmed stärka personalens delaktighet i planeringen av 
hur man bäst använder de tilldelade medel och samlade 
resurser. Detta uppdrag har inlemmats i det vardagliga 
arbetet. Ekonomisk rapportering sker kontinuerligt i Ledar-
forum, Central samverkansgrupp och andra interna forum, 
ekonomi- och personalenheten medverkar vid APTer och 
planering sker för att informera i någon form av ”nyhets-
brev” via mail, intranät eller annat media.



3636

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2022-2024

Utgångspunkten för investeringsbudget är den femårsplan 
som antogs i vårbudget 2022. Denna har förändrats under 
höstarbetet med tillägg av ökat anslag för nytt bassängöver-
drag på Guldkroksbadet med 0,4 mnkr år 2022, ökat anslag 
för gatuarbeten med 0,2 mnkr årligen fr o m 2022, ökat 
anslag för inventarieinköp inom köken med 0,2 mnkr årli-
gen från 2022, för skolgårdsåtgärder på Guldkroksskolan 
avsätts 7,0 mnkr samt på övriga skolor 1,0 mnkr 2022. För 
markinköp avsätts ytterligare 3,0 mnkr 2022. Utöver detta 
har de årliga potterna indexjusterats kommande år med ca 
2 % uppräkning.

Estrid Ericsonskolan - ny F-6 skola                            
Under åren 2019-2021 finns totalt 112 mnkr avsatta för en 
nybyggnad. I takt med växande invånarantal ökar också be-
hovet av lokaler för skoländamål. Skolbygget pågår, tidplanen 
följs och skolan skall vara klar under året.

Skolan upphandlades i en bra period och anbudssumman 
var lägre än vad som gällde under projekteringstiden. Om-
fördelning av skolans investeringsbudget har gjorts och 8 
mnkr av de tidigare 120 mnkr har avsatts till andra objekt 
inom skolfastigheter. Området är också förberett för en 
utbyggnad till tvåparallellig skola samt förskola. 

Förskola i Korsberga      
Under 2020-21 finns 10 mnkr avsatt för tillbyggnad av sko-
lan i Korsberga för att inrymma förskoleverksamheten. I 
nuläget har förskolan sin verksamhet i inhyrda paviljonger. 
Behovet ökar även inom skolan och en tillbyggnad är nöd-
vändig för att skapa bra lokaler för både förskole- som 
skolelever. Till- och ombyggnaden av Korsberga skola pågår 
och skall också den vara klar under 2021.

Flytt av ”komvux” från Folkhögskolan till Vallgården En om-
byggnad som finansierats i 2021 års omdisponerade budget 
avseende skollokaler där man avsatte 4 mnkr från de tidig-
are planerade 120 mnkr till Estrid Ericsonskolan. 1:a etap-
pen är klar och 2:a etappen pågår. Ombyggnationen skall 
vara klar under 2021. De hyrda modulerna vid folkhögsko-
lan är återlämnade.

Investeringsbudget

Investeringsbudget och 5-årsplan 2022-2026:

Rubricering KF-anslag 2021 Prognos 
ombudget från 

2020-2021

Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Tekniskt övergripande 1 000 339 1 339 1 905 1 240 1 265 1 285 1 305

Fastigheter övergripande 4 550 6 995 11 545 2 100 2 130 2 175 2 200 2 275

Skolfastigheter 57 700 60 200 117 900 11 505 2 710 215 220 225

Barnomsorgsfastigheter 5 000 5 000 10 000 0 0 0 0 0

Kultur och fritidsfastigheter 250 0 250 1 255 260 265 270 275

Gator, vägar, infrastruktur 6 100 6 685 12 785 7 770 7 525 8 445 7 650 6 420

Exploateringsfastigheter 6 400 4 400 10 800 1 500 500 500 500 500

Hamnen 0 4 000 4 000 3 300 0 0 0 0

Markinköp/nya händelser: 1 200 2 574 3 774 4 225 1 250 1 275 1 300 1 325

KS förvaltning inventarier: 1 800 1 120 2 920 1 850 1 875 1 900 1 950 2 000

Skattefinansierad verk-
samhet

84 000 91 313 175 313 35 410 17 490 16 040 15 375 14 325

Avgiftsfinansierad verksam-
het

3 000 0 3 000 6 500 6 620 6 750 6 400 6 500

Summa investeringar 87 000 91 313 178 313 41 910 24 110 22 790 21 775 20 825

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

I likhet med de flesta av Sveriges kommuner så är Hjo kommun inne i en period med höga investeringar och kom-
munen har tagit upp lån för att finansiera detta. Skuldsättningen per invånare är dock fortfarande låg i förhållande 
till rikssnitt och jämförbara kommuner. Investeringsplanen som presenteras längre fram i denna budget visar att in-
vesteringsvolymen sjunker 2022 och planar ut fr o m 2023 för att endast innehålla löpande ersättningsinvesteringar. 
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Rubricering KF-anslag 2021 Ombudget från 
2020

Budget 
2021

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Avlopps- och vattenledningar 3 000 0 3 000 6 000 6 120 6 250 6 400 6 500

Utbyte till digitala VA-mätare 0 0 0 500 500 500 0 0

Avgiftsfinansierad 
verksamhet

3 000 0 3 000 6 500 6 620 6 750 6 400 6 500

Renovering av samlingssal/ gymnastiklokal vid 
Fågelås skola.        
Ett projekt som fick sin finansiering vid årets ombudget-
ering enligt ovan. 1,5 mnkr satsas på denna lokal. Arbetet 
pågår och även detta projekt ska vara klart under 2021.

Guldkroksskolans gymnastiksal    
Kommer att renoveras under 2022 och 2023, för detta 
finns totalt 5 mnkr avsatta.

”Lars i Knäpplans Väg”     
Under åren 2018-2019 fanns sammanlagt 7 mnkr avsatta 
för byggnation av Lars i Knäpplans Väg som ska knyta ihop 
det nya exploateringsområdet Knäpplan med villatomter 
och förskola med Sigghusbergsområdet och Falköpingsvä-
gen. I och med exploatering av nya tomtområdet Knäpplan 
Västra har 1,9 mnkr av dessa omdisponerats för att täcka 
kostnader för VA-arbeten inom detaljplaneområdet. Medel 
har avsatts för projektering och anläggande under 2024-
2025, 3,7 mnkr. Tillsammans med de 5,1 mnkr ombudget-
erade medlen finns då en projektbudget om 8,8 mnkr 

Upprustning av banvallen     
Upprustning kommer ske mellan Hjo och Blikstorp, ca 16 
km GC-väg. Utföres åren 2022 och 2023, total kostnad om 
3 mnkr.

Hamnen – Vågbrytare      
År 2021 och 2022 finns 7,3 mnkr avsatta för renovering av 
Vågbrytaren. Länsstyrelsen har godkänt att vågbrytaren får 
repareras i perioden dec – mars. 

Maskinparken      
För att underlätta finansieringen av nödvändiga ersättning-
sinvesteringar och klimatanpassningar av vår maskinpark 
höjs utrymmet för detta från 0,8 mnkr till 1,5 mnkr för 
2022, för att sedan falla tillbaka till 0,8 mnkr för 2023 och 
framåt.

Utöver ovan nämnda projekt finns i investeringsbudgeten 
också inlagt ett antal reinvesteringar med fasta belopp per 
år. Exempel på sådana är maskin/fordonsinköp, fastighetsin-
vesteringar, gatuarbeten, investeringar inom VA-området m 
fl. Dessa medel är viktiga för att upprätthålla funktion och 
värde på våra tillgångar. Då akuta investeringsbehov uppstår 
är det viktigt att beslut snabbt kan fattas om investering. 
Dessa har indexuppräknats under kommande år.

Vid invigningsceremonin var det klassiska spadtaget utbytt mot en symbolisk 
plantering av de tolv ekar som i framtiden ska kanta skolgården. Dessa är en 
blinkning till namnet på Estrid Ericsons sommarställe, Tolvekarna, där hon fann 
stor inspiration och nya idéer. 

Investeringar avgiftsfinansierad verksamhet/-plan i detalj 2021-2026

För den taxefinansierade VA-verksamheten avsätts 6,0 mnkr (uppräknas med index ca 2 %) årligen för reinvesteringar i vat-
ten- o avloppsledningsnätet samt utbyte av serviser m m. 

Under åren 2022-2024 avsätts 0,5 mnkr per år för utbyte till digitala vattenmätare.
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 KF-anslag 2021 Prognos 
ombudget från 

2020-2021

Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Maskiner, transportmedel 
och invenatarier

800 339 1 139 1 500 830 850 865 880

Inventarier i kök för kostverksamhet 200 0 200 405 410 415 420 425

Tekniskt service totalt: 1 000 339 1 339 1 905 1 240 1 265 1 285 1 305

Energibesparande åtgärder 0 2 416 2 416 0 0 0 0 0

Reinvestering fastighetsbestånd 2 050 579 2 629 2 100 2 130 2 175 2 200 2 275

Ombyggnad centralkök 2 500 4 000 6 500 0 0 0 0 0

Fastigheter övergripande totalt: 4 550 6 995 11 545 2 100 2 130 2 175 2 200 2 275

Lekutrustning 200 200 400 205 210 215 220 225

Ny F-6 skola 52 000 60 000 112 000 0 0 0 0 0

Skolgårsåtgärder Guldkroksskolan 0 0 0 7 000 0 0 0 0

Skolgårdsåtgärder 0 0 0 1 000 0 0 0 0

Guldkroksskolans gymnastiksal 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0

Gymnasie; Åtgärder Vallgården 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0

Gate skola -  ombyggnad gymnastiksal 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0

Gate och Korsberga skola -  Utegym 0 0 0 800 0 0 0 0

Skolfastigheter totalt: 57 700 60 200 117 900 11 505 2 710 215 220 225

Om- och tillbyggnad Korsberga skola 5 000 5 000 10 000 0 0 0 0 0

Barnomsorgsfastigheter totalt: 5 000 5 000 10 000 0 0 0 0 0

Guldkroksbadet 250 0 250 255 260 265 270 275

Guldkroksbadet - bassängöverdrag 0 0 0 1 000 0 0 0 0

Kultur och fritidsfastigheter 
totalt:

250 0 250 1 255 260 265 270 275

Asfaltering 2 600 212 2 812 2 700 2 800 2 850 2 900 3 000

Gatuarbeten 400 0 400 610 620 630 640 650

Belysningsnät 1 500 -646  854 1 020 1 040 1 060 1 080 1 100

Ledningsnät dagvatten exkl. fastigheter 400 0 400 410 420 430 440 450

Trafiksäkerhetsåtgärder 250 250 500 260 260 270 270 280

GC-väg/cykelstigar 500 500 1 000 510 520 530 540 550

Banvallen - upplysning 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0

Lars i Knäpplans Väg       0     5 100      5 100      0      0 2 300 1 400     0

Brorenoveringar Pott 250 369     619 260 260 270 270 280

Stadsparken – Scen tillgänglighet o VA 0 400 400 0 0 0 0 0

Stadsparken – tillgänglighetsanpassad 0 500 500 0 0 0 0 0

Strandpromenaden - etapp 2    0    0        0 400 0 0 0 0

Trädgårdsplan (delfinansiering) 100    0     100   0 0 0 0 0

Trädvårds Pott 100 0 100   100 105 105 110 110

Gator, vägar, infrastruktur totalt: 6 100 6 685     12 785 7 770 7 525 8 445 7 650 6 420

Exploatering Norra Knäpplan    0 1 000   1 000 0  0 0 0 0

Exploatering Västra Knäpplan 6 400 1 900    8 300    0 0 0 0 0

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

Exploatering gator/industriområden  0 0 0 1 500 500 500 500 500

Exploatering totalt: 6 400 4 400 10 800 1 500 500 500 500 500

Hamnen – Vågbrytaren 0   4 000 4 000 3 300 0 0 0 0

Hamnen totalt: 0 4 000 4 000 3 300 0 0 0 0

Markinköp/nya händelser: 1 200 2 574 3 774 4 225 1 250 1 275 1 300 1 325

KS förvaltning inventarier: 1 800 1 120 2 920 1 850 1 875 1 900 1 950 2 000

Skattefinansierade verksamheter 84 000 91 313 175 313 35 410 17 490 16 040 15 375 14 325

Verksamhetsplan för skattefinansierade investeringar 2021-2026 
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Investeringsprojekt som än så länge ligger utanför 
5-årsplanen

Ett antal objekt som både är önskvärda och nödvändiga 
ligger än så länge utanför den siffersatta femårsplan som 
presenteras i budgeten. Anledningarna till detta är flera. 
För det första är vi inne i sluttampen på en mycket intensiv 
investeringsperiod där bla. Estrid Ericsonskolan står för 
en stor och viktig del. För att klara dessa investeringar har 
kommunen lånat pengar vilket innebär att vi nu måste slå 
av på investeringstakten under en tid för att sedan på nytt 
kunna satsa på nya spännande objekt. För det andra kräver 
många av de kommande projekten nogsam planering och 
stor delaktighet av Hjoborna. Arbetet med att förbereda 
detta ska dock fortgå.

Hamnplanen/Strömparterren, Guldkroksområdet och 
Hamnbacken är centrala områden som är viktiga mötes- 
och aktivitetsplatser för Hjobor och besökare. För att 
rusta dessa områden så att vi möter framtidens önskemål 
och behov på rätt sätt behövs inspel och engagemang från 
Hjoborna. 

Det är en dialog som med fördel bedrivs under det vision-
sarbete som inom kort kommer att återupptas efter att 
ha stått mer eller mindre still under pandemin. När det 
är genomfört är vi beredda att lyfta in konkreta åtgärder i 
kommande budgetar.

Exploatering av mark för bostadsändamål och industriut-
veckling kommer också att behövas framledes. Arbetet 
med att förbereda det pågår parallellt genom att medel för 
inköp av mark finns i investeringsbudgeten och genom att 
vi årligen kommer korrigera ev investe-rings/exploaterings-
behov för att inte tillväxttakten ska hämmas.
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Ekonomiska sammanställningar 
och rapporter

Här återfinns de ekonomiska rapporterna 
gällande 2022-2024.4
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Översikt över ramförändringar 

Härledning av driftbudget 2022 fördelat på politikområde (tkr)

1 2 3 4 5 6 7 8

Politikområde Budget 
2021

Generell ram 
tilldelning 

2,3%

Index övr. 
kostnader 1%

Kapitaltjänst Justering 
avskrivning

Beslutade 
tilldeln och 
återföringar

Omfördel-
ningar enl.

spec

Effektivise-
ringar

Budget       
2022

Demokrati 6 882 115 17     0 -22 100 -9 -30 7 053

Kommunledning 53 988 682 280 0 -219 683 -1 904 -210 53 300

Plan och bygg 4 302 101 14 0 0 400 -48 -25 4 744

Kultur, turism och fritid 23 263 254 110 15 -2 150 459 -50 24 199

Barn och utbildning 242 841 3 775 1 421 5 138 -165 6 311 -588 -755 257 978

Arbete och socialtjänst 29 809 577 138 0 0 5 158 2 077 -120 37 639

Vård och omsorg 184 658 4 475 355 0 -71 3 244 -2 424 -900 189 337

Teknisk service 18 329 369 114 892 -789 1 650 375 -310 20 630

Summa 564 072 10 348 2 449 6 045 -1 268 17 696 -2 062 -2 400 594 880

Finansförvaltningen
-varav internränta
-Budgeterat intäkt PO-
pålägg mm

-10 741
-6 429

--4 312

0
0
0

0
0
0

-1 469
-1 469

0 -215
0

-215

2 062
2 062

0

0
0
0

-10 363
-5 836
-4 527

Verksamhetens 
nettokostnad

553 331 10 348 2 449 4 576 -1 268 17 481 0 -2 400 584 517

1. Budget 2021

Planeringen utgår från politikområdenas budgetramar under innevarande år (2021) och förutsätter en budget i 
balans.

2. Generell ramtilldelning 2,3%

I kolumn 2 ”Generell ramtilldelning” tilldelas respektive politikområde ett belopp som motsvarar 2,3 % av politik-
områdets budgeterade personalkostnader för 2021. 

3. Index övriga kostnader 1%
I Kolumn 3  tilldelas respektive politikområde en kompensation för prishöjningar som motsvarar 1,0 % av övriga 
kostnader utöver den generella ramtilldelningen. Kostnader för gymnasieskola har dock kompenserats med 2,3 %. 

4. Kapitaltjänstkostnader
I samband med att större investeringar tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av politikområdets 
ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret. Vid större inves-
teringar och då en investering tas i bruk under året sker dock ibland tilldelning för del av år. I kapitaltjänstkostna-
der ingår en ränta på 1,0 %. För den avgiftsfinansierade verksamheten såsom Vatten o Avlopp omräknas räntenivån 
vid delårsbokslutet respektive årsbokslutet till kommunens genomsnittliga räntesats för året.
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5. Justering avskrivning

I kolumnen redovisar avskrivningskostnader som faller ur då tillgången är fullt avskriven.

Nedan följer en sammanställning över de investeringar som föranlett ramjustering i 2022 års budget

Politikområde Budget 2022 Kommentar

Teknisk service 372 Potter; Gatuarbeten, Asfaltering, GC-vägar, belysn mm

Teknisk service 262 Ombyggnad Centralkök

Teknisk service 258 Exploatering Västra Knäpplan

Summa Teknisk Service 892

Barn o utbildning 4 513 Estrid Ericsonskolan

Barn o utbildning 403 Korsberga skola - ombyggnad

Barn o utbildning 60 Gate skola; ombyggnad gymnastiksal

Barn o utbildning 161 Gymnasie; Ombyggnad Vallgården

Summa Barn o utbildning 5 138

Kultur o Fritid 15 Guldkroksbadet 

Summa Kultur/Turism/Fritid 15

Summa Justeringar 6 045

I ovanstående ramförstärkning ingår internränta med 1,0 % enheter. Dessa uppgår till 1 469 tkr och redovisas som intäkt under finansförvaltningen.
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6. Beslutade tilldelningar och återföringar

Nedan följer en sammanställning över ramtilldelningen på grund av politiska prioriteringar. För en mer detaljerad 
information om vad tilldelningen innebär, se vidare under politikåmrådenas beskrivningar på sidorna 26-33.

Politikområde/Prioritering (tkr) Tilldelning

Demokrati
-Val
-Websändning KF

50
50

Summa: 100

Kommunledningskontoret
- Avgift Räddningstjänst Östra Skaraborg
- Gemensamt arkivlokal HjoTiBorg
- MDM-verktyg
- Systemförvaltning lönesystem m.m

240
133
110
200

Summa: 683

Plan och bygg
-GIS-förstärkning 0,5 tjänst 400

Summa: 400

Kultur, turism och fritid
-Föreningsbidrag
-Ökade verksamhetsmedel

50
100

Summa: 150

Barn och utbildning

- Kostnader för nationell IT strategi
- Efterfrågeförändringar barn, Björkdungens förskola
- Elevförändring grundskolan
- Elevförändring gymnasieskolan
- Ökat antal elever gymnasiesärskolan
- Elever med extraordinära behov, tilläggsbelopp
- Polenresan
- Estrid Ericsonskolan

376
400
800

-250
800
600
170

3 415

Summa: 6 311

Arbete och socialtjänst
- Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
- Placeringskostnader
- Förstärkning socialsekreterare
- Juriststöd 20%

1 300
3 000

650
208

Summa: 5 158

Vård och omsorg

- Bemanning natt Sigghusberg
- Förändring personlig assistans
- Bemanning natt Hemvården
- Minskning Kortebo
- Elevhem LSS
- Gjutaren och Klammern - lägre bidrag Migrations-
verket
-Bemanning korttid Sigghusberg
- Bilar hemvården (3 nya)
- Volymökning hemvård

1 350
-1 571
1 350
-445
245
700

360
255

1 000

Summa: 3 244

Teknisk service
- Trafikfrågor behov bemanning
- Parkeringsavgifter
- Skötsel tillkommande expl. omr
-GC-stråk Banvallen underhåll
Ökade elkostnader
Demontering av strömsholmsdammen

400
-400
150
100
400

1 000

Summa: 1 650

Finansförvaltningen
- Justering av intäkt för PO-pålägg -215

Summa: -215

Totalsumma 17 481
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Politikområde Schema-
läggning/

bemanning

Drift av café-
verksamhet 
Rödingen

Organisa-
tionstill-
hörighet, 
bistånds-

handläggare

Organisa-
tionstillhörig-
het, kontakt-

center

Orgnisations-
tillhörighet, 

Näringslivsen-
heten

Fördelning 
av tillkom-

mande 
elkostnader

Justering 
av ränta 

från 1,25% 
till 1,0% i 
internhyra

Sänkningav 
internräntan 
från 1,25% till 

1,0%

Nettoeffekt

Demokrati 5 -8 -6 -9

Kommunledning 340 -750 -1 470 15 -19 -20 -1 904

Plan och bygg 3 -5 -46 -48

Kultur, turism och 
fritid

750 68 -242 -117 459

Barn och utbildning 244 -818 -14 -588

Arbete och soci-
altjänst

-634 2 717 5 -8 -3 2 077

Vård och omsorg -340 634 -2 717 42 -7 -36 -2 424

Teknisk service 1 470 -382 1 107 -1 820 375

Summa 0 0 0 0 0 0 0 -2 062 -2 062

Finansförvalt-
ningen
-varav intern ränta

2 062
2 062

2 062
2 062

Verksamhetens 
nettokostnad

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Omfördelningar enligt specifikation
I 2022 års budgetarbete har följande omfördelningar av medel mellan politikområdena skett. Inga av dessa omför-
delningar påverkar kommunstyrelsens totala budgetutrymme.

8. Effektiviseringar
Totalt har ett effektiviseringsbeting om 2,4 mnkr ålagts förvaltningen av den påverkbara kostnadsmassan, vilket för 
verksamheterna motsvarar ett besparingsbeting om ca 0,5%. 
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Resultatbudget

Resultaträkning

Mnkr
Budget
2021

Prognos 
2021

Budget
2022

Plan 
2023

Plan
2024

Verksamhetens intäkter 125,6 129,4 132,0 134,6 137,3

Verksamhetens kostnader -654,9 -666,1 -689,1 -704,5 -725,5

Avskrivningar -24,0 -24,7 -27,4 -29,0 -30,1

Verksamhetens nettokostnader -553,3 -561,4 -584,5 -598,9 -618,2

Skatteintäkter 413,0 423,8 437,8 453,3 468,1

Generella statsbidrag och  
utjämning

152,5 154,1 158,9 158,1 162,8

Finansiella intäkter 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6

Finansiella kostnader -1,9 -1,7 -1,9 -2,1 -2,3

Årets resultat 11,0 15,5 11,0 11,0 11,0

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

Verksamhetens intäkter beräknats utifrån 2021 års 
prognos med en årlig uppräkning med 2 % för åren 
2022-2024. 

Avskrivningarna och de finansiella kostnaderna är 
beräknade utifrån den investeringsnivå som beskrivs 
på sidan 34. En försiktig höjning av räntenivåerna har 
antagits i beräkningarna.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 
beräknad utifrån SKLs prognos i oktober 2021 cirkulär 
21:35 och invånarantalet är prognosticerat att öka med 
50 personer årligen med en utgångspunkt på 9 285 
invånare den 1 november 2021.

Årets resultat är satt till 11 mnkr årligen under 2022-
2024. Resultatnivån motsvarar knappt 2,0 % av kom-
munens beräknade skatteintäkter och generella stats-
bidrag och utjämning för respektive år.

Utifrån ovanstående förutsättningar har utrymmet 
för verksamhetens kostnader beräknats. Detta in-
nebär att för att kunna uppnå ett resultat om 11 
mnkr årligen får verksamhetens nettokostnader 
maximalt öka med 

- 3,4 % (23,0 mnkr) för år 2021 

- 2,2 % (15,4 mnkr) för år 2022 

- 3,0 % (21,0 mnkr) för år 2023

Då Hjo kommuns verksamhet indelas i flera politi-
kområden under en och samma nämnd utgör dessa 
ramar också kommunens driftbudgetar för åren 
2023-2024. Fördelningen av dessa medel sker sedan i 
de kommande årens budgetprocesser.
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Kassaflödesanalys

Mnkr Budget 2021 Prognos 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Löpande verksamhet

Årets resultat 11,0 15,5 11,0 11,0 11,0

Justering för av- och nedskrivningar 24,0 24,7 27,4 29,0 30,1

Justering för förändring avsättningar m.m -1,8 1,0 -1,8 -1,8 -1,7

Justering för förändring avsättning pensioner -0,1 0,0 0,8 0,8 0,8

Medel från verksamheten före förändr. 
rörelsekapital

33,1 41,2 37,4 39,0 40,2

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

-4,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Minskning (+)/ökning (-) av övriga korta fodringar -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

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

Kassaflöden från löpande verksamhet 28,2 42,1 38,3 39,9 41,1

Investeringsverksamhet

- Investering i materiella och immateriella anl 
tillgångar

-100,0 -87,2 -55,1 -24,1 -22,8

Kassaflöden från invest. verksamheten -100,0 -87,2 -55,1 -24,1 -22,8

Finansieringsverksamhet

Minskning (-)/Ökning (+) av långfristiga fordringar 0,1 -0,9 0,1 0,1 0,1

Minskning (-)/Ökning (+) av långfristiga skulder 57,3 51,7 -5,0 -5,0 -5,0

Kassaflöden från finan. verksamhet 57,4 50,8 -4,9 -4,9 -4,9

Årets kassaflöde -14,4 5,7 -21,7 10,9 13,4

Likvida medel vid periodens början 39,9 15,9 21,6 -0,1 10,8

Likvida medel vid årets slut* 25,5 21,6 -0,1 10,8 24,2

* Beviljad checkräkningskredit 40 mnkr
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Balansbudget

Balansräkning
Mnkr Budget 

2021-12-31
Prognos 
2021-12-31

Budget 
2022-12-31

Plan
2023-12-31

Plan
2024-12-31

• ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

  Immateriella och materiella tillgångar 583,6 577,7 605,4 600,5 593,2

  Finansiella anläggningtillgångar 11,1 10,7 10,6 10,5 10,4

Summa anläggningstillgångar 594,7 588,4 616,0 611,0 603,6

• OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Lager och förråd 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Exploateringsfastigheter 14,4 4,9 4,0 3,1 2,2

Kortfristiga fordringar 54,0 54,5 55,5 56,5 57,5

Kassa och bank 25,5 21,6 -0,1 10,8 24,2

Summa omsättningstillgångar 94,2 91,2 59,6 70,6 84,1
SUMMA TILLGÅNGAR 688,9 669,6 675,6 681,6 687,7

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Ingående eget kapital 299,2 291,1 306,6 317,6 328,6

Årets resultat 11,0 15,5 11,0 11,0 11,0

Summa Eget kapital 310,2 306,6 317,6 328,6 339,6

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 9,6 12,2 13,0 13,8 14,6

Avsättningar till statlig infrastruktur 3,5 6,0 4,2 2,4 0,7

Avsättningar, övriga 4,5 4,1 4,1 4,1 4,0

Summa avsättningar 17,6 22,3 21,3 20,3 19,4

SKULDER

Långfristiga skulder 212,4 184,4 179,4 174,4 169,4

Kortfristiga skulder 148,7 156,3 157,3 158,3 159,3

Summa skulder 361,1 340,7 336,7 332,7 328,7
SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

688,9 669,6 675,6 681,6 687,7

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

ANSVARSFÖRBINDELSER (inkl. löneskatt)

- Anställda 158,0 143,6 138,8 134,6 130,5

- Förtroendevalda 4,0 2,9 3,2 3,2 3,2

Summa ansvarsförbindelser 162,0 146,5 141,9 137,8 133,4

SYNLIGT EGET KAPITAL 310,2 306,6 317,6 328,6 339,6

EGET KAPITAL justerat för pensionsskuld 148,2 160,1 175,6 190,8 206,2

Soliditet 21,5% 23,9% 26,0% 28,0% 30,0%
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Va-verksamheten ansvarar för dricksvattenproduktion, 
rening av avloppsvatten samt distribution av dricksvat-
ten i ledningsnätet inom Hjo, Korsberga, Blikstorp och 
Fågelås. Verksamheten är i sin helhet taxefinansierad 
vilket betyder att de hushåll och näringsverksamheter 
som är anslutna, finansierar verksamheten genom 
anslutningsavgifter och brukningsavgifter för vatten och 
avlopp. Verksamheten har ca 2 400 abonnenter.

Beskrivning 2017 2018 2019 2020 2021

Behållning 1 122 -162 200 625 625*

Taxefinansierad verksamhet 

Vatten och avlopp (VA) 

Politiska beslut

Den taxefinansierade verksamheten har inget kommun-
bidrag. Taxan för 2022 bereds i särskild ordning och beslu-
tas av Kommunfullmäktige.

Resultatfond Vatten och avlopp (VA)

*FFör 2021 beräknas resultatet hamna på ett 0-resultat. (För ytterligare infor-
mation se Hjo Kommuns delårsbokslut 2021-08-31)

I fonden finns således ett överskott vid ingången av 2021 
och beräknas vid årets slut hamna på samma nivå. Under-
skott resp överskott balanseras över åren.

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

Beskrivning 2017 2018 2019 2020 2021

Behållning 4 888 4 888 4 512 4 252* 4 326*

Avfallshantering (AÖS)

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

Provtagningar har slutförts och arbete pågår för att ta fram 
ett underlag och en kostnadssammanställning i samband 
med återställningen av Sanna-deponin. 

Resultatfond Avfallshantering (AÖS)

*Helårsprognos 2021 vid delårsbokslutet 2021-08-31, överskott om 0,2 mnkr.
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Här kan du läsa om kommunens budgetprocess 
samt hur vi är organiserade.                
  5 Bilagor
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Planering - budget- och uppföljningsprocessen 

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

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

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

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

Plan för budget och budgetuppföljning

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

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

Månad Aktivitet Innehåll

Februari Preliminärt bokslut i KS Preliminärt bokslut för föregånde år redovisas

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

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

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

Budgetdialog Fördjupad dialog mellan budgetberedning och 
respektive verksamhetschef

Budgetdialog Fördjupad dialog mellan budgetberedning och 
respektive verksamhetschef

Årsredovisning till KF Fullständig årsredovisning föredras och fastställs av 
KF

Maj Budgetberedningar 2-3 Budgetberedningsmöten under april-maj

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

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

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

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

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

Budgetberedningar 2-3 budgetberedningssammanträde under sep-okt

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

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

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

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

Budget och verksamhetsplan i KF Budget och verksamhetsplan beslutas i KF
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Vår politiska organisation 
Den politiska organisationen i Hjo kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Under kom-
munstyrelsen återfinns fem utskott som bereder ärenden. Det finns även en byggnadsnämnd som hanterar 
bygglov. 

Gemensamma nämnder
• Kollektivtrafiknämnden1

Råd
• Brottsförebyggande rådet
• Idrottsrådet 
• Konst- och kulturrådet
• Pensionärsrådet
• Folkhälsorådet

1Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg 
kommun.

 

Kommunfullmäktige - KfKommunfullmäktige - Kf

RevisionRevision ÖverförmyndareÖverförmyndare ValnämndValnämnd ArvodesberedningArvodesberedning ValberedningValberedning

KommunstyrelsenKommunstyrelsen

Allmänna utskottet - AuAllmänna utskottet - Au

Barn- och ungdomsutskottet - BuBarn- och ungdomsutskottet - Bu

Individutskottet - IuIndividutskottet - Iu

Omvårdnadsutskottet - OuOmvårdnadsutskottet - Ou

Tekniska utskottet - TuTekniska utskottet - Tu

Byggnadsnämnd - BnByggnadsnämnd - Bn
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Vår förvaltningsorganisation

Hjo kommuns förvaltningsorganisation består av en enda förvaltning, Kommunstyrelsens 
förvaltning, som leds en kommundirektör tillsammans med stabs- och verksamhetschefer.

Fritid- och frivillig 
verksamhet
-Mötesplats Rödingen

Plan och Bygg
- Fysisk planering
- Bygglovshandläggning

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

Trafikfrågor
- Kollektivtrafik
- Lokala trafikföreskrifter

Vatten- och avlopp (VA)

Kultur
- Bibliotek
- Utställningar

Turism
- Turistbyrå
- Marknadsföring

Fritid
- Föreningssamordning
- Fritidsgård
- Guldkroksbadet
- Simskola

Äldreomsorg
- Hemtjänst
- Äldreboende
- Dagverksamhet

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

Anhörigstöd

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

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

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

Kulturskola
- Musik, dans, teater

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

 

Kommundirektör

Barn och utbildningArbete och 
socialtjänstVård och omsorgKultur, turism och 

fritidSamhällsbyggnad

Kommunledningskontoret



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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 116 2021-211 

Kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande datum under 
2022: 

3 mars 
13 april (onsdag) 
18 maj (onsdag) 
30 juni 

15 september 
20 oktober  
17 november 
21 december (onsdag) 

Sammanfattning 
Fullmäktiges sammanträden ska i första hand hållas i Lilla Park, Kulturkvarteret och som regel 
inledas kl. 18.30. Sammanträdena ska kungöras på kommunens hemsida och i Hjo tidning.  

Då 2022 är ett valår innebär det att ett nytt kommunfullmäktige tillträder. Det nya fullmäktige 
kan tidigast sammanträda den 15 oktober. Vid mandatperiodens första sammanträde, enligt för-
slag den 20 oktober, har fullmäktige att bland annat välja ett presidium och en valberedning. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2021-10-07. 
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Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Kommunledningskontoret Sidan 

1(1) 
Enhet 

Kansliet 
2021-10-07 

Handläggare 

Thomas Lindberg 
Mottagare 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges sammanträden år 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande datum under 
2022: 

3 mars 
13 april (onsdag) 
18 maj (onsdag) 
30 juni 

15 september 
20 oktober  
17 november 
21 december (onsdag) 

Sammanfattning 
Fullmäktiges sammanträden ska i första hand hållas i Lilla Park, Kulturkvarteret och som regel 
inledas kl. 18.30. Sammanträdena ska kungöras på kommunens hemsida och i Hjo tidning.  

Då 2022 är ett valår innebär det att ett nytt kommunfullmäktige tillträder. Det nya fullmäktige 
kan tidigast sammanträda den 15 oktober. Vid mandatperiodens första sammanträde, enligt förslag 
den 20 oktober, har fullmäktige att bland annat välja ett presidium och en valberedning.
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 117 2019-92 

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 37 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning 
över de motioner som inte är färdigberedda. 

Beslutsunderlag 
Kanslisekreterarens skrivelse 2021-09-29. 
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Stab Sidan 

1(1) 
Enhet 

Kansli 

Datum 

2021-09-29 

Dnr 

2019-92 

Handläggare 

Christina Grahn 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

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

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 37 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning över 
de motioner som inte är färdigberedda. 

Följande motioner är ännu inte färdigberedda: 

Motion om utbyte av golvliftar till takliftar på Sjöryds äldreboende (2021-127) 

Inlämnad 2021-05-20 av Bodil Hedin (S). 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-22, § 105 att återremittera förslag till motionssvar. 

Christina Grahn 
Kanslisekreterare 
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 118 2021-212 

Revidering av markpris på kvarvarande detaljplanelagd industri-
mark på Hjo Norra industriområde, kvarteret Kvistborren och 
fastigheten Hjo Norr 3:59 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- markpriset på kvarvarande detaljplanelagd industrimark på Hjo Norra industriområde, kvar-
teret Kvistborren och fastigheten Hjo Norr 3:59, fastställs till 70 kr per m2, samt

- för tomter där utkast till köpekontrakt är upprättat föreslås att nu gällande tomtpris kvar-
står.

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 1997 beslut om att markpriset i kvarteren Kofoten och Kättingen på 
Hjo Norra industriområdeskulle uppgå till 15 kr per m2. Priset avsåg kvarteren Kofoten och Kät-
tingen och har legat fast sedan dess. Genom åren har ytterligare mark på norra industriområdet 
planlagts och det omfattar nu även kvarteren Lövsågen, Degeln, Kvistborren samt ett 22 000 m2 
stort område som ingår i fastigheten Norr 3:59. 

De senaste åren har efterfrågan på industrimark varit stor och förvaltningen har byggt ut gator, 
belysning och Va-anläggningar som försörjer de tillkomna kvarteren. Kostnaden för utbyggnaden 
av de gator som försörjer återstående, osålda tomter uppgår till 60 kr/m2 tomtmark. Marken har 
varit i kommunal ägo sedan lång tid tillbaka och det bokförda värdet uppgår till 8 kr/m2.  I nulä-
get återstår totalt cirka 27 000 m2 detaljplanelagd industrimark på norra industriområdet.

Beslutsunderlag 
T f samhällsbyggnadschefens skrivelser 2021-09-20 och 2021-09-29. 
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Samhällsbyggnad Sidan 

1(1) 

Enhet 

Ledning 
Datum 

2021-09-29 
Dnr 

2021–212 

Handläggare 

Stefan Swenson 
Mottagare 

Kommunfullmäktige 

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

Revidering av markpris på kvarvarande detaljplanelagd indu-
strimark på Hjo Norra industriområde, kvarteret Kvistborren 
och fastigheten Hjo Norr 3:59 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att markpriset på kvarvarande de-
taljplanelagd industrimark på Hjo Norra industriområde, kvarteret Kvistborren och fastig-
heten Hjo Norr 3:59, fastställs till 70 kr per m2. För tomter där utkast till köpekontrakt är 
upprättat föreslås att nu gällande tomtpris kvarstår. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 1997 beslut om att markpriset i kvarteren Kofoten och Kät-
tingen på Hjo Norra industriområdeskulle uppgå till 15 kr per m2. Priset avsåg kvarteren 
Kofoten och Kättingen och har legat fast sedan dess. Genom åren har ytterligare mark på 
norra industriområdet planlagts och det omfattar nu även kvarteren Lövsågen, Degeln, 
Kvistborren samt ett 22 000 m2 stort område som ingår i fastigheten Norr 3:59. 
De senaste åren har efterfrågan på industrimark varit stor och förvaltningen har byggt ut 
gator, belysning och Va-anläggningar som försörjer de tillkomna kvarteren. Kostnaden för 
utbyggnaden av de gator som försörjer återstående, osålda tomter uppgår till 60 kr/m2

tomtmark. Marken har varit i kommunal ägo sedan lång tid tillbaka och det bokförda vär-
det uppgår till 8 kr/m2.  I nuläget återstår totalt cirka 27 000 m2 detaljplanelagd industri-
mark på norra industriområdet.

Beslutsunderlag 
Detta missiv 
Tjänsteskrivelse tf. samhällsbyggnadschef 2021-09-20, Dnr 2021–212 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 



 Samhällsbyggnad Sidan 

1(4) 

 Enhet 

Ledning 

Datum 

2021-09-29 

Dnr 

2021–212 

 Handläggare 

Stefan Swenson 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

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

Tjänsteskrivelse Revidering av markpris på kvarvarande detaljplane-
lagd industrimark på Hjo Norra industriområde, kvarteret Kvistbor-
ren och fastigheten Hjo Norr 3:59 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 1997 beslut om att markpriset i kvarteren Kofoten och Kättingen på 
Hjo Norra industriområdeskulle uppgå till 15 kr per kvadratmeter.  

Kommunfullmäktiges beslut § 16 1997-02-27 
Kommunfullmäktige beslutar att priset på industrimark på det nya industriområdet (kv. Kättingen och kv. 
Kofoten) fastställs till 15 kronor/m2, att gälla tillsvidare. 

 

Priset avsåg kvarteren Kofoten och Kättingen och har legat fast sedan fullmäktiges beslut 1997. Ge-
nom åren har ytterligare mark på norra industriområdet planlagts och det omfattar nu även kvarte-
ren Lövsågen, Degeln, Kvistborren samt ett 22 000 m2 stort område som ingår i fastigheten Norr 
3:59. 

De senaste åren har efterfrågan på industrimark varit stor och förvaltningen har byggt ut gator, be-
lysning och Va-anläggningar som försörjer de tillkomna kvarteren. I nuläget återstår totalt cirka 
27 000 m2 detaljplanelagd industrimark på norra industriområdet, se bifogad kartbild i bilaga 1. 

Motiv till översyn av nuvarande prissättning 

• Kostnaden för utbyggnaden av de gator som försörjer återstående, osålda tomter uppgår 
till 60 kr/m2 tomtmark. Marken har varit i kommunal ägo sedan lång tid tillbaka och det 
bokförda värdet uppgår till 8 kr/m2. Nuvarande tomtpris om 15 kr/m2 innebär en skatte-
subventionering vid försäljning av industrimark. 

• Hjo kommuns mark är en knapp och värdefull resurs. En mycket stor del av kommunens 
markinnehav utgörs av jordbruksmark vilket innebär att den måste tas i anspråk med var-
samhet. 

• Kommunal försäljning av mark får inte ske under marknadspris. Hänsyn ska tas till EU:s 
statsstödsregler och kravet på god ekonomisk hushållning. När det gäller markförsäljning till 
privatpersoner för bostadsbyggande finns dock möjlighet för kommunen att sälja mark till ett sub-
ventionerat pris. 



 2(4) 

 
 

• Förvaltningens översyn av tomtpriser för industri och verksamhetstomter i Skaraborg och 
Småland visar att nuvarande pris om 15 kr/m2 är lågt i jämförelse. Se bilaga 2. 

• Kommunstyrelsen gav 2021-07-29 förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av byggrät-
terna på befintliga industritomter och ändra de detaljplaner som är möjliga att ändra.  

För att exploateringen av den återstående detaljplanelagda industrimarken ska bära sina egna kost-
nader föreslår förvaltningen att priset på kvarvarande, osåld mark på norra industriområdet ska 
uppgå till 70 kr/m2. För tomter där utkast till köpekontrakt är upprättat föreslås att nu gällande 
tomtpris kvarstår (se kartbild bilaga 1). 

 

 

Stefan Swenson 

Tf. Samhällsbyggnadschef 
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Bilaga 1 Kartbild över kvarvarande industrimark 
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Bilaga 2 Prisjämförelse industrimark Skaraborg och Småland 
Prisexemplen nedan är insamlade under juli 2021. 

 

• Karlsborg Norra skogen 35 kr/m2 (enl presentationsfilm BRS 2020) 

• Töreboda Rotkilen 50 kr/m2 (enl presentationsfilm BRS 2020)  

• Skara 80 kr/m2 (enl presentationsfilm BRS 2020)  

• Mariestad 150 kr/m2 (enl presentationsfilm BRS 2020)  

• Götene 50 kr/m2 (enl presentationsfilm BRS 2020) 

• Essunga 20 kr/m2 (enl presentationsfilm BRS 2020)  

• Falköping Sikagården 90 kr/m2 (enl presentationsfilm BRS 2020)  

• Habo 90 kr/m2. Marken ligger i direkt anslutning till länsväg 195 

• Tranås 50 kr/m² grovterrasserad. 25 kr/m² ej terrasserad (2019)  

• Ljungby Industrimark 35 kr/m², Handelsmark 95 kr/m². Om grovterrasserat utgår ett 
tillägg om 45 kr/m². Om skyltläge längs E4:an eller 25:an utgår ett tillägg om 20 kr/m², dvs 
grovterrasserat vid E4 100 kr/m². 

• Värnamo Centralorten normaltomt, ej exponeringsläge: 100 kr/m². Exponeringsläge ut-
med väg 27 och väg 151 170 kr/m². Exponeringsläge E4:an 220 kr/m² 

• Nässjö Verksamhetsmark, terrasserad, i exponerade läge vid riksväg: 130 kr/m² Verk-
samhetsmark råmark: 70 kr/m², Verksamhetsmark i sekundärt läge, 90 kr/m², terrasserad. 

• Vimmerby 175 kr/m², men sänks till 130-135 kr/m² under en period. Terrasserad. 

• Vaggeryd 100-315 kr/m². 265-315 kr/m² ingår fjärrvärme. 

• Alvesta Grovterraserrad mark. 225 kr/m² vid skyltläge, 195 kr/m² vid icke skyltläge. Gamla 
detaljplaner 30-70 kr/m². 

• Eksjö 100-160 kr/m² för mark i bra exponeringsläge och bra markförhållande, 30 kr/m² för 
mark i mer undanskymda hörn (köparen står för terrassering och fastighetsbildning). 
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 125 2021-213 

VA-taxa för Hjo kommun att gälla fr o m 2022-01-01 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs enligt förvaltningens 
förslag att gälla fr o m 2022-01-01. 

Yrkande 
Lars Glad (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
VA-verksamheten är helt taxefinansierad. Budgetarbetet inför 2022 visar på ökande kostnader 
avseende kapitaltjänst till följd av investeringar i ledningsnätet och kostnadsökningar för kemika-
lier och el. För att täcka dessa kostnadsökningar och uppnå balans mellan kostnader och intäkter 
förslås en höjning med 5 % av brukningsavgiften avseende avgiften per m3 levererat vatten samt 
en höjning med 4 % av den fasta avgiften per år och vattenmätare.  

Beslutsunderlag 
VA-chefens skrivelse 2021-09-26. 
Kostnadsjämförelse VA-taxa Västra Götaland. 
Förslag till reviderad ”VA-taxa/Taxa Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar”. 
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Samhällsbyggnad Sidan 

1(2) 

Enhet 

Vatten och avlopp 
Datum 

2021-09-26 
Dnr 

2021–213 

Handläggare 

Mikael Jonsson 
Mottagare 

Kommunfullmäktige 

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

Höjning av VA-taxan att gälla från 2022-01-01 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs enligt 
förvaltningens förslag, att gälla från 2022-01-01. 

Sammanfattning 

VA-verksamheten är helt taxefinansierad. Budgetarbetet inför 2022 visar på ökande 
kostnader avseende kapitaltjänst till följd av investeringar i ledningsnätet och 
kostnadsökningar för kemikalier och el. För att täcka dessa kostnadsökningar och uppnå 
balans mellan kostnader och intäkter förslås en höjning med 5% av brukningsavgiften 
avseende avgiften per m3 levererat vatten (punkten b i nedanstående tabell) samt en 
höjning med 4% av den fasta avgiften per år och vattenmätare (punkten a i nedanstående 
tabell).  

Brukningsavgifter 

Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år och vattenmätare 

≤ 2,5 m3/h 

> 2,5 m3/h ≤ 6 m3/h

> 6 m3/h

om 2 000 2 080 kr 

om 7 000 7 280 kr 

om 25 000 26 000 kr 

om 2 500 2 600 kr 

om 8 750 9 100 kr 

om 31 250 32 500 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 24,00 25,20 kr om 30,00 31,50 kr 

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

d) en avgift per år och varje helt 100-tal 
m2 tomtyta för annan fastighet om 12,00 kr om 15,00 kr 
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Taxehöjningen motsvarar en årlig kostnadsökning om cirka 360 kronor för en normal villa.  
Vid en jämförelse av Va-taxorna i Västra Götalands län ligger Hjo i nuläget i mitten av 
spannet när det gäller årskostnaden för såväl enbostadshus som flerbostadshus (se bifogad 
kostnadsjämförelse). 
 
Va-taxan avseende brukningsavgifterna höjdes senast med 6,5 % att gälla från 2021-01-
01.Taxan för anläggningsavgifter höjdes senast med 6% att gälla från 2021-01-01 och 
föreslås vara oförändrad inför år 2022. 

Beslutsunderlag 

Detta missiv 
Förslag till reviderad ”Taxa Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”, Dnr 
2021–213 
Kostnadsjämförelse Va-taxa Västra Götaland, Vass 

Skickas till 

VA-verksamheten 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 
Hjo Energi 



Årlig kostnad brukningsavgifter VA-taxa 2021 för enbostadshus och 

flerbostadshus i Västra Götalandsregionen

Källa: Svenskt Vatten statistikdatabas VASS

Kommun Invantal

Total årskostnad 

för typhus A 

(enbostadshus, 

t.ex. villa)

Total årskostnad för 

typhus B 

(flerbostadshus med 

15 lägenheter)

Rank VGR 

villa

Rank VGR 

flerbostadshus

Habo 12 589 7 229 65 289

Härryda 38 246 8 205 84 315

Partille 39 512 6 888 73 813

Öckerö 12 934 10 737 91 859

Stenungsund 27 044 7 087 68 415

Tjörn 16 147 15 633 153 723

Tanum 12 912 11 194 102 304

Dals-Ed 4 761 9 884 81 256

Ale 31 868 9 388 67 200

Lerum 43 020 9 261 77 107

Bollebygd 9 544 13 070 131 321

Karlsborg 6 962 6 200 61 100

Tibro 11 297 3 795 45 540

Hjo 9 229 7 000 69 200 12 16

Skövde 56 791 6 684 60 164

Tidaholm 12 790 5 000 61 620

Falköping 33 238 7 581 62 555

Skara 18 695 6 903 54 180

Mariestad 24 513 8 061 65 955

Lidköping 40 328 6 380 69 595

Gullspång 5 169 9 265 78 604

Götene 13 194 5 393 48 814

Tranemo 11 885 9 914 85 813

Bengtsfors 9 591 10 513 98 030

Mellerud 9 312 8 480 76 319

Lilla Edet 14 282 12 885 93 273

Mark 34 896 10 114 92 032

Svenljunga 10 751 11 531 89 832

Göteborg 583 056 6 831 53 855

Mölndal 69 901 6 390 59 268

Lysekil 14 366 10 643 107 864

Strömstad 13 244 11 193 118 326

Vänersborg 39 624 6 105 60 948

Trollhättan 59 249 8 004 64 810

Alingsås 41 602 8 033 78 788



 
 
 

 

 

 
 
 

  

VA-taxa / Taxa Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
  

Dokumenttyp Taxa 

Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2009-12-14, § 135 (Dnr 2009–717) 

Senast reviderad Kommunfullmäktige 2015-11-26 § 207   (Dnr 2015-463) 
Kommunfullmäktige 2017-12-14 § 113   (Dnr 2017-363) 
Kommunfullmäktige 2018-10-18 § 12     (Dnr 2018-216) 
Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 195   (Dnr 2019-286) 
Kommunfullmäktige 2020-11-12 § 78     (Dnr 2020-220) 
Kommunfullmäktige 2021-11-11 § xx     (Dnr 2021-213)  
 

Detta dokument gäller för Alla ägare av fastigheter 

Giltighetstid Tills vidare 
 

 

Dokumentansvarig VA-chef 

Dnr 2021–213 

 

  



 2(14) 
 
Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ............................................................................................................................................................. 2 

TAXA FÖR HJO KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING .............................. 3 

§ 1 Inledning ............................................................................................................................................................... 3 

§ 2  Avgiftstyper ......................................................................................................................................................... 3 

§ 3  Fastighetsbegrepp .............................................................................................................................................. 3 

§ 4 Avgiftsskyldighet ................................................................................................................................................. 4 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–13)........................................................................................................................... 5 

§ 5  Bostadsfastighet .................................................................................................................................................. 5 

§ 6  Annan fastighet ................................................................................................................................................... 6 

§ 7 Obebyggd fastighet ............................................................................................................................................ 7 

§ 8 Delvis anslutning ................................................................................................................................................ 7 

§ 9 Allmänplatsmark ................................................................................................................................................. 8 

§ 10 Reglering av avgiftsbelopp ................................................................................................................................ 8 

§ 11 Särförhållanden ................................................................................................................................................... 8 

§ 12 Betalning av anläggningsavgifter ...................................................................................................................... 9 

§ 13 Övriga frågor ...................................................................................................................................................... 9 

BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–22) ............................................................................................................................ 10 

§ 14 Bebyggd fastighet ............................................................................................................................................ 10 

§ 15 Allmänplatsmark och allmän brandpost .................................................................................................... 11 

§ 16 Spillvattenmängd ej lika med dricksvattenmängd .................................................................................... 12 

§ 17 Obebyggd fastighet ......................................................................................................................................... 12 

§ 18 Extra åtaganden ............................................................................................................................................... 12 

§ 19 Särförhållanden ................................................................................................................................................ 12 

§ 20 Betalning av avgifter........................................................................................................................................ 13 

§ 21 Avtal i vissa fall ................................................................................................................................................ 13 

§ 22 Reglering av avgiftsbelopp ............................................................................................................................. 13 

TAXANS INFÖRANDE .................................................................................................................................................. 14 

§ 23 Taxans ikraftträdande .................................................................................................................................... 14 

 
  



 3(14) 
 

TAXA FÖR HJO KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS-
ANLÄGGNING 

Denna taxa är antagen 2009-12-14 av kommunfullmäktige, § 135 (Dnr 2009–717). 
Reviderad av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 207 (2015–463), 2017-12-14 § 113 (2017–363), 2018-10-
18 § 12 (2018–2016), 2019-11-21 § 195 (2019–286), 2020-11-12 § 78 (2020–220), 2021-11-11 §xx (2021–
213) 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hjo kommun. 
Huvudmannaskapet utövas av samhällsbyggnadsavdelningen. 
 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Hjo kommun. 
 

§ 1 Inledning 

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

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

§ 2  Avgiftstyper 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 

§ 3  Fastighetsbegrepp 

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

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

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

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

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

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

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna för-
utsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  
 
4.6 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  Bostadsfastighet 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

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

om 20 000 kr 
 
 
 

om 25 000 kr 
 
 

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

om 28 000 kr 
 
 

om 35 000 kr 
 
 

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

d) en avgift per lägenhet om 9 600 kr 
 

om 12 000 kr 
 

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

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

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

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

§ 6  Annan fastighet 

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

  Utan moms Med moms 

a) 
 

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

om 20 000 kr 
 

om 25 000 kr 
 

b) 
 

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

om 28 000 kr 
 

om 35 000 kr 
 

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

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

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

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

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:  

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

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

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d)  100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

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

§ 8 Delvis anslutning 

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

Avgifter för framdragen servisledning* 

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

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

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

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

  V S Df Dg 

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 

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

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

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

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

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

§ 9 Allmänplatsmark  

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

§ 10 Reglering av avgiftsbelopp 

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

§ 11 Särförhållanden 

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

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

 
 



 9(14) 
 
§ 12 Betalning av anläggningsavgifter 

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

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

§ 13 Övriga frågor 

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

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 

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

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år och vattenmätare 

≤ 2,5 m3/h 

> 2,5 m3/h ≤ 6 m3/h 

> 6 m3/h 

om 2 000 2 080 kr  
om 7 000 7 280 kr 

om 25 000 26 000 kr 

om 2 500 2 600 kr 

om 8 750 9 100kr 

om 31 250 32 500 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 24,00 25,20 kr om 30,00 31,50 kr 

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

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

 

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

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df* Dg 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Multipel Utan moms Med moms 

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

om 400 kr 
om 4 000 kr 

om 12 000 kr 

om 500 kr 
om 5 000 kr 

om 15 000 kr 

§ 15 Allmänplatsmark och allmän brandpost 

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

 Utan moms Med moms 

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

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

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

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

§ 17 Obebyggd fastighet 

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

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

  V S Df Dg 

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 18 Extra åtaganden 

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

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 500 kr 625 kr 

Uppsättning av vattenmätare 500 kr 625 kr 

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

500 kr per timme 625 kr per timme 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

500 kr 625 kr 

Undersökning av vattenmätare 500 kr 625 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 500 kr 625 kr 

Förgäves besök (3e gången) 500 kr 625 kr 

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

§ 19 Särförhållanden 

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

§ 20 Betalning av avgifter 

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

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

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

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

§ 21 Avtal i vissa fall 

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

§ 22 Reglering av avgiftsbelopp 

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

§ 23 Taxans ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt § 16, som är 
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som lever-
eras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

20 (28)

Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 126 2021-221 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsbokslut 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut 2021 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med delårsbokslut 2021. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2021 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-09-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 69 

Delårsbokslut 2021 

Direktionen beslutar 

att godkänna upprättad delårsrapport med delårsbokslut 2021 

Bakgrund 

Förbundsledningen har med stöd av ekonom från Skövde kommun upprättat de-

lårsrapport med delårsbokslut för 2021 (jan-juli). Delårsrapporten ger en bild av 

hur verksamheten i förbundet har bedrivits, bedömning av uppnådda resultat samt 

belyser händelser av betydelse för aktuell period.  

Coronapandemin har fortsatt medfört att RÖS behövt både hålla i gjorda föränd-

ringar samt göra nya anpassningar av verksamheten såväl i vardagen som vid 

larmsituationer. Det kan noteras att flera verksamheter i samhället dock har kun-

nat bedrivas i högre utsträckning under 2021, vilket påverkat vissa intäkter i posi-

tiv riktning. Exempel är automatiska brandlarm och myndighetsutövning genom 

tillsynsverksamhet och handläggning av polisärenden, vilka RÖS inte kan styra 

mängd och förekomst av själva.   

MSB gav inför 2021 räddningstjänsterna möjlighet att ansöka om att få bedriva 

GRIB-utbildning under ett år för att möta den utbildningsskuld som fanns. Rädd-

ningstjänsten Östra Skaraborg gjorde ansökan och blev godkända. Under 2021 be-

drivs därför GRIB-utbildning på övningsfältet Hasslum, vilket genererar intäkter 

utöver de budgeterade men inte någon större nettovinst som helhet. 

Det pågående arbetet med att bilda ett gemensamt ledningssystem mellan rädd-

ningstjänstförbunden Östra och Västra Skaraborg kommer att pågå hela 2021 ut 

och en bit in på 2022. Processen innebär flera kostnader som omfattar såväl perso-

nal-, investerings-, avtals- och driftskostnader som inte är fullt ut kända ännu. Be-

dömning är dock att de intäkter som Räddningstjänsten Östra Skaraborg kommer 

att ha från Räddningstjänsten Västra Skaraborg ger förutsättningar att processen 

blir kostnadsneutral.  

MSB tydliggör sina krav genom framarbetandet av nya föreskrifter som även om-

fattar tillsynsverksamheten inom kommunal räddningstjänst. Det kan konstateras 

att kraven i föreskriften gällande planering av tillsynsverksamheten inte stämmer 

överens med hur räddningstjänstens verksamhet bedrivs idag, t.ex. hur många till-

syner som räddningstjänsten behöver genomföra varje år. För att uppfylla före-

skriftskraven samtidigt som övriga tillsynsuppdrag gällande farlig verksamhet och 

brandfarlig och explosiv vara upprätthålls, krävs en kapacitet för att göra ca 270 

tillsyner per år inom räddningstjänstförbundet. Utöver detta måste det finnas en 

kapacitet att genomföra händelsebaserad tillsyn också.  

Ovanstående behov ska jämföras med räddningstjänstförbundets kapacitet idag 

som innebär att ca 50–70 tillsyner genomförs varje år. Räddningstjänstförbundet 

2021-10-11 Dnr 2021-221
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

har idag inte resurser för att utföra de tillsyner som krävs enligt befintlig priorite-

ring och kommer därför inte kunna uppfylla föreskriftens krav gällande detta utan 

att förebyggandeavdelningen får tillgång till fler medarbetarresurser för såväl ad-

ministrativt arbete som fler medarbetarresurser för utförande av tillsyn. 

Svensk kommunal räddningstjänst genomgår stora förändringar och måste möta 

de nya kraven på ett kostnadseffektivt sätt, sannolikt genom olika former av utö-

kade samarbeten, avtal, sammanslagningar, nya arbetssätt, omfördelning av ar-

betsuppgifter, prioriteringar, men också tillförande av resurser i viss mån. Rädd-

ningstjänstförbundet har bedömt att klara av att göra ett nollresultat verksamhetså-

ret 2021, vilket är den fortsatta bedömningen vid delårsrapports upprättande. 

Budget och plan för verksamhetsåret 2021 upprättades med ett förväntat nollresul-

tat då en sänkning av uppräkningen av kommunbidragen i förhållande till tidigare 

år beslutades inför 2020. Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet 

finns hos medlemskommunerna och tillförs genom medlemsavgifterna vid behov.  

Resultatet efter sju månader (2021-07-31) visar enligt resultaträkningen ett över-

skott på 5 831 Tkr. Resultatet efter balanskravsjusteringar (justerat med aktuella 

värdepappersförändringar 3 749 Tkr) visar ett balanskravsresultat på 2 082 Tkr. 

Målet om ett förväntat nollresultat bedöms vara väl uppfyllt vid delårsrapportens 

upprättande.  

Det överskott som redovisas bedöms behövas för att täcka de kostnader som reste-

rande del av året kommer att medföra för att möta de krav som ställs på verksam-

heten från och med 2022-01-01. 

Handlingar 

Delårsrapport med delårsbokslut RÖS 2021 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 70 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021 

Direktionen beslutar 

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

Revisorerna har delgetts förbundsledningens utkast av granskningsrapport avse-

ende förbundets delårsrapport med delårsbokslut 2021. Revisorerna har begärt 

kompletterande underlag såsom budgethandlingar, handlingsprogram, verksam-

hetsplan och internkontrollplan m.m., vilket de erhållit. Dialog via mail och digi-

talt möte har också genomförts där förbundsdirektör och ekonom har svarat på 

frågor. Revisorerna kommer att avge ett preliminärt utlåtande. Slutligt utlåtande 

överlämnas efter att delårsrapport med delårsbokslut först godkänts och fastställts 

av direktionen.  

Handlingar: 

Preliminärt utlåtande från revisorerna.   
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 
Plats och tid 

Offentligt Teamsmöte på distans, kl. 13.30 – 14.20 

Deltagande Beslutande Ersättare 

 
Ulrica Johansson (c), ordförande 

Anders Bredelius (m)* 

Per-Olof Andersson (m)* 

Sture Pettersson (s)* 

Bengt Sjöberg (m) 

Britt-Marie Sjöberg (c)* 

Bodil Hedin (s) tjg ersättare* 

Catarina Davidsson (c)* 

Jan Hassel (s) 

 
*=Deltar på mötet via Teams 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande 
Enligt särskild förteckning på omstående sida  

 Utses att justera 
Jan Hassel (s)  

Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

 ...........................................................................  

Paragrafer 
69 –  74 

 
Hans Ingbert                        

  

Ordförande 
 

 ..........................................................................................................................  
 

Ulrica Johansson (c)   
Justerande 

 

 ..........................................................................................................................  
 

Jan Hassel (s)  
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ 
Direktionen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Datum för 
anslags uppsättande 2021–10 -08 

Datum för  
anslags nedtagande 2021–10 -29 

Förvaringsplats 
för protokollet Brandstationen, Skövde 

Underskrift 
 

 ..........................................................................  
 

Mikael Wallin 
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2 Inledning 

Kommunalförbundets direktion avger följande delårsrapport. 

3 Organisation och politik 

3.1 Kommunalförbundet  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) består av sju kommuner. I RÖS medlemskommuner bor 
strax över 123 000 invånare på en landyta av ca 3 100 km2 

  

 

3.2 Uppdrag 

RÖS ska hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst som, enligt lagen om skydd 
mot olyckor (LSO), annars åvilar var och en av medlemskommunerna.  

Ansvaret omfattar också att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, 
utan att andras ansvar inskränks. Ansvara också för sotning och brandskyddskontroll.  

Lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Förebygga 
och begränsa skador som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga och 
explosiva varor.  



 

RÖS ska också medverka vid samverkan inom det civila försvaret beträffande räddningstjänst under 
höjd beredskap. 

3.3 Politisk ledning 

Kommunalförbundet leds av en direktion och varje medlemskommun representeras av två 
ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten och posten som 1: a och 2: 
a vice ordförande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner. Ordförande är Ulrica 
Johansson (c) och vice ordförande är för närvarande Bengt Sjöberg (m) Töreboda och Jan Hassel (s). 
Gullspång. Direktionen har 7 planerade ordinarie sammanträden för verksamhetsåret 2021. 

3.4 Revisorer 

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer och för mandatperioden 2019–2022 har Lars-
Göran Kvist (Mariestad) och Conny Lundberg (Skövde) utsetts. 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 Förvaltningsberättelse 

4.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

 

Flerårsöversikt 

 2021–07 2020–07 2019–07 2018–06 2017–06 
 
Antal anställda 362 369 370 375 386 
Befolkning 123 242 122 724 121 991 121 430 120 100 
 
 
Verksamhetens (netto)kostnader, tkr - 63 254 -59 691 -62 704 -47 880 -45 819 
Personalkostnader, tkr - 50 000 -49 914 -43 393 -34 963 -33 809 
Nettoinvesteringar, tkr 3 842 2 310 14 205 3 850 4 848 
 
 
Årets resultat, tkr 5 831 1548 356 -1 086 -260 
Eget kapital, tkr 35 337 30 404 30 314 28 150 27 103 
 
 
Medlemsbidrag, tkr 62 992 60 610 58 561 47 972 45 791 
Övriga intäkter, tkr 6 372 4 814 9 689 4 204 2 945 
 
 
Soliditet % 35 28 29 26 27 
Likviditet % 175 159 170 140 152 

Källa invånarantal: Kolada (SCB)  

 

  



 

5 Händelser av väsentlig betydelse 

5.1 Förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO)  

Den 21 oktober 2020 beslutade riksdagen om förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). 
Bakgrund till förändringen av lagen är bl.a. skogsbränderna i Västmanland 2014, som ledde fram till 
efterföljande utredningar för att se hur samhällets krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats var att 
det behövde undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli effektivare, framförallt inom 
ledning. 

En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av lagstiftningen. Efter 
skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag till samma utredare att utvärdera de 
operativa insatserna och ge kompletterande förslag. 

Regeringen har berett förslagen och överlämnade i juni 2020 en proposition till justerad lag om 
skydd mot olyckor till riksdagen, som den 21 oktober beslutade om ändringarna. Lagförslagen trädde 
ikraft 1 januari 2021, med undantag för kraven om handlingsprogram och ledningssystem, som 
träder ikraft 1 jan 2022. 

Förändringarna innebär bland annat en förtydligad styrning av kommunernas verksamhet, bland 
annat genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
MSB får genom förändringarna även utökade befogenheter att under vissa förutsättningar prioritera 
och fördela resurser. MSB förbereder föreskrifter och olika former av stöd till kommunerna inför att 
den förändrade lagen träder i kraft 2021. Bland annat tas nya föreskrifter fram om: 

 Handlingsprogram 
 Kommunal tillsyn 
 Undersökningsrapporter 
 Ledningssystem 

 

Förändringarna som föreskrivs och förväntas är stora och kommer att ha inverkan på 
räddningstjänsternas verksamhet flera år framåt. Kraven som ställs medför en tydlig 
ambitionshöjning från statens sida som också per automatik blir resursdrivande.  

5.2 Allvarlig arbetsplatsolycka 

Strax för kl. 18:00 lördag 20 mars larmades RÖS vaktstyrkor ut på brand i äldre silobyggnad på Gamla 
Vägen i Tidan. Vid räddningsinsatsen erhöll två medarbetare svårare personskador och ytterligare en 
medarbetare var nära att skadas i samband med den rökdykningsinsats som genomfördes.  

En medarbetare ådrog sig en axelskada och en medarbetare föll genom ett hål i golvet, med 
omfattande skador som följd. Båda medarbetarna fördes till sjukhus där medarbetaren som skadade 
axeln skrevs ut samma kväll och medarbetaren som föll genom hålet i golvet fick vårdas under flera 
dagar. 

Den allvarliga arbetsplatsolyckan rapporterades omedelbart till Arbetsmiljöverket för dialog om 
utredning ur ett arbetsmiljöperspektiv. Initialt var tanken att få stöd av en utredare från en annan 
Räddningstjänst, men efter flera förfrågningar valde vi att initiera utredningen med egen resurs och 
en tillkopplad referensgrupp. Syftet med utredningen är att lära av den olycka som inträffat och 
undvika att liknande olyckor inträffar igen samt att uppfylla de krav som åligger organisationen enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete §§ 9 och 10 samt lag om skydd 
mot olyckor 3 kap. 10 §. Utredningen är beräknad att färdigställas under september månad 2021 och 
redovisas samtidigt till Arbetsmiljöverket.  



 

5.3 Initierad verksamhetsanalys 

Inom svensk kommunal räddningstjänst genomförs en rad förändringar kopplade till reviderad Lag 
om skydd mot olyckor (LSO) där Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) getts 
uppdraget att utöva tillsyn över att kommunerna följer denna lag och föreskrifter som har meddelats 
i anslutning till lagen. MSB har också givits föreskriftsrätt där ett par nya föreskrifter fastställts och 
ett par är under pågående remissförfarande.  

Direktionens uppdrag till förbundsdirektören att genomföra en översyn och analys av organisationen 
har pågått sedan våren 2020, där strategin har varit att möta kraven på förändringar som LSO och 
MSB:s föreskrifter kräver genom nödvändiga anpassningar av organisation och verksamhet. Under 
våren 2021 togs beslut att mot bakgrund av ovan genomföra en fullständig verksamhetsanalys för 
att säkerställa att våra resurser inom hela organisationen används effektivt, vilket innebär att vi gör 
rätt saker med rätt resurser vid rätt tillfälle utifrån våra uppdrag. Verksamhetsanalysen framarbetas i 
fem steg.  

1. Nulägesbeskrivning 
2. Analys 
3. Förlag till ny grundorganisation 
4. Samverkan och förhandling 
5. Tillämpning av ny grundorganisation 

 

Målbilden är att verksamhetsanalysen genomförs parallellt med övriga förändringar så att 
nödvändiga organisations- och verksamhetsförändringar genomförs och implementeras såväl inför 
som under verksamhetsår 2022.  

 

5.4 Gemensamt ledningssystem RÖS-RVS 

Arbetet med förstudien gällande ett gemensamt ledningssystem för räddningstjänsterna i Skaraborg 
avslutades efter gemensamt beslut i november 2020, där det konstaterades att förutsättningar för 
skapandet av ett gemensamt ledningssystem inte fanns för närvarande. Kort därefter påbörjades ett 
nytt projekt med förstudie om förutsättningar för Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) och RÖS 
att genom avtal samarbeta i ett gemensamt ledningssystem. 

Förstudien ledde fram till att politiska beslut har fattats i båda organisationerna att ge resp. 
förvaltningschef i uppdrag att skapa ett gemensamt 
ledningssystem. Arbetet har bedrivits genom en styrgrupp 
(förvaltningschefer och räddningschefer) samt en arbetsgrupp 
med företrädare fån båda organisationerna. Flera delprojekt har 
startats upp för att omhänderta alla delområden och processer 
som berörs.  

Den tydliga målsättningen är att skapa ett robust ledningssystem så att de samlade totala resurserna 
i det gemensamma ledningssystemet används så effektivt som möjligt oavsett 
organisationstillhörighet, både i vardagliga händelser och vid mer omfattande och komplexa 
insatser. Räddningscentralen (ledningsplatsen) i Skövde kommer att vara gemensam ledningsplats 
för båda organisationerna.  



 

Bild: Tidplan för gemensamt ledningssystem RÖS-RVS 

5.5 IMY tillsynsärende - sanktionsavgift 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har sedan 2015 haft kamerabevakning i vagnhallarna på 
våra totalt åtta (8) hel- och deltidsstationer. Kamerabevakningen har bedrivits dygnet runt i realtid, 
utan bildinspelning. Kamerorna har varit uppkopplade mot vår räddningscentral där ett inre befäl 
tjänstgör och har utgjort ett besluts- och ledningsstöd vid larmsituationer. För samtliga kameror har 
gällt att:  

 Ingen inspelning har skett. 
 Mikrofonen aktiveras endast vid behov, vid dessa tillfällen har en röd lampa tänts vid 

kameran i vagnhallarna.  
 Kameran har automatiskt växlat mellan några olika vyer i vagnhallen. 
 Bilder från kamerorna har endast visats på bildskärmar i räddningscentralen, som är ett 

avgränsat utrymme för ledning av funktionen inre befäl. I övrigt är tillträdet begränsat till 
dessa lokaler. 

 Vid användande av mikrofon har headset använts, vilket medfört att inget ljud kunnat höras 
av ev. annan behörig person som befunnit sig i räddningscentralen vid aktuellt tillfälle. 

 Vagnhallarna och entréer har försetts med skyltar där det framgår att kamerabevakning 
skett. 
 

Integritetsmyndigheten - IMY (tidigare Datainspektionen) tog 2018 emot ett anonymt klagomål mot 
att inryckande personal blev kamerabevakad iförd endast underkläder eller nakna. IMY initierade ett 
tillsynsärende som pågått fram till 9 juni 2021 då beslut fattas att RÖS sedan 25 maj 2018 (GDPR 
trädde ikraft) har behandlat personuppgifter i strid med följande artiklar:  

 artikel 5.1 a i dataskyddsförordningen1 genom att kamerabevaka anställdas plats för ombyte 
vid larm i strid med principen om korrekthet, 

 artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen genom att behandla fler personuppgifter än vad som 
har varit nödvändigt för ändamålen i strid med principen om uppgiftsminimering, samt 



 

 artikel 32.1 och 32.4 i dataskyddsförordningen eftersom instruktioner från den 
personuppgiftsansvarige har saknats för hur personuppgifterna har fått användas och kravet 
på lämpliga organisatoriska åtgärder, för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i 
förhållande till risken, därmed inte är uppfyllt. 
 

Integritetsskyddsmyndigheten har därför beslutat med stöd av 6 kap. 2 § dataskyddslagen2 och 
artiklarna 58.2 och 83 dataskyddsförordningen att Direktionen för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg ska betala en administrativ sanktionsavgift på 350 000 (trehundrafemtiotusen) kronor, 
varav 300 000 (trehundratusen) kronor avser överträdelserna av artikel 5.1 a resp. 5.1 c och 50 000 
(femtiotusen) kronor avser överträdelserna av artikel 32.1 och artikel 32.4 i dataskyddsförordningen. 

Kamerabevakningen har filmat lokalerna i våra vagnhallar, där fordon och annan 
räddningsutrustning finns samt ombyte till larmställ sker vid utryckningar. Kamerabevakningen som 
tidigare bedrevs i RÖS vagnhallar avslutades 6 maj med omedelbar verkan. Beslutet föregicks av 
IMY:s beslut. Kamerabevakningen har haft till syfte att stärka besluts- och ledningsstödet vid 
utryckningssituationer där ledningsfunktionen inre befäl har haft möjlighet att både ha visuell och 
röstmässig kontakt med utryckande vaktstyrka och befäl för att lämna fortlöpande information samt 
ge direktiv. IMY:s beslut visar tydligt att RÖS haft både laglig grund och behov av kamerabevakning i 
ett besluts- och ledningsstödsperspektiv, men kamerabevakningen i tid och rum har varit för 
omfattande. Vi har även saknat tydliga instruktioner om hur personuppgifterna har fått användas 
och lämpliga organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i 
förhållande till risken. RÖS har valt att inte att överklaga beslutet då bedömningen är att de brister 
IMY har konstaterat har förekommit.  

RÖS kommer överväga att starta ett nytt projekt för stärkt besluts- och ledningsstöd som kan 
innebära att kamerabevakning kommer att användas i någon utsträckning igen. I förekommande fall 
kommer RÖS att ha ett förhandssamråd med IMY. RÖS är och har hela tiden varit mån om att all 
personuppgiftshantering ska ske på ett korrekt sätt där behov viktas mot proportionalitet där den 
enskildes integritet alltid väger tungt. IMY har genom tillsynsärendet med beslut gett oss en 
fördjupad insikt och kunskap i området personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning.   

5.6 Omarbetad budget 

Med stöd av Skövde kommuns ekonomer har tidigare Excel-fil för budgeten arbetats om i sin helhet. 
Det har funnits både en okunskap över komplexa kopplingar som fanns i det tidigare dokumentet, 
vilket inneburit osäkerhet kring tillförlitligheten vid t.ex. borttagande av uppgifter som ej varit 
aktuella längre. Årets budget ses därför lite som en ”pilot” där justeringar sannolikt behöver göras 
inför 2022 utifrån de erfarenheter vi gör. Personalbudgeten behöver noggrant följas och analyseras 
då den är framtagen helt från grunden, där det finns många komplexa faktorer kopplade till de 
centrala och lokala avtal som gäller för olika delar av RÖS verksamhet. (hel- och deltidsstyrkor, 
beredskaper m.m.)   

5.7 Genomförande av GRIB-utbildningar  

RÖS ansökte för räddningstjänsterna i Skaraborg möjligheten att av MSB bli godkända att få 
genomföra GRIB-utbildning i egen regi, tidsbegränsat under 2021.  Efter att ansökan beviljades har 
kompetenshöjande utbildningar genomförts för instruktörer m.fl. Utbildningen har även möjliggjorts 
för till andra räddningstjänster inom Räddsam. Vår bedömning är att möjligheten som getts av MSB, 
att få genomföra lokala eller regionala utbildningar i kurs 1 Kommunal räddningstjänst, har för 
deltagande räddningstjänster varit ett viktigt steg inför framtiden för att lättare kunna attrahera 
personal att genomföra MBS:s fortsättningsutbildningar. Vi ser att detta arbetssätt ger oss 



 

möjligheten att omgående få in vår personal i utbildningsystemet samt att vi även snabbt tillgodoser 
vårt behov av personal med rätt kompetenser i vår operativa utryckningstjänst.  

Det vi också ser är att genomförande av GRIB 1 lokalt tydligt förenklar att vår personal kan utverka 
den ledighet som behövs från sin huvudarbetsgivare då vi samlat GRIB 1 tillsammans med de lokala 
anpassningarna (Rökdykarutbildning m.m.). Under 2021 kommer vi tillsammans att ha genomfört 
utbildning GRIB 1 för ca 70–80 st medarbetare. Genomförda utbildningar kommer att ha varit 
fördelade på 2 st renodlade GRIB 1 utbildningar och genom dem betalar vi i stort av den 
”utbildningsskuld vi haft sedan tidigare. Vid 2 tillfällen under 2021 kommer vi också ha genomfört 
s.k. GU-RIB. Detta är en 4 veckor lång utbildning som innehåller GRIB 1, men också lokala 
anpassningar som t.ex. rökdykarutbildning. Genomförandet av GRIB-utbildningar under 
verksamhetsåret 2021 påverkar inkomsterna kopplade till övningsfältet Hasslum positivt.  

   

 



 

6 Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen 
om god ekonomisk hushållning 

6.1 Sammanfattning förbundet 

Coronapandemin har fortsatt medfört att vi behövt både hålla i gjorda förändringar samt göra nya 
anpassningar av verksamheten såväl i vardagen som vid larmsituationer. Det kan noteras att flera 
verksamheter i samhället dock har kunnat bedrivas i högre utsträckning under 2021, vilket påverkat 
vissa intäkter i positiv riktning. Exempel är automatiska brandlarm och myndighetsutövning genom 
tillsynsverksamhet och handläggning av polisärenden, vilka RÖS inte kan styra mängd och förekomst 
av själva.   

MSB gav inför 2021 räddningstjänsterna möjlighet att ansöka om att få bedriva GRIB-utbildning 
under ett år för att möta den utbildningsskuld som fanns. Räddningstjänsten Östra Skaraborg gjorde 
ansökan och blev godkända. Under 2021 bedrivs därför GRIB-utbildning på övningsfältet Hasslum, 
vilket genererar intäkter utöver de budgeterade men inte någon större nettovinst som helhet. 

Det pågående arbetet med att bilda ett gemensamt ledningssystem mellan 
räddningstjänstförbunden Östra och Västra Skaraborg kommer att pågå hela 2021 ut och en bit in på 
2022. Processen innebär flera kostnader som omfattar såväl personal-, investerings-, avtals- och 
driftskostnader som inte är fullt ut kända ännu. Bedömning är dock att de intäkter som 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg kommer att ha från Räddningstjänsten Västra Skaraborg ger 
förutsättningar att processen blir kostnadsneutral.  

MSB tydliggör sina krav genom framarbetandet av nya föreskrifter som även omfattar 
tillsynsverksamheten inom kommunal räddningstjänst. Det kan konstateras att kraven i föreskriften 
gällande planering av tillsynsverksamheten inte stämmer överens med hur räddningstjänstens 
verksamhet bedrivs idag, t.ex. hur många tillsyner som räddningstjänsten behöver genomföra varje 
år. För att uppfylla föreskriftskraven samtidigt som övriga tillsynsuppdrag gällande farlig verksamhet 
och brandfarlig och explosiv vara upprätthålls, krävs en kapacitet för att göra ca 270 tillsyner per år 
inom räddningstjänstförbundet. Utöver detta måste det finnas en kapacitet att genomföra 
händelsebaserad tillsyn också.  

Ovanstående behov ska jämföras med räddningstjänstförbundets kapacitet idag som innebär att ca 
50–70 tillsyner genomförs varje år. Räddningstjänstförbundet har idag inte resurser för att utföra de 
tillsyner som krävs enligt befintlig prioritering och kommer därför inte kunna uppfylla föreskriftens 
krav gällande detta utan att förebyggandeavdelningen får tillgång till fler medarbetarresurser för 
såväl administrativt arbete som fler medarbetarresurser för utförande av tillsyn. 

Svensk kommunal räddningstjänst genomgår stora förändringar och måste möta de nya kraven på 
ett kostnadseffektivt sätt, sannolikt genom olika former av utökade samarbeten, avtal, 
sammanslagningar, nya arbetssätt, omfördelning av arbetsuppgifter, prioriteringar, men också 
tillförande av resurser i viss mån. Räddningstjänstförbundet har bedömt att klara av att göra ett 
nollresultat verksamhetsåret 2021, vilket är den fortsatta bedömningen vid denna delårsrapports 
upprättande.  

 

6.2 Mål och måluppfyllnad avseende ekonomi  

Resultatmål  

Budget och plan för verksamhetsåret 2021 upprättades med ett förväntat nollresultat då en 
sänkning av uppräkningen av kommunbidragen i förhållande till tidigare år beslutades inför 2020. 



 

Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs 
genom medlemsavgifterna vid behov.  

Måluppfyllnad  

Resultatet efter sju månader (2021-07-31) visar enligt resultaträkningen ett överskott på  5 831 Tkr. 
Resultatet efter balanskravsjusteringar (justerat med aktuella värdepappersförändringar 3 749 Tkr) 
visar ett balanskravsresultat på 2 082 Tkr. Målet om ett förväntat nollresultat bedöms vara väl 
uppfyllt vid delårsrapportens upprättande.  

Det överskott som redovisas bedöms behövas för att täcka de kostnader som resterande del av året 
kommer att medföra för att möta de krav som ställs på verksamheten från och med 2022-01-01.  

Investeringsmål  

Nyinvesteringar och återinvesteringar får göras inom de ramar som direktionen beslutar. 
Erforderliga medel för kapitaltjänstkostnader ingår/tillförs ramen.  Direktionen beslutade för 
verksamhetsåret 2021 om investeringar för 11 265 Tkr. Direktionen beslutade också att överföra ej 
utnyttjade investeringsmedel för 2020 till 2021, till en summa av 3 887 Tkr, vilket ger en 
sammantagen investeringsram för 2021 på 15 152 tkr.  

Måluppfyllnad  

Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har sammantaget föranlett 
både senarelagda och uteblivna investeringar vilket tydligt pekar på lägre avskrivningskostnader än 
budgeterat under 2021.  

Målet att investeringsvolymen skall ligga inom given ram bedöms vid upprättandet av denna 
delårsrapport vara uppfylld. 

  

  

  



 

7 Operativa avdelningen 

7.1 Sammanfattning 

Efter beslut av Direktionen för RÖS omfattar halvårsrapporterna sedan verksamhetsåret 2019 
månaderna januari till och med juli varför statistiken skiljer sig från tidigare år. 

Det som varit som mest framträdande under månaderna januari till och med juli innevarande år är i 
första hand utmaningarna kring Civid-19. Detta tätt följt av den process som pågår där RÖS nu 
skapar ett gemensamt ledningssystem med Räddningstjänsten Västra Skaraborg. 

Just kring Covid-19 har över tid, om än med varierande intensitet, en stab funnits att tillgå och som 
löpande gjort analyser av pågående verksamhet, smittspridningen i samhället och hur detta 
tillsammans påverkar RÖS förmåga och verksamhet på kort och lång sikt. Det kan konstateras i 
sammanhanget att det beslut i stort som fattats, och som i stort innebär att tredje man inte ska få 
ett försämrat skydd, har hållits. För att inte den operativa effekten skulle minska under pandemin 
har mantrat ”ställ om istället för ställ in” använts inom hela organisationen och med lyckat resultat. 

7.2 Måluppfyllnad  

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 verksamhetsplanen för 2021 
anges att nedanstående mål skall analyseras. 

Mål 

P2.12  Räddningsstyrka och räddningsvärn ska  

 ha förmåga att genomföra utvändig livräddning/utrymning och brandsläckning vid brand i 
byggnad 

 ha förmåga att undsätta människor som hamnat i öppet vatten 
 ha förmåga att kunna utföra sjukvård enligt första hjälpen 
 ha förmåga att utföra livräddande personsanering av skadade 

7.3 Analys 

Utvändig livräddnings/släckning 

Livräddning kan genomföras som utvändig livräddning, varvid förstås undsättande av person i dörr- 
eller fönsteröppning, på balkong eller tak. Sådan livräddning kan utföras av samtliga 
räddningsstyrkor och räddningsvärn upp till viss höjd. 

Beroende på byggnaders utformning erfordras olika typer av stegutrustning. Räddningstjänstens 
stegutrustning får utgöra den ena av två utrymningsvägar från bostäder och mindre kontorslokaler. 
Inom tätorterna Skövde, Mariestad, Töreboda, Tibro och Karlsborg fordras tillgång till höjdfordon för 
utvändig livräddningsinsats. Byggnadshöjden för nyttjande av höjdfordon för utrymning uppgår som 
mest till 22 meter, vilket motsvarar åtta våningar. I övriga tätorter och på landsbygden är det 
tillfyllest med livräddning via Räddningstjänstens bärbara utrustning. Bärbar stegutrusning kan 
nyttjas där karmunderstycket på ett fönster befinner sig tolv meter ovan mark. För detta krävs en 
steglängd om 14 meter. För en mera detaljerad beskrivning hänvisas till riktlinjerna Standardrutin för 
livräddning via höjdfordon styrka 1+4 och Standardrutin för livräddning vid utskjutsstege styrka 1+4. 

Station Antal 
Höjdfordon 

Höjd 
m 

Bärbar 
stegmateriel 

Längd 
m 

Skövde 1 32 2 14/12,5 



 

Skövde* 1 30   
Mariestad 1 30 2 14/12,5   
Tibro 1 16 1 14 
Töreboda 1 16 1 14 
Karlsborg 1 19** 1 14 
Hjo 1 16 1 14 
Gullspång   1 14 
Hova   1 14 
Timmersdala   1 12,5 
Blikstorp   1 12,5 
Moholm   1 12,5 
Undenäs   1 12,5 
Volvo   1 14 
Katrinefors   1 12,5 
Hasslum   2 14/12,5 
Summa 7 - 18 - 

Tabell 1. Sammanställning av förbundets höjdfordon och stegar. 
* är ett reservfordon som kan befinna sig på annan ort. 
** för tillfället finns en 30 m stegbil placerad i Karlsborg 
 
På ovanstående utrustning övas cykliskt över tid enligt fastställd plan. 

Undsätta människor i öppet vatten 

Närmare beskrivning av Räddningstjänstens utrustning och nautisk utbildning framgår av riktlinjen 
Sjöräddning – ansvar och medverkan. Beskrivning av förmågan till livräddningsinsatser i vatten 
beskrivs i närmare i aktuella standardrutiner.  

Samtliga styrkor utom industribrandkårerna och ö-värnen förfogar över lättare båtar och därtill 
hörande utrustning för livräddande insatser i sjöar och vattendrag. Vid de stationer som medverkar i 
statliga sjöräddningsinsatser på Vänern och Vättern finns tillgång till större livräddningsbåtar. Detta 
gäller Mariestad, Gullspång, Hjo och Karlsborg. 

 

Enskild räddningsstyrka (heltid eller deltid) ska ha förmåga att utföra ytlivräddning. Räddningsvärn 
ska kunna undsätta person i vatten med hjälp av enklare utrustning.  

Förmågan sammanfattas i tabell 2: 
Moment Räddningsstyrka 

heltid (1 + 4) 
Räddningsstyrka 
deltid (1 + 4) 

Räddningsvärn 

Ytlivräddning 
 

E E F 

Undsättning av 
person i vatten 

E E E 

Tabell 2. Översikt av förbundets förmåga till ytlivräddning 
E = Insats hanteras av enskild styrka 
F = Insatsen hanteras den först larmade styrkan i samverkan med en eller flera förstärkningsenheter 
 
Med ytlivräddning förstås enligt Arbetsmiljöverkets anvisningar, utöver räddning av person som 
befinner sig i vattenytan, även dykning som fridykning ned till maximalt 4 m djup under vissa 
förutsättningar. 

Sjukvård enligt första hjälpen 



 

Samtliga förbundets räddningsstyrkor och räddningsvärn förfogar över adekvat första hjälpen-
utrustning inklusive defibrillator. En årlig utbildningsplan för såväl första hjälpen, HLR och D-HLR 
finns upprättad och följs. Vidare sker viss vidareutbildning inom ramen för IVPA-verksamheten. 
Några av förbundets medarbetare har kompetens som ambulanssjukvårdare eller sjuksköterska. 
Dessa medarbetare säkerställer att förbundet över tid följer den utveckling som sker inom området 
samt utbildar egen personal och överser utrustning för sjukvård. 

Livräddande personsanering 

På samtliga släckbilar inom förbundet, såväl på räddningsstyrkor som räddningsvärn, finns särskild 
utrustning för livräddande personsanering utplacerad. En grundutbildning är genomförd för samtlig 
personal och förmågan ingår i den fortlöpande cykliska övningsverksamheten. 

Måluppfyllnad 

Målet anses vara uppfyllt. 

7.4 Insatsstatistik 

Från och med verksamhetsåret 2019 har direktionen beslutat att månaden juli skall ingå i första 
halvårets statistik. Nu finns dock tre jämförbara år. Inga anmärkningsvärda variationer kan utläsas av 
nedanstående tabell. Det totala antalet larm har ökat. Andelen automatlarm står för en stor del av 
denna ökning. Trafikolyckor verkar fortsatt minska något.  

Olyckstyper 2017 2018 2019* 2020* 2021* 
Brand i byggnad 63 67 71 93 81 
Brand, ej i byggnad 116 73 87 107 88 
Trafikolycka 137 121 144 115 107 
Utsläpp, farligt ämne 19 9 18 20 29 
Drunkning/Tillbud 3 3 2 4 8 
Automatlarm 309 294 311 272 326 
IVPA/SAMS 68 87 96 76 100 
Övriga olyckstyper 80 88 135 97 138 
Totalt 795 742 864 784 877 

Tabell 3. Översikt olyckstyper januari-juli 2021 med 2017–2020 som jämförelse.  
*Från och med verksamhetsåret 2019 görs halvårsbrytet efter juli och inte som tidigare juni. 

Fördelning av personskador 

Tyvärr har den nya händelserapporten inte tillåtit oss att mäta antalet lindrigt och allvarligt skadade 
vid olyckor på samma sätt som tidigare. Istället kommer antalet omkomna och avtransporterade 
med ambulans från olycksplats att redovisas. Det skall dock även här noteras att antalet 
avtransporterade och omkomna gäller för årets första 7 månader.  

Fördelning 
personskador 

2017 2018 2019* 2020* 2021* 

Avtransporterade  87 60 92 82 69 
Omkomna 5 5 2 5 5 

Tabell 4. Översikt fördelning av personskador under perioden jan-juli 2021 med 2017–2020 som jämförelse. 
*OBS. Omfattar januari – juli enligt nya rutiner från och med 2019. 

Av de omkomna fördelar sig dessa enligt nedanstående tabell 

Datum Adress Händelse Antal 
8/2 Gullspång Brand i byggnad 1 

28/3 Mariestad E 20 Trafikolycka MC  1 



 

28/3 Skövde Järnväg 1 
19/5 Gullspång Drunkning/sjukdom? 1 
19/7 Skövde Väg 26 Trafikolycka 1 

Tabell 5. Fördelning av omkomna under perioden jan-juli. 

Genomförd verksamhet 

Som tidigare redovisats startades ett projekt upp under augusti 2020 vilket syftade till att undersöka 
möjligheterna till ett gemensamt ledningssystem för Skaraborgs räddningstjänster. I projektet 
Gemensamt ledningssystem Skaraborg (GLS) ingick således samtliga tre aktuella 
räddningstjänstorganisationer, Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS), Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) samt Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS). 

Under våren innevarande år, efter att förstudien redovisats, stod det klart att det just nu inte finns 
rätt förutsättningar på plats för att alla tre organisationer ska kunna ingå i ett gemensamt 
ledningssystem. Projektet GLS avslutades därmed. Därefter vidtogs ett arbete att analysera om RVS 
och RÖS istället kunde skapa ett sådant system och där fann man rätt förutsättningar. Arbetet 
intensifierades därmed kring detta och projektet är nu inne i en implementeringsfas för att ha full 
effekt 2022-03-01. 

Projekt införande av CoordCom 

Ett projekt inleddes under vårvintern syftande till att införa SOS Alarms system CoordCom i operativ 
drift i RÖS ledningscentral. Förutom att systemet tillför en mängd ytterligare tekniska funktioner 
möjliggör systemet en fördjupad samverkan med andra aktörer och gör det även möjligt att arbeta 
med redundans gentemot andra räddningstjänsters ledningscentraler. Projektet innefattar teknisk 
installation av systemet, byggåtgärder på brandstationen enligt säkerhetskrav, utbildning av 
personal mm. Parallellt anpassas också arbetsmiljön i RC avseende fysisk utformning. Målsättningen 
är att projektet ska vara avslutat under november. 

Projekt redundanta ledningscentraler 

Under våren startade ett projekt i samverkan med NÄRF och SMS. Målet är att ledningscentralerna i 
RÖS, NÄRF och SMS ska kunna stötta varandra vid hög belastning samt helt kunna överta 
ledningsverksamhet från något av de andra ledningssystemen om den egna centralen av olika skäl 
inte kan användas. Det senare är nya krav i föreskrifter från MSB. Målsättningen är att detta ska 
kunna fungera från mars 2022. 

8 Förebyggande avdelningen 

8.1 Sammanfattning 

Delårets 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 myndighetsutövning i antal handlagda ärenden. Däremot har ex. tillsynsverksamhet fått 
styras om från verksamheter med riskgrupper till verksamheter utan riskgrupper.   

Resultatet gällande tillsyn fortsätter att vara lågt under delåret. Endast 31 tillsyner enligt lag om skydd mot 
olyckor 2 kap. 2 § har genomförts, varav 3 är i kombination med tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva 
varor. Endast 9 tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor har genomförts, varav 3 är i kombination 
med tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §. Tillsyn av farlig verksamhet, enligt lag om skydd mot 
olyckor 2 kap. 4 §, har inte genomförts under delåret.  

Orsaken till resultatet 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 som 



 

uppfyller gällande lagstiftning, ex. förvaltningslagen. Den tillsynsverksamhet som ändå bedrivs har fått 
prioriteras så att den genomförs där den ger mest nytta för samhället. Med nuvarande antal medarbetare är 
resultatet avdelningens kapacitet och avdelningens kapacitet påverkas starkt om medarbetare är 
föräldralediga, slutar eller på annat sätt är frånvarande.  

Resultatet gällande utåtriktade verksamhet, som brandutbildning och information till allmänheten, är lågt för 
delåret, till del 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 
SMO-styrkan. 

Det totala antalet ärenden som avdelningen hanterar fortsätter att vara högt. Vissa ärenden har minskat på 
grund av rådande samhällsläge med Covid-19 samtidigt som andra ärenden har ökat trotts samhällsläget, ex. 
tillståndsärenden gällande brandfarliga och explosiva varor. 

För detaljerat resultat om ovanstående se tabell 1 – 3 nedan samt statistiskt underlag längst ned.  

8.2 Måluppfyllelse 

Säkerhetsmål (S) med tillhörande prestationsmål (P) för året.  

S2 Skador på människors liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av brand i ska minimeras. 

P2.1 Tillsyn av ägares/nyttjanderättshavares skyldigheter enligt lag om skydd mot olyckor för 
byggnader eller anläggningar som omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor ska genomföras 
enligt en årlig verksamhetsplan.  

P2.2 Räddningstjänsten ska ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn vid byggnader eller 
anläggningar som inte omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor.  

S3 Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid anläggning med farlig 
verksamhet ska minimeras  

P3.1 Tillsyn av ägares/verksamhetsutövares skyldigheter vid farlig verksamhet enligt lag om skydd 
mot olyckor ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan.  

S4 Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid hantering och/eller 
överföring av brandfarlig och/eller explosiv vara ska minimeras.  

P4.1 Tillsyn av hantering av brandfarliga varor och hantering/överföring av explosiva varor enligt lag 
om brandfarliga och explosiva varor ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan.  

P4.2 Räddningstjänsten ska ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn vid anläggningar som 
hanterar brandfarlig eller explosiv vara under tillståndspliktig mängd. 

8.3 Resultat 

Samtliga av de mål som följs upp under 2021 handlar om tillsynsverksamhet. Tillsynsverksamheten 
inom samtliga tillsynsområden, gällande antal genomförda tillsyner, har minskat under de senaste 
åren. Det har dock genomförts viss tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § och lag om 
brandfarliga och explosiva varor under delåret, även om antalet genomförda tillsyner är lågt.  

Tillsyn av farlig verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § har inte genomförts under 
delåret.  

Räddningstjänstens kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn vid byggnader eller anläggningar som 
inte omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor är begränsad då det inte finns utrymme för 
detta i verksamheten. Detsamma gäller räddningstjänstens kapacitet att, vid behov, genomföra 



 

tillsyn vid anläggningar som hanterar brandfarlig eller explosiv vara under tillståndspliktig mängd. 
Ska detta genomföras måste annan regelbunden planerad tillsyn läggas åt sidan. 

Att notera är att 2 kap. 3 § i lag om skydd mot olyckor är borttagen från och med 2021-01-01. Detta 
ändrar inte tidigare beskrivna mål i sak då samma krav kvarstår i lagstiftningen. 

Sammanfattningsvis har målen inte uppfyllts för delåret 2021.  

Det kan 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.  

Det totala antalet ärenden som avdelningen hanterar fortsätter att vara högt. Vissa ärenden har 
minskat på grund av rådande samhällsläge med Covid-19 samtidigt som andra ärenden har ökat 
trotts samhällsläget. Antalet tillståndsärenden, både gällande brandfarliga och gällande explosiva 
varor har ökat under delåret.  

För detaljerat resultat om ovanstående se tabell 1 - 3 nedan samt statistiskt underlag längst ned. 

  

Tabell 1: Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 2 kap. 2 §, verksamheter 

 

Tabell 2: Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE 
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Tabell 3: Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 2 kap. 4 § 

8.4 Analys 

Det kan konstateras att antalet genomförda tillsyner, oavsett lagstiftning, kontinuerligt har minskat i 
antal under de senaste åren. Antalet genomförda tillsyner per delår/år ligger långt under det antal 
som behöver göras för att följa de riktlinjer och frister som organisationen har antagit för tillsyn. 
Samtidigt kan det konstateras att de tillsyner som genomförs ger ett positivt resultat med ett 
förbättrat brandskydd respektive en förbättrad hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor, 
vilket är positivt för samhället.  

Minskningen av antalet genomförda tillsyner började efter att organisationen för-ändrade 
tillsynsverksamheten under 2016. De förändringar som då genomfördes innebar att verksamheten 
från och med då följde gällande lagstiftning, ex. förvaltningslagen. Det var inga valbara förändringar 
som infördes utan det handlade om tvungna förändringar. Förändringarna innebär bland annat att 
varje enskild tillsyn och även andra typer av ärenden tar längre tid att handlägga då de måste 
hanteras på ett visst sätt för att uppfylla ex. kraven i förvaltningslagen. Syftet med förändringarna 
var inte enbart att följa krav i olika styrande lagstiftningar utan det hand-lade också om att 
säkerställa att tillsynerna ger resultat och uppfyller kraven på rättssäkerhet för den enskilde. Tidigare 
gjordes många tillsyner men det var ett fåtal som medförde ett bra resultat och där den enskilde 
kunde överklaga kraven. Idag ger alla tillsyner ett resultat och resultatet följs upp och säkerställs och 
den enskilde kan överklaga beslut om den vill.   

Den tillsynsverksamhet som bedrivs har, på grund av resursbrist, fått prioriteras så att den 
genomförs där den ger mest nytta för samhället, därför har prioritering i huvudsak skett i ordningen 
tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §, tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva 
varor och därefter tillsyn av farlig verk-samhet enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §.  

Det kan konstateras att det totala antal tillsyner som genomförs per delår/år har planat ut något, 
vilket innebär att detta är avdelningens kapacitet med nuvarande resurser.  

Orsaken till nedgången över tid gällande den utåtriktade verksamheten 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 för-skjutits 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 
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heller möjlighet att följa upp kommunens genomförda utbildningar per år samt att göra reklam för 
räddningstjänstens utbildnings- och in-formationsmöjligheter, vilket också minskar efterfrågan. 

8.5 Slutsatser 

Den tillsynsverksamhet som bedrivs är bra och ger ett bra resultat dock saknas resurser för att 
genomföra tillräckligt många tillsyner varje år. Detta medför ett sämre brandskydd i samhället och 
att räddningstjänsten inte hinner tillsyna de tillsynsobjekt som behöver tillsynas varje år. Genom att 
de tillsynsobjekt som ska tillsynas varje år inte hinns med skjuts dessa på framtiden. Detta i 
kombination med att prioritering av var tillsyn ska genomförs kontinuerligt måste ske medför att det 
finns vissa verksamheter, förvisso med lägre bedömd risk, som tillsynas med väldigt lång tid mellan 
tillsynerna om de ens kommer att hinna tillsynas.  

Organisationen måste säkerställa att det finns tillgång till de resurser som krävs för att genomföra de 
tillsyner som behöver göras varje år samt att det finns kapacitet att genomföra fler tillsyner än de 
som är planerade för respektive år för att kunna hantera uppkomna behov.  

Verksamhetens utåtriktade verksamhet behöver ses över och det behöver säkerställas att det finns 
resurser för utförandet och planeringen av arbetsuppgifterna. Utåt-riktad verksamhet, utbildning 
och information, är effektiva verktyg för att ändra människors beteende gällande brand och 
brandskydd. Det är genom ett ändrat be-teende 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 inte 
tillräckligt för att uppnå den.  

SMO-styrkan behöver ses över för att skapa bättre förutsättningar att hantera in-
formationsverksamhet 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 vid 
ex. toppar i arbetsbelastningen eller frånvaro av andra medarbetare.  

Flera ärendetyper, ex tillståndsärenden och yttranden, går inte att förutse hur många de kommer 
vara för ett kommande år, vilket innebär att organisationens resurser måste vara anpassade för att 
hantera variationen gällande antalet av dessa ärenden. Denna typ av ärenden följer också samhällets 
utveckling och blir generellt fler i takt med att samhället utvecklas och blir större med fler 
verksamheter, fler evenemang, osv. Det är viktigt att organisationens resurser följer samhällets 
utveckling och ökas i takt med att samhället utvecklas.  

8.6 Statistiskt underlag 

Arbetsmoment 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § 165 156 73 74 107 79 94 
- Varav verksamheter 125 116 73 20 41 33 31 
- Andel brister vid tillsyn    70 % 68 % 67 % 71 % 
- Varav badplatser och gästhamnar  40 40 0 54 62 46 63 
- Varav samordnad med tillsyn enligt LBE  22 10 6 4 6 3 
Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 § 0 0 2 0 0 0 0 



 

Tillsyn enligt LBE 44 34 10 2 4 6 9 
- Varav samordnad med tillsyn enligt LSO  22 10 2 4 6 3 
- Andel brister vid tillsyn    100 % 100 % 20 % 56% 
Tillstånd enligt LBE 25 24 29 17 16 22 37 
- Varav tillstånd brandfarlig vara 19 20 24 14 12 20 32 
- Varav tillstånd explosiv vara 6 4 5 3 4 2 5 
Brandutbildningar 39 50 32 45 26 18 12 
- Antal deltagare på kurser 664 952 477 788 437 413 170 
Egensotning 12 12 20 8 12 20 10 
- Beviljade 7 12 19 8 12 10 9 
- Avslagna 5 1 1 0 1 0 1 
Informationstillfällen till allmänheten 93 82 83 62 48 13 4 
- Antal informerade personer 2799 3293 3607 1911 1493 251 112 
- Antal informerade personer* 1260 690 322 800 517 363 0 
- Totalt antal informerade personer 4059 3983 3929 2711 2010 614 112 
- Varav förskolebarn (0–6 år)    35 125 0 0 
- Varav Skolbarn (6–12 år)    986 496 375 0 
- Varav ungdomar (12–18 år)    1026 664 40 90 
- Varav vuxna    471 201 199 22 
Hembesök  13 34 6 - - 0 
-   Antal informerade personer  335 764 171 549 179 0 
Yttranden 229 384 425 355 469 311 335 
-   Yttrande gällande planprocessen 21 31 29 37 35 30 35 
-   Yttrande gällande byggprocessen 52 138 163 115 144 127 155 
-   Yttrande gällande miljöbalken  2  2 1 6 6 
-   Yttrande gällande polistillstånd 129 163 190 180 249 117 111 
-   Yttrande gällande serveringstillstånd 23 28 31 19 39 31 23 
-   Övriga remisser 4 12 3 2 1 0 5 
-   Olycksundersökning  6 4 1 4 1 2 
-   Sakkunnighetsutlåtande  4 5 9 6 21 13 

 

*Värdet bygger på uppskattningar 

  



 

9 Driftavdelningen 

9.1 Drift- och underhållsverksamhet 

För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina 
uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift och underhåll. Det dagliga arbetet för 
driftavdelningen innebär till stor del att göra kontroller och reparationer på fordon, materiel och 
brandstationer samt att sköta logistiken av materiel inom i förbundet. Vid större insatser har 
driftavdelningen en viktig roll att fylla när det gäller att skapa uthållighet genom materielförsörjning 
och akuta reparationer av fordon och materiel. From 2018 har även driftavdelningen ansvar för 
mottagning av kommunala automatiska brandlarm från medlemskommunerna. 

9.2 Mål och måluppfyllnad 

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. Målet 
bedöms väl uppfyllt.  

Prestationsmål 

Genom egen personals medverkan i drift och underhållsverksamheten minimera utgifter för externt 
upphandlade underhållstjänster. 

Måluppfyllnad 

Kontinuerligt underhåll av våra fastigheter genomförs i huvudsak med egen personal, undantaget 
större projekt där tid, kompetens eller behörigheter saknas. Målet bedöms väl uppfyllt.  

9.3 Genomförda projekt  

En kort redovisning följer av exempel på projekt som genomförts under våren. 

Fastigheter 

I Skövde har planering och upphandling genomförts för de åtgärder som var nödvändiga inför 
uppgraderingen av räddningscentralen. Ny teknik skall installeras och den fysiska säkerheten måste 
höjas för att räddningscentralen skall bli godkänd av SOS alarm. Arbetet är beställt och kommer 
genomföras under hösten.  

I Hjo har markarbete och asfaltering genomförts bakom stationen. En gammal spolplatta har grävts 
upp och höjdjustering genomförts. Uppfarten bakom stationen har planats ut så att det går att köra 
upp med brandbil till stationen. 

Driftavdelningen har under våren deltagit i förstudien av en ny brandstation i Mariestad. 

Fordon och utrustning 



 

Under våren har två lastväxlartankar upphandlats med leverans nästa sommar. Tankarna rymmer tio 
tusen liter vatten och är utrustade med en fast motorspruta. Leverantör är Floby Resque. 

Två begagnade höjdfordon har upphandlats under våren. En Bronto skylift på 22 meter, årsmodell 
2015 och en Bronto skylift på 27 meter, årsmodell 1998. Fordonen är inköpta för att börja förnya de 
höjdfordon som finns på våra deltidsstationer samt att öka förbundets förmåga att arbeta på hög 
höjd. Fordonen kommer att placeras i Töreboda samt Tibro.  

Moholm, Timmersdala och Undenäs har fått nya bättre begagnade transportbilar under våren. Två 
av bilarna är köpta av Mitt Bohusläns räddningstjänstförbund och en av Landskrona räddningstjänst. 

En insatsledarbil, VW Tiguan, är inköpt under våren och kommer att utrustas och anpassas till våra 
behov under augusti-september. Bilen kommer att vara placerad i Skövde. 

Under hösten kommer ett för räddningstjänstförbundet nytt koncept att införas i Karlsborg. 
Konceptet kallas FIP och står för ”första insatsperson”. För att konceptet skall fungera så krävs det 
ett för ändamålet lämpligt fordon som tillhandahålls av den som agerar FIP. För detta har förbundet 
köpt och utrustat en ny ”FIB bil” som kommer att tas i bruk under hösten. 

I Mariestad har en ny luftkompressor för luftfyllning av andningsluft köpts in. Den tidigare 
kompressorn var 30 år och krävde en stor och dyr renovering som inte var ekonomiskt försvarbar. 
Den nya kompressorn kan givetvis flyttas med om det blir en ny brandstation. 

Nya radiosändare för personsökning har monterats både i Mariestad och på Volvo i Skövde för att 
förbättra radioteckningen för våra deltidsanställda. Efter installation så upplevs en betydligt säkrare 
utlarmning. 

Nya Driftlarm har installerats på våra deltidsstationer för att säkerställa att fellarm från teknisk 
utrustning upptäcks i tid. Det nya systemet är integrerat i vår larmutrustning och skickar 
felmeddelande både till driftpersonal och inre befäl. 

De fyra territoriella räddningsvärnen har under våren fått nya utryckningsställ och hjälmar. Värnen 
hade tidigare det gamla utryckningsstället som Räddningsverket tog fram i början på nittiotalet och 
de var till stor del utslitna och behövde bytas ut. De har även fått en lätt räddningshjälm som är 
bekväm att bära och anpassad efter deras arbetsuppgifter. 

Samtliga släckbilar i förbundet har fått bättre utrustning för beslutsstöd. Bilarna är nu utrustade med 
läsplattor där viktig information kan fås under insatserna. Även resursfordonen har fått bättre 
utrustning för navigering. 

Tolv nya kompletta andningsapparater med maskmonterad talgarnityr har köpts in för att göra 
förbundet mer robust för större insatser och den omfattande övningsverksamheten på Hasslum. 

En ny diskmaskin för andningsskydd har köpts och placerats på Hasslum. Diskmaskinen möjliggör en 
bättre arbetsmiljö med mindre kontaminering av giftiga ämnen för personalen som arbetar där. 
Maskinen skapar även ett bättre flöde och effektivitet vid tvätt efter de många övningar som 
genomförs där. 

Samtliga fordon som blivit ersatta är avyttrade via bilauktioner. 

  



 

Bilder på nya Fordon under våren 

 

 

9.4 Övrigt  

Uppkommen långtidssjukskrivning inom avdelningen har täkts genom överflyttning av personal för 
operativa avdelningen. 

   



 

10 Samverkan, höjd beredskap, säkerhetsskydd och krisberedskap 

10.1 Sammanfattning 

Mål som uppställts för ämnesområdet bedöms endast som delvis uppfyllda på halvårsbasis. 

I övrigt har förbundet varit representerat i de samverkansorgan för räddningstjänst och 
krisberedskap som förbundet förväntas delta i.  

10.2 Måluppfyllnad  

I handlingsprogrammet anges några mål för ämnesområdet samverkan. höjd beredskap, 
säkerhetsskydd och krisberedskap. Utvärdering sker två gånger per år. Resultatet för utvalda mål 
redovisas nedan. Enligt beslut i Direktionen följs samma mål upp som under föregående år. 

Utifrån budget 2021 är det följande mål som ska utvärderas: 

V 1 Genom samverkan med övriga samhällsaktörer ge medborgaren snabbt och effektivt  

  samordnat stöd utmed hela hotskalan. 

P 1 Uppföljning av avtal och överenskommelser ska ske årligen (Prestationsmål) 

P 2  Uppföljning av samverkan utan avtal ska ske årligen (Prestationsmål) 

P 3 Förbundet ska medverka i, och vara representerat i,  

  samverkansmöten som initieras och leds av statliga-, regionala- och  

  andra aktörer (Prestationsmål) 

Prestationsmålen är de som är föremål för analys. 

Mål P 1 

Under första halvåret har ingen aktiv avtalsuppföljning skett, beroende på restriktioner till följd av 
pandemin covid-19. Det noteras FMV/FFK industribrandförsvar inte längre ingår i 
räddningstjänstförbundet som räddningsvärn.  

Mål P2 

Uppföljning av samverkan utan avtal sker löpande genom förbundets medverkan i olika 
samverkansforum och vid behov i form av direktsamverkan. Räddningstjänsten deltar i 
länsstyrelsens veckovisa samverkansmöten och förbundet medverkar i operativ samverkan inom 
Västra Götalands län som en av samordnande delnoder. Genom denna samverkan hanteras bl.a. 
frågor om lämnande och mottagande av förstärkningsenheter. Riktlinjen för detta uppdaterades 
inför sommaren. RäddsamVG har haft veckovisa samverkansmöten med huvudsaklig inriktning av 
läget i anledning av den pågående pandemin. Avstämningsmöten har även skett veckovis med 
säkerhetssamordnarna i Skaraborg. 

I RäddsamVG styrgrupp är förbundet ständigt representerat genom förbundsdirektören. 

Mål P3 

Förbundet är representerat i ett stort antal samverkansforum, av vilka kan nämnas länsstyrelsens 
regionala råd, Samhällsskydd Skaraborg, Samverkansgrupper sjöräddning, Krishanteringsrådet Östra 
Skaraborg. I Samhällsskydd Skaraborg ingår även företrädare för ambulanssjukvård och polis. 



 

Förbundet är slutligen representerat i beredningsgruppen för RäddsamVG (Räddningssamverkan 
Västra Götaland). 

Krishanteringsrådets vårmöte har ställts och flertalet andra samverkansmöten har endera varit 
inställda eller hanterats på förenklat sätt genom olika digitala mötesformer. 

Förbundet representerar räddningstjänsterna i Skaraborg i länsstyrelsens arbetsgrupp för sin 
totalförsvarsplanering avsnitt Befolkningsskydd och räddningstjänst genom stf räddningschefen. 

Räddningstjänsten har för uppdraget höjd beredskap arbetat fram en hotbildsanalys för höjd 
beredskap med huvudsaklig. Analysen har i delar föranlett uppdatering av Riktlinje för 
räddningstjänst under höjd beredskap. 

Samverkan kring gemensamt ledningssystem redovisas ovan under avsnitt 5.4. 

10.3 Analys  

Bedömningen sammantaget är att målen på halvårsbasis endast delvis är uppfyllda. Huvudsakligen 
beroende på smittpreventiva åtgärder utifrån centrala myndigheters anvisningar. 

  



 

11 Redovisning av helårsprognosen i jämförelse med budget 

Delårets resultat är 5 831 tkr. Det budgeterade resultatet är noll (0). Anledningen att resultatet är 
betydligt bättre än budgeterat beror framförallt på en positiv värdepappersförändring, men också 
intäkter över budgeterade, mindre personalkostnader och lägre avskrivningskostnader än 
budgeterade. Prognos för helåret i jämförelse med budget vid delårsrapporten blir därför följande:  

Intäkter 

Ackumulerat resultat t.o.m. juli månad visar ett plus på intäktssidan. Det positiva resultatet härrör 
från både myndighetsutövning, teknisk service, försålda fordon och överförda statsbidrag. 
Bedömningen är att intäkterna på helårsbasis kommer att visa något högre än budgeterat, men det 
är svårt att bedöma storleken av ökade intäkter då de kan variera kraftigt, utan möjlighet att 
påverka. Budgetmål gällande intäkter kommer att nås.  

Personalkostnader 

På personalsidan kan konstateras ett ackumulerat överskott på 863 tkr t.o.m. juli månad. Det finns 
flera bidragande orsaker till det positiva resultatet. Vid delårsbokslutet är augusti månad ej 
medräknad, vilken är en av tre semestermånader för den operativa personalen. Kostnader för 
vikarieersättning m.m. medför att det ackumulerade överskottet balanseras ut under hösten. 
Budgetmål gällande personalkostnader kommer att nås genom ett nollresultat gällande 
personalkostnader.  

Driftkostnader 

Driftkostnaderna visar också ett litet överskott med 358 tkr, vilket bedöms vara helt i balans. 
Budgetmål gällande driftkostnader kommer att nås genom ett nollresultat gällande driftkostnader.  

Investeringar - avskrivningar 

Planerade investeringar kommer inte att nås fullt ut under 2021. Vissa investeringar har skjutits 
fram, vilket medför lägre avskrivningskostnader än budgeterat under 2021.  

11.1 Måluppfyllelse 

Räddningstjänstförbundets handlingsplan och verksamhetsplan för 2021 är prolongerade från 
föregående år. Anledningen har varit att invänta de nya, nu fastställda föreskriftskraven från MSB 
gällande handlingsprogram och inför 2022 arbeta fram ett helt nytt handlingsprogram och 
verksamhetsplan. Det arbetet pågår f.n.  

Måluppfyllelsen vid upprättandet av delårsrapporten och prognos för helåret är bedömt enligt 
nedan:  

 

 

 

 

 

 

  

Ej uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

Uppfyllt 



 

1. Mål och måluppfyllnad avseende ekonomi  
Vid delårsrapport    Helårsprognos 

  

 

 

 

 

 

2. Mål och måluppfyllnad kopplat till operativa avdelningen 
Vid delårsrapport    Helårsprognos 

 

 

 

 

 

 
 

3. Mål och måluppfyllnad kopplade till driftavdelningen   
Vid delårsrapport    Helårsprognos 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mål och måluppfyllnad kopplade till förebyggandeavdelningen  
Vid delårsrapport    Helårsprognos 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfyllt Uppfyllt 

Uppfyllt Uppfyllt 

Uppfyllt Uppfyllt 

Ej uppfyllt Ej uppfyllt 



 

5. Mål och måluppfyllnad kopplade till samverkan, höjd beredskap, säkerhetsskydd och 
krisberedskap 
Vid delårsrapport    Helårsprognos 

 

 

 

 

 

6. Mål och måluppfyllnad för väsentliga personalförhållanden 
 

Vid delårsrapport    Helårsprognos 

 

 

 

 

  

  

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 



 

 

12 Bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårprognosen  

12.1 Balanskravsutredning 

 

2021 2020 2019 2018 

Årets resultat enligt resultaträkningen 4 200 000 4 931 889 446 904 -2 125 344 
- Samtliga realisationsvinster       -69 000 
+  Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet         
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet         
-/+ orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

-4 200 000 -208 982 -1 579 000 481 000 

+/- Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 
 

        

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 0 4 722 907 -1 132 096 -1 713 344 
- Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

        

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 

        

          
Synnerliga skäl         
Årets balanskravsresultat 0 4 722 907 -1 132 096 -1 713 344 
Balanskravsunderskott från tidigare år         
Summa 0 4 722 907 -1 132 096 -1 713 344 
          

 

12.2 Driftsredovisning  

12.3 Verksamheter 

 

Budget Utfall Utfall 

  2021 202107 202007 
Driftsredovisning       
Verksamhetens intäkter 4 514  6 937  8 250 
Verksamhetens kostnader -62 950  -63 254  -100 617 
Avskrivningar -3 638  -3 669  -5 787 
Medlemsbidrag 62 428  62 428  103 902 
Finansiella intäkter   1  1 
Finansiella kostnader -354  -361  -1 027 
Värdepapper resultat   3749  209 
Summa 0  5 831  4 931 

 

12.4 Investeringsredovisning   

Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har föranlett senarelagda 
investeringar vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2021.  

Under årets första sju månader har följande investeringar genomförts:  



 

 Uppgradering av räddningscentralen (Ledningsplatsen) för att möta de krav SOS Alarm AB 
ställer på det fortifikatoriska och tekniska skyddet för att få driftsätta systemet CordCom.  

 Asfaltering vid brandstationen i Hjo. 
 Två begagnade höjdfordon har upphandlats 
 Tre fordon till värnverksamheten (Moholm, Timmersdala och Undenäs) har anskaffats.  
 Ledningsfordon till insatsledarfunktionen upphandlad.  
 Upphandling av fordon för införande av FIP-koncept (Första Insatsperson) vid Karlsborgs 

deltidsstyrka.  
 Återinvestering i ny luftkompressor till Mariestads brandstation.  
 Anskaffande av diskmaskin för andningsskydd upphandlad.  

 
För principer över hur investeringsredovisningen är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 
om redovisnings- och värderingsprinciper. 

Investeringarna nedan är gjorda i materiella anläggningstillgångar. 

Jämförelsen är gjord utifrån att budgeten är jämt fördelad över året för investeringar.  

12.5 Projekt Budget 202107 Utfall 202107 Avvikelse Utfall 202007 

Fastigheter 996  276 720  535  
Fordon 6 594  2 373  4 221  8 339  
Inventarier 607  1 130  -524  542  
IT-stöd förebyggande 83  64  300    
Rakel 362    197  176  
RÖS nätet 197  197  
Summa nettoinvesteringar 8 839  3 842  5 112  9 792 

(belopp i tkr)  

  



 

13 Väsentliga personalförhållanden 

13.1 Mål och måluppfyllnad VP 

Medarbetarperspektivet innebär att RÖS ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där 
medarbetarna utvecklas i sina roller och känner trygghet i genomförandet av RÖS uppdrag. 

Effektmål 1 Att försörja Räddningstjänsten med personal i den omfattning och med den kompetens som 
krävs utifrån beslutad ambitionsnivå. 

 Mål     
Fulltalig organisation.   
Ständigt tillflöde i kompetensutveckling av: 
RL A  
RL B  
Tillsyn A 
Tillsyn B  

Måluppfyllelse 
Fulltalig organisation med förmågan intakt och därmed har målet uppnåtts vid 
delårsrapportens upprättande. Prognos för helår är att målet fortsatt kommer att nås.  
Viss prövning sett till sommaren. Intensivt arbete krävdes för att säkerställa bemanningen. 
Hög andel föräldraledigheter kräver förändrad syn på bemanningsbehovet vid rekrytering av 
semestervikarier inför 2022 Rekrytering tidigareläggs och påbörjas efter sommaren 2021. 
 
Utbildning: 
RL A -   0 
RL B -    2 
Tillsyn A -   0 
Tillsyn B  -  0 

Effektmål 2 Att öka mångfalden bland personalen. 

 Mål      
Att öka mångfalden inom hela RÖS organisation, genom fler  
kvinnor och fler medarbetare med annan etnisk bakgrund. 

 Måluppfyllelse 
Andelen kvinnor bland heltidsanställda minskar pga. avgång inom HR. Uppgår till 11,3% (mot 
12,8 fg år). Fortsatt medvetenhet kring målet råder i samband med externrekrytering.  Målet 
bedöms ej vara uppfyllt. Bedömning på helår är att målet delvis kommer att nås.  

Effektmål 3 Att minimera sjukfrånvaro, arbetsskador och allvarliga tillbud i verksamheten. 

Hälsofrämjande aktiviteter skall medverka till att sjukfrånvaron 
understiger 3% per år.  

 Mål      
Sjukfrånvaro <3%.  
Minimera antal arbetsskador och allvarliga tillbud. AFA:s digitala 
system IA används för rapportering av riskobservationer, tillbud och  
arbetsskador. 

Måluppfyllelse 
Sjukfrånvaron uppnår målet och uppgår till 2,8% för det första halvåret 2021. Bedömning är 
att målet även kommer att nås för helåret.  

 



 

 
Totalt noteras 7 (5) olycksfall, 8 (2) tillbud och 14 (10) riskobservationer, varav en allvarlig 
arbetsplatsolycka i samband med insats. Ökningen av anmälda fall kan härledas till ökad 
rapportering bland medarbetare vilket lett till förbättringsåtgärder. En framtagen 
skyddsorganisation ger förutsättningar för ökad samverkan och delaktighet i 
arbetsmiljöfrågor, bla vid skyddsronder. 

13.2 Underlag till måluppfyllnad 

Arbetsmiljö 

 

Sjukfrånvaro  

 

 

Sjukfrånvaro och frisknärvaro i %, januari-juli   

2021  2020  2019 

Total sjukfrånvaro      2,8  4,4  3,2 

- endast sjukfrånvaro >91 dgr     1,1  0,4  0,5 

- endast korttidssjukfrånvaro <15 dgr  1,5  3,9  2,4 

- för män       3,2  4,5  2,3  

- för kvinnor       0,1  3,8  16,5 

- anställda -29 år       2,5  9,2  6,5 

- anställda 30 - 49 år     1,9  4,4  3,3 

- anställda 50 år -      5,2  2,0  1,3 

Total frisknärvaro     78,6  85,7  93,0 

 

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Septem
ber Oktober Novem

ber
Decemb

er
2017 9,9% 0,2% 12,5% 10,8% 1,8% 1,9% 0,3% 0,0% 2,1% 2,6% 2,2% 8,5%
2018 10,9% 10,7% 7,7% 2,8% 0,7% 2,5% 1,3% 0,5% 3,6% 1,7% 1,5% 3,6%
2019 5,5% 3,1% 4,4% 2,3% 3,2% 1,1% 3,7% 2,4% 4,7% 12,9% 2,8% 6,7%
2020 3,9% 8,8% 6,8% 9,6% 4,3% 2,0% 1,1% 3,5% 23,7% 14,7% 9,4% 3,0%
2021 8,3% 1,9% 2,8% 5,2% 3,5% 1,8% 0,4%

Total sjukfrånvaro 2017-2021



 

Analys av sjukfrånvaron 

Det första halvåret visar ett tydligt trendbrott i sjukfrånvaron, som uppgår till totalt 2,8% för perioden jan-juli, i 
jämförelse mot 4,4% 2020 och 3,2% 2019. Det innebär en notering på den lägsta sjukfrånvaron på tre år. 

Samtidigt som korttidssjukfrånvaron minskar till ca en tredjedel, har sjukfrånvaron >15 dagar fördubblats 
sedan föregående år, vilket bland annat kan härledas till en allvarlig arbetsplatsolycka. En handlingsplan med 
aktiva insatser för tidig återgång i arbete har upprättats för samtliga medarbetare i långtidssjukskrivning.  

Under hösten 2020 implementerades tydliga restriktioner med anledning av coronapandemin. Restriktionerna 
utformades i stabsarbetet med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att i huvudsak begränsa 
fysisk närvaro och undvika trängsel på arbetsplatsen samt säkerställa hög grad renlighet i lokaler. Bland annat 
initierades hemarbete i högre utsträckning, externa besök begränsades helt och digitala mötesformer infördes 
som norm till att genomföras via Microsoft Teams. Stående möten så som ledningsgrupp, stabsarbete, 
samverkan med externa parter och samverkansforum är några exempel på möten som genomförts helt på 
distans. Vid misstanke om exponering av smitta på arbetsplatsen har sanering genomförts enligt upprättad 
rutin. 

Den totala frisknärvaron visar andelen medarbetare som haft färre än fem sjuktillfällen. En lägre frisknärvaro 
kan noteras i år. Även detta kan antas bekräfta vidtagna restriktioner om att hemvistelse vid minsta symptom 
och återgång i arbete i nära anslutning till negativt testsvar för covid-19. Ofta har hemarbete möjliggjorts vid 
tidigt tillfrisknande varför viss sjuknärvaro kan skymmas i statistiken. 

Sammantaget kan införda restriktioner samt ökad immunitet i samhället i allmänhet antas bidragit till färre 
sjuktillfällen inom heltidsorganisationen. 

Vad gäller sjukfrånvaro inom RiB uppgår den till 5,0 % för perioden jan-juli. Digitalisering av rapportsystemet 
för RiB pågår under året. Digitaliseringen kommer medföra bättre förutsättningar för uppföljning av 
personalstatistik även för RiB. 

 

Olycksfall och tillbud 

Nedan följer en sammanställning av första halvårets riskobservationer.  

 

Sammantaget ökar anmälningsfrekvensen i IA systemet, vilket kan härledas till aktiva insatser för att öka 
medarbetarnas delaktighet i målbilden om att skapa en säker och trygg arbetsmiljö.  

Dessvärre noteras en allvarlig arbetsplatsolycka under insats med brand i byggnad, Tidan. En internutredning 
tillsattes som pekar på framgångsfaktorer vid bedömt nödläge samt utvecklingsområden för att stärka interna 
rutiner, bland annat inom övningsverksamheten för att eliminera att risken uppstår på nytt. 

 

 



 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 
Under året har rapporteringssystemet för olycksfall och tillbud samt risk och konsekvensanalyser utvecklats 
med digitala mallar vid genomförande av riskbedömningar samt skyddsronder.  

Skyddsronder är planerade att genomföras under hösten 2021 med stöd av den nya skyddsorganisationen.  

Målbilden för det systematiska arbetsmiljöarbetet är att samtliga medarbetare bidrar tillsammans för att 
skapa ett bra sätt att arbeta med arbetsmiljön, dels för att löpande undersöka hur vi mår på vår arbetsplats, 
dels för att förstå vad vi behöver ändra på och vad som fungerar bra.  

Som en del i att stärka medarbetarens delaktighet har ett pilotprojekt initierats tillsammans med företaget 
Winningtemp, i syfte att skapa en digitaliserad medarbetarenkät som bygger på löpande feedback på 
veckobasis. Frågeställningarna genereras utifrån medarbetarens svar med hjälp av artificiell intelligens, vilket 
skapar relevant och aktuellt underlag att arbeta vidare med. Piloten är planerad med driftsstart under 
september månad. 

Löneöversyn 

Löneöversyn 2020 avslutades i november månad. I direkt anslutning påbörjades förberedelser inför genomförande av 
löneöversyn våren 2021.  
 
Med kort tidsschema genomfördes en löneanalys utifrån en ny utvecklad metod för lönekartläggning. Tidsfristen medförde 
en avgränsning i antalet räddningstjänster i jämförelse. Utöver räddningstjänsterna inkluderades uppgifter från SAS 
databas (nationell statistik från SKR). Den externa kartläggningen visade främst indikationer på utvecklingsbehov bland 
brandinspektörer.  
 
En intern lönekartläggning genomfördes i syfte att identifiera eventuella osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. 
En arbetsvärdering genomfördes med hjälp av systemet Lönelotsen. Resultatet medförde ett löneutvecklingsbehov bland 
brandmän och styrkeledare i förhållande till likvärdiga befattningar på grund av nytt direktiv från SKR om exkluderande av 
OB tillägg vid lönejämförelser. Inga osakliga löneskillnader baserat på kön kunde noteras. 
 
Samverkan under löneöversynsarbetet fungerade väl och summerade följande utvecklingsområden: 
 

 Revidering samt fastställande av nuvarande lönepolicy som beskriver lönens beståndsdelar och arbetsgivarens 
långsiktiga lönestrategiska inriktning 

 Påbörja framtagande av nya lönekriterier på enhetsnivå som beaktar samtliga medarbetares delaktighet 
 Individuell och tydligt differentierad lön för samtliga medarbetare  
 Rutin för lönekartläggning samt arbetsvärdering som tillförs årshjulet för löneöversynsarbetet 

 
Individuell och tydligt differentierad lön innebär att lönetrappan för brandmännen avvecklas inför löneöversyn 2022. 
Utbildning för såväl chefer som medarbetare planeras till hösten 2021. 
 
Utfall löneöversyn 2021: 
 
Förbundsnivå  2,95 % 

2,1 % exkl lönetrappan och prioriterade satsningar 
 
Utfall per fack, förbundsnivå 
 
Kommunal 2,9 % /825kr i snitt (530 kr HÖK 20) 
Ledarna  2,8 % 
Vision  3,0 % 
Sveriges ingenjörer 2,9 % 
 
 
 
Utfall per prioriterad grupp 
 
Brandinspektörer 5,0 % 
Styrkeledare 3,2 % 
Brandmän 2,9 % / 817kr i snitt  



 

Ledarskapsutveckling 

Efter initierad verksamhetsanalys har ett tydligt behov av kompetensutveckling identifierats för rollen som 
styrkeledare utifrån ett arbetsgivarperspektiv. I samarbete med Försvarshögskolan har utbildningsinsatser 
genomförts i utvecklande ledarskap (UL). Utbildningen genomförs i två omgångar, ett tillfälle under våren 
respektive hösten 2021. 

Parallellt med genomförande av UL initierades ett arbetspsykologiskt test med hjälp av JobMatch talent i syfte 
att vidare stärka styrkeledarens självinsikt om det egna ledarskapets styrkor och utvecklingsområden.  

Rekrytering 

Introduktionsutbildning RiB genomfördes enligt plan. Totalt deltog 12 ny personal. Under halvåret 
rekryterades en medarbetare till RiB organisationen, station Karlsborg.   

Under halvåret rekryterades tre brandmän, varav en till SMO styrkan. Samtliga var ersättningsrekryteringar.  

På grund av pensionsavgång rekryterades ett inre befäl via internrekrytering.  

  



 

14 Resultaträkning, tkr  

    Not  2021-07-31     2020-07-31       Prognos         Budget 

                   2021             2021 

Verksamhetens intäkter 2,5 69 365 65 424 114 758 114 758 
Verksamhetens kostnader 3 -63 254 -59 769 -108 522 -107 915 
Avskrivningar 4 -3 669 -3 362 -6 236 -6 236 
Verksamhetens nettokostnader   2 442 2 293 0 607 
    

 
     

Verksamhetens resultat   2 442 2 293 0 607 
    

 
     

Finansiella intäkter 6 3 750 1 4 200 0 
Finansiella kostnader 7 -361 -746 0 -607 
Resultat efter finansiella poster   5 831 1 548     4 200 0 
    

 
     

    
 

     
Delårets/Årets resultat   5 831 1 548 4 200 0 

 

14.1 Prognos finansiella intäkter 

Prognosen för fortsatt värdepappersutveckling (Finansiella intäkter) på helårsbasis är försiktigt att 
den kommer att öka något ytterligare i förhållande till delårsresultatet och slutligen landa på ett 
positivt resultat om 4 200 tkr. Börsen har stigit kraftigt hittills under 2021, men det är svårt att 
förutse en fortsatt lika kraftig positiv utveckling och det finns inget som tyder på en nedgång, därav 
bedömd prognos.  

 

14.2 Tillgångar 

      

Balansräkning Not 2021-07-31 2020-12-31 
    
Anläggningstillgångar       
        
Materiella anläggningstillgångar       
Mark och byggnader 8 12 130 386 12 878 540 
Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel 9 39 543 150 38 619 655 
        
Summa anläggningstillgångar   51 673 536 51 498 195 
        
Omsättningstillgångar       
Fordringar 10 9 513 067 37 253 865 
Kortfristiga placeringar 11 30 108 487 26 359 772 
Kassa och Bank 12 25 115 530 2 984 562 
Summa omsättningstillgångar   64 737 084 66 598 199 
        
SUMMA TILLGÅNGAR   116 410 620 118 096 394 

 

14.3 Eget kapital, avsättningar och skulder        



 

Eget kapital       

Årets resultat   5 831 505 4 931 892 

Övrigt eget kapital   35 336 780 30 404 888 

Summa eget kapital   41 168 285 35 336 780 

    

Avsättningar       

Avsättning för pensioner 13 37 131 552 34 714 727 

    

Skulder       

Långfristiga skulder 14 1 193 646 1 316 349 

Kortfristiga skulder 15 36 917 138 46 728 539 

    38 110 784 48 044 888 

    

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

  116 410 620 118 096 394 

 
  



 

 

14.4 Kassaflödesanalys 

 
Den löpande verksamheten 

Not   2021-01-01 
 -2021-07-31 
        (7 mån)   

  2020-01-01 
  2020-12-31 

Årets resultat   5 831 506 4 931 888 
        
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

16     

Av- och nedskrivningar   3 668 667 5 997 932 
Gjorda avsättningar   2 416 825 -2 009 586 
Övriga ej likviditetspåverkande poster   -3 871 417 -678 099 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

  8 045 581 8 242 135 

        
Ökning/minskning förråd och varulager   0 4 200 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   46 219 514 -3 888 653 
Ökning/minskning kortfristiga skulder   -28 290 118 -4 650 401 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   25 974 977 -292 719 
        
Investeringsverksamheten       
Investering i materiella anläggningstillgångar   -3 844 009 -13 968 560 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -3 844 009 -13 968 560 
        
Finansieringsverksamheten       
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 0 
        
Årets kassaflöde   22 130 968 -14 261 279 
Likvida medel vid årets början   2 984 562 17 245 837 
Likvida medel vid årets slut   25 115 530 2 984 558 

  



 

15 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 Fordon 5 år Investeringsbidrag 10år Inventarier 3 år 

Verksamhetsfastigheter 10 år Fordon 7 år Investeringsbidrag 20år Inventarier 4 år 

Verksamhetsfastigheter 20 år Fordon 10 år  Inventarier 5 år 

Verksamhetsfastigheter 28 år Fordon 15 år  Inventarier 10 år 

Verksamhetsfastigheter 33 år Fordon 20 år   

Verksamhetsfastigheter 50 år Fordon 25 år   

 

 

 

 

 

 



 

 

Not 2 Verksamhetens intäkter 

  2021-07-31 2020-07-31    

Kommunbidrag 62 991 705 60 681 172      

Driftbidrag från Staten 803 217 413 452    

Övriga taxor och avgifter 3 782 818 2 981 208   

Försäljning av verksamhet 1 632 787 875 140   

Övriga intäkter 154 071 473 850   

  69 364 598 65 424 321   

  

Not 3 Verksamhetens kostnader 

  2021-07-31 2020-07-31    

Arvoden, löner och sociala avgifter, personalförsäkringar 43 905 443 42 146 000   

Pensionskostnader 6 095 731 4 757 000   

Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar 379 813 146 000   

Bränsle, energi och vatten 736 699    

Lokal- och markhyror 2 103 189    

Övriga tjänster 2 737 533    

Övriga kostnader 7 295 260 12 719 000   

Summa verksamhetens kostnader 63 253 668 56 769 000   

 

Not 4 Avskrivningar 

  2021-07-31 2020-07-31    

Avskrivning byggnader och anläggningar 1 024 310 1 050 177   

Avskrivning maskiner, inventarier och fordon 2 644 357 2 311 334   

Summa avskrivningar 3 668 667 3 361 511   

        

  

 

Not 5 Medlemsbidrag 

  2021-07-31 2020-07-31    



 

Skövde 23 339 167 21 893 000   

Tibro 4 375 583 4 105 000   

Hjo 4 375 583 4 105 000   

Karlsborg 4 375 583 4 105 000   

Mariestad 16 397 500 15 381 000   

Töreboda 4 375 583 4 105 000   

Gullspång 5 188 167 4 865 000   

Summa medlemsbidrag 62 427 166 103 902 000   

        

  

Not 6 Finansiella intäkter 

  2021-07-31 2020-07-31    

Ränteintäkter 1 527 1000   

Värdepapper resultat 3 609 285 0   

Övrig finansiell intäkt 139 535 0   

Summa finansiella intäkter 3 750 347 1 000   

        

  

Not 7 Finansiella kostnader 

  2021-07-31 2020-07-31    

Räntekostnader 0 -1 000   

Ränta på pensionsavsättningar -361 000 -487 000   

Övriga finansiella kostnader -106 -258 000   

Summa finansiella kostnader -361 106 -746 000   

        

  

 

 

Not 8 Mark och byggnader 

  2021-07-31 2020-12-31   

Ingående anskaffningsvärden 39 442 396 38 563 006   



 

Investeringar 146 257 879 390   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 588 653 39 442 396   

        

Ingående avskrivningar -26 563 856 -24 751 861   

Årets avskrivningar -149 908 -1 811 995   

Utgående ackumulerade avskrivningar -26 713 764 -26 563 856   

        

Utgående redovisat värde 12 874 889 12 878 540   

        

Bokfört värdebyggnader 12 076 186 12 824 340   

Bokfört värde mark 54 200 54 200   

  12 130 386 12 878 540   

  

Not 9 Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel 

  2021-07-31 2020-12-31   

Ingående anskaffningsvärden 86 894 131 73 804 961   

Investeringar 3 567 851 13 089 170   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 90 461 982 86 894 131   

        

Ingående avskrivningar -48 274 476 -44 088 539   

Årets avskrivningar -2 644 356 -4 185 937   

Utgående ackumulerade avskrivningar -50 918 832 -48 274 476   

        

Utgående redovisat värde 39 543 150 38 619 655   

  

 

Not 10 Fordringar 

  2021-07-31 2020-12-31   

Kundfordringar 1 258 801 27 766 647   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 600 477 2 450 808   

Skolmåltidskuponger 30 800 30 800   



 

Övriga kortfristiga fordringar 5 622 989 7 005 610   

Summa fordringar 9 513 067 37 253 865   

  

Not 11 Kortfristiga placeringar 

  Anskaffn. 

värde 

Bokfört 

värde 

Marknads- 

värde 

  

Fonder 22 205 847 30 108 487 30 108 487   

  22 205 847 30 108 487 30 108 487   

  

Not 12 Kassa och bank 

  2021-07-31 2020-12-31   

Bank 25 115 530 2 984 562   

Summa Kassa och Bank 25 115 530 2 984 562   

  

Not 13 Avsättningar för pensioner 

  2021-07-31 2020-12-31   

Ingåendeavsättning 34 714 727 36 982 173   

Pensionsutbetalningar -1 468 000 -2 471 000   

Nyintjänad pension 2 171 000 -182 759   

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 361 000 825 000   

Förändring löneskatt 472 000 -442 687   

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 888 000     

Övrigt -7 175 4 000   

Utgående avsättning 37 131 552 34 714 727   

  

Not 14 Långfristiga skulder 

  2021-07-31 2020-12-31   

Skuld investeringsbidrag 2 435 869 2 435 869   

Ackumulerade upplösta investeringsbidrag -1 242 223 -1 119 520   

Summa långfristiga skulder 1 193 646 1 316 349   

  

Not 15 Kortfristiga skulder 



 

  2021-07-31 2020-12-31   

Leverantörsskulder 1 970 481 1 253 946   

Löneskulder inkl. semesterlöner 8 946 709 9 448 286   

Övriga kortfristiga skulder 3 358 436 3 722 828   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 641 512 32 303 479   

Summa kortfristiga skulder 36 917 138 46 728 539   

  

Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

  2021-07-31 2020-12-31   

Av- och nedskrivningar 3 668 667 5 997 932   

Avsatt till pensioner 2 416 825 -2 009 586   

Upplösning investeringsbidrag -122 702 -211 257   

Orealiserade vinster värdepapper -3 748 715 -466 842   

  2 214 075 3 310 247   
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Till: 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 

 
För kännedom: 
Direktionen för RÖS 

     

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrap-
port per 2021-07-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat. 
 
Bedömningen avser även mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl 
finansiella som för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kom-
munal verksamhet. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av 
PwC. 
 
Vi bedömer:  
 

• att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovis-
ningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att 
balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021. 
 

• att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering är det pro-
gnostiserade resultatet förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 
2021.  

 

• att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering är det pro-
gnostiserade resultatet delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i 
budget 2021. Direktionen har inte utvärderat samtliga mål på helårsbasis.  

 
 
 

Skövde 4 oktober 2021        

 

                   

______________________         ______________________       
Conny Lundberg, Skövde kommun   Lars Göran Kvist, Mariestads kommun 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-07-31. Uppdraget ingår som 
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 
revisionella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga Bedömning  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt lagens krav 
och god redovisningssed? 

Ja 

Grundat på vår översiktliga granskning 
har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten 
för 2021 inte, i allt väsentligt, är 
upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. 
Balanskravsresultatet enligt 
balanskravsutredningen uppgår till 0 
då intäkterna från 
värdepappershandels elimineras. 

 

Är resultaten i 
delårsrapporten förenliga 
med de av direktionen 
fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, 
d.v.s. finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Delvis 

Grundat på vår översiktliga granskning 
av delårsrapportens återrapportering 
har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss 
anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle 
vara förenligt med de finansiella mål 
som direktionen fastställt i budget 
2021. 

 

Grundat på vår översiktliga granskning 
av delårsrapportens återrapportering 
har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss 
anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle 
vara delvis förenligt med de 
verksamhetsmål som direktionen 
fastställt i budget 2021. Detta baserar 
vi på den samlade redovisningen för 
respektive avdelning då det 
prognostiserade resultatet för 
respektive mål inte alltid framgår av 
delårsrapporten.  
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Inledning 
Bakgrund 

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens 
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 
ska lämna till fullmäktige i förbundets medlemskommuner. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för 
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Revisionskriterier 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-07-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

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

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 
väsentliga iakttagelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2021-09-30. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomiansvarig och förbundschef.  
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Granskningsresultat 
Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juli. Resultatet för perioden 
uppgår till 5,8 mnkr. Direktionen har för avsikt att lämna över rapporten inom lagstadgad 
tid till fullmäktige i respektive medlemskommun. 

Förvaltningsberättelse 

Delårsrapporten har ett avsnitt som heter Förvaltningsberättelse och det framgår i 
separata avsnitt händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling avseende 
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning och 
balanskravsutredning.  

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för 
den löpande verksamheten genomförs i resultaträkningen och kommenteras i avsnittet 
“Redovisning av helårsprognosen i jämförelse med budget”. Det prognostiserade 
resultatet uppgår till 4,2 mnkr och är i sin helhet prognos för förbundets 
värdepappershandel. Övrig verksamhet prognostiserar att redovisa 0. 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 
Balanskravsresultatet enligt balanskravsutredningen uppgår till 0 då intäkterna från 
värdepappershandels elimineras.  

God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt ett handlingsprogram där det framgår vad förbundets 
avdelningar förväntas producera och med vilken kvalitet och effekt. I verksamhetsplanen 
för 2021 framgår målen nedbrutna på en mer detaljerad nivå. I budget 2021 framgår att 
förbundets mål syftar till att skapa balans i verksamheten både för ekonomi och 
utveckling.  

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten redovisas en avstämning av målen mot årsprognosen avseende 
förbundets finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021. 

Av redovisningen framgår att samtliga av de finansiella målen prognostiseras att 
uppfyllas. Resultatet prognostiseras uppgå till 4,2 mnkr och årets investeringar kommer 
att rymmas inom budgeterad ram. 

I delårsrapporten görs en bedömning av måluppfyllelse samt prognos på 
avdelningsnivå. Operativa avdelningen och driftavdelningen bedömer att målen kommer 
att uppfyllas medan förebyggande-avdelningen bedömer att målen inte kommer att 
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uppnås. Samverkan, höjd beredskap, säkerhetsskydd och krisberedskap bedömer att 
målen delvis kommer att vara uppfyllda. Väsentliga personalförhållanden bedömer att 
målen delvis kommer att vara uppfyllda.  

Vi noterar att utvärderingen och analysen av målen i vissa fall endast görs på utfallsnivå 
i delårsperioden och inte från det prognostiserade helårsresultatet.  

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som 
direktionen fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som 
direktionen fastställt i budget 2021. Detta baserar vi på den samlade redovisningen för 
respektive avdelning då det prognostiserade resultatet för respektive mål inte alltid 
framgår av delårsrapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

2021-10-04 
 
 

 

Rebecca Lindström    Anna Gröndahl 
___________________________  ___________________________ 

Uppdragsledare     Granskningsansvarig 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänstförbundet 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.  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

21 (28)

Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 127 2021-217 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsrapport 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2021 för Av-
fallshantering Östra Skaraborg. 

Yrkande 
Lars Glad (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2021. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2021 från Avfallshantering Östra Skaraborg. 
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XYZ[\][̂_Ỳ\̂[abZ_\Y_Ỳ�cdYed̂_�f�ceY_�ghgi�

jekkl̂b\\�mn�onỲdpd̀[Y�
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-10-27 

22 (28)

Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 128 2021-224 

Markförvärv Söder 6:1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva fastigheten Hjo Söder 6:1 till 
en köpeskilling av 3,5 mnkr. 

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

Sammanfattning 
Hjo Söder 6:1 är beläget i den västra delen av Hjo strax norr om Estrid Ericsonskolan. Fastighet-
ens markareal är enligt fastighetsregistret 42 237 kvm men digitala mätningar visar att området 
är något större. Den västra delen av marken omfattas av en detaljplan från 1981-06-30 som 
anger drygt 30 småhus och en förskoletomt (cirka 41 000 kvm). Den östra delen består av park-
mark (ca 2 800 kvm) samt gatumark (ca 2 500 kvm) inom de sedan tidigare bebyggda kvarteren 
Hallonet, Smultronet och Körsbäret. Gatumarken sköts och underhålls sedan tidigare av Hjo 
kommun.  

Lagfarna ägare till fastigheten är sedan 2009 två privatpersoner. Samhällsbyggnadschefen fick un-
der våren 2021 i uppdrag att kontakta ägarna i syfte att få till bostadsbyggnation på fastigheten. I 
samband med detta gjorde förvaltningen en värdering av marken. Värderingen som gjordes i maj 
2021 uppgick till totalt 3 495 000 kr. 

Beslutsunderlag 
T f samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-10-18. 
Värdeutlåtande Svefa AB. 
Utdrag ur primärkarta daterat 2021-09-24. 
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Samhällsbyggnad Sidan 

1(2) 
Enhet 

Mark och exploatering 

Datum 

2021-10-18 

Dnr 

2021–224 

Handläggare 

Samhällsbyggnadschef 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

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

Kommunalt markförvärv Hjo Söder 6:1 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva fastigheten Hjo Söder 6:1 till en 
köpeskilling av 3,5 mnkr. 

Sammanfattning 
Hjo Söder 6:1 är beläget i den västra delen av Hjo strax norr om Estrid Ericsonskolan. Fastighetens 
markareal är enligt fastighetsregistret 42 237 kvm men digitala mätningar visar att området är något 
större. Den västra delen av marken omfattas av en detaljplan från 1981-06-30 som anger drygt 30 
småhus och en förskoletomt (cirka 41 000 kvm). Den östra delen består av parkmark (ca 2 800 
kvm) samt gatumark (ca 2 500 kvm) inom de sedan tidigare bebyggda kvarteren Hallonet, 
Smultronet och Körsbäret. Gatumarken sköts och underhålls sedan tidigare av Hjo kommun.  

Lagfarna ägare till fastigheten är sedan 2009 två privatpersoner. Samhällsbyggnadschefen fick under 
våren 2021 i uppdrag att kontakta ägarna i syfte att få till bostadsbyggnation på fastigheten. I 
samband med detta gjorde förvaltningen en värdering av marken. Värderingen som gjordes i maj 
2021 uppgick till totalt 3 495 000 kr, fördelat enligt nedan: 

Detaljplanelagd mark för småhus, ca 41 000 kvm: 2 400 000 

Allmän platsmark, ca 5 300 kvm:  265 000 

Vägkropp, ca 2 500 kvm   500 000 

Gatubelysning, ca 350 m   140 000 

VA-ledning, ca 350 m   190 000 

För vidare information om fastigheten och värdering se bifogat värdeutlåtande från SVEFA. 
Köpekontrakt är upprättat och undertecknat av såväl säljare som köpare men kontraktet är 
villkorat av att erforderliga beslut fattas. 



 2(2) 

 
Beslutsunderlag 
Detta missiv 

Värdeutlåtande Svefa AB, bilaga A 

Utdrag ur primärkarta daterat 2021-09-24 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Byggnadsnämnden 

 

 

Stefan Swenson 

Tf. Samhällsbyggnadschef 
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Kommunledningskontoret Sidan

1(2)
Enhet 

Kansli 

Datum 

2021-10-22 

Dnr 

2021-228 

Handläggare 

Thomas Lindberg 

Mottagare 

Kommunfullmäktige  

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

Kvarstående som kommunens revisor mandatperioden 2019 - 2022 
- Jaan Kello (M)

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Jaan Kello (M) har kvar sitt uppdrag som Hjo kommuns revisor 
för mandatperioden 2019 – 2022 trots att han ej längre är valbar. 

Sammanfattning 
Jaan Kello har inkommit med önskemål om att kvarstå i sitt uppdrag som revisor för Hjo kommun 
för den mandatperiod han ursprungligen är vald. Då Jaan Kello avser att flytta från kommunen är 
han enligt 4 kap. 7 § kommunallagen inte längre valbar och förtroendeuppdraget ska därför 
upphöra såvida kommunfullmäktige inte beslutar att detta får fortsätta. 
Kommunens revisorer väljs för en mandatperiod. Revisorerna granskar verksamheten under de 
följande fyra åren. Granskningsperioden upphör således först när revisorerna avgivit sin berättelse 
för det fjärde årets verksamhet. 

För kontinuiteten i revisionens arbete synes det lämpligt att Jaan Kello bereds möjlighet att 
fullgöra hela mandatperioden. 
Hjo kommuns årsredovisning för 2022, det vill säga det sista verksamhetsåret för mandatperioden 
2019 - 2022, kommer att behandlas av kommunfullmäktige i april 2023. Först därefter har 
revisorerna fullgjort sitt uppdrag. 

Skickas till 
Revisionens ordförande 

Jaan Kello 
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