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Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Tid: Torsdagen den 30 juni 2022, 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 2022-06-22 
 
Michael Kihlström Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 
 
Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Upprop  

2. Val av protokollsjusterare och 
fastställande av tid för justering 

Ann-Christine Fredriksson (M) och Egon Kornell (Sd) utses att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
Ersättare: Ewa F Thorstenson (M) och Pierre Robert Rydén (S). 
Justeringstid: Måndag 4 juli 2022, kl 15.00. 

3. Fastställande av dagordning  

4. Allmänhetens frågestund  

5. Frågestund  

6. Information: 
Valnämnden 
Föredragande: Ordförande Knut Indebetou (M) 
Allmänna utskottet 
Föredragande: Ordförande Catrin Hulmarker (M) 
Redovisning av uppdrag: Utvärdering av hantering och beslut som togs under pandemin 
Föredragande: Kanslichef Thomas Lindberg 

 

7. Köpeavtal: Kv Pilen 1 Hjo kommun 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna köpeavtal mellan kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Östra Skaraborg och Hjo kommun angående köp av 
fastigheten kv Pilen 1. 

8. Arvodesreglemente för förtroen-
devalda i Hjo kommun 
Ansvarig politiker: Beredningsledare 
Michael Kihlström (Kd) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte 
revidera arvodesreglemente för förtroendevalda i Hjo kom-
mun. 



 
 
 

Sidan 
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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Ärendelista (forts) 
 

 

9. Riktlinje för kommunal ersättning 
till borgerlig vigselförrättare fr o m 
2023-01-01 
Ansvarig politiker: Beredningsledare 
Michael Kihlström (Kd) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- anta Riktlinje för kommunal ersättning för borgerlig vigsel-

förrättare, 
- ge kommunstyrelsen delegation på att vid behov revidera 

riktlinjen, samt 
- medel anslås från budgetområde demokrati. 

10. Information: 
Förutsättningar inför Vårbudget 2023 
Föredragande: Ekonomichef Lennart Andersson 

 

11. Vårbudget 2023 för Hjo kommun 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för 

vårbudgeten för 2023, 
- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2023 

fastställs enligt liggande förslag i vårbudget, 
- investeringsbudget och 5-årsplan för perioden 2023 – 2027 

fastställs enligt föreliggande förslag till vårbudget 2023 på sid 
46, samt 

- skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skatte-
sats bibehålls, 21:57 per skattekrona. 

12. Valärenden 
 

 

13. Nya motioner att anmäla Motion angående introduktion för vikarier inom Vård och om-
sorg från Merja Wester (S). 

14. Anmälningsärenden  
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Kommunledningskontoret Sidan 

1(1) 
Enhet 

Kansli 

Datum 

2022-05-17 

Dnr 

2022-116 

Handläggare 

Thomas Lindberg 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

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

Köpeavtal: Kv Pilen 1 Hjo kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal mellan kommunal-
förbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Hjo kommun angående köp av fastigheten kv 
Pilen 1. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade § 42/21 att Hjo kommun ställer sig positiv till att medlemskommu-
nerna blir huvudmän för de fastigheter som Räddningstjänsten Östra Skaraborg nyttjar genom att 
överta ägande, drift och finansiering gällande de fastigheter (företrädesvis brandstationer) som RÖS 
nyttjar i sin verksamhet. Motivet är att RÖS, till skillnad från medlemskommunerna, inte har en 
egen organisation/kompetens inom fastighetsområdet. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Hjo kommun har undertecknat köpeavtal angående fastig-
hetsköp av fastigheten kv Pilen 1.  

Beslutsunderlag 

Köpeavtal kv Pilen 1 Hjo kommun. 

Skickas till 
Ekonomichefen 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
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Kommunledningskontoret Sidan 

1(1) 
Enhet 

Kansli 

Datum 

2022-03-28 

Dnr 

2018-43 

Handläggare 

Thomas Lindberg 

Mottagare 

Arvodesberedningen 

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

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Hjo kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Arvodesberedningen beslutar att inte föreslå någon revidering i fastställt arvodesreglemente för 
förtroendevalda i Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod är det brukligt att man ser över arvodesreglementet för förtroende-
valda. 

Arvodesberedningen ser inga behov av revidering i fastställt arvodesreglemente. 

Beslutsunderlag 

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Hjo kommun. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Hjo kommun 

 

Dokumenttyp Reglemente 

Fastställd/upprättad 2006-10-30, § 81 av Kommunfullmäktige 

Senast reviderad § 175/07 § 74/10, § 58/14, § 7/18 av Kommunfullmäktige 

Detta dokument gäller för Samtliga förtroendevalda i Hjo kommun 

Giltighetstid 2015 – tills vidare 

Dokumentansvarig Kommunchef 

Dnr 2006-166, 2014-224, 2018-43 
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Inledande bestämmelser  

1 § Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Ersättning till 

förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, pensionsförmån, 

semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, ersättningar för särskilda 

kostnader, resekostnadsersättning och traktamente. 

 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 30 % av heltid gäller endast 6 § samt 9-12 

§§. 

 

Ersättningsberättigade sammanträden m.m.  

2 § Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt 

har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 § och 10-12 §§ för sammanträde som anges 

i bilaga. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

3 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med belopp och på grunder som anges i bilaga. 
 

Ersättning för förlorade pensions- och semesterförmåner 

4 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorade pensions- och semesterförmåner med belopp 

och på grunder som framgår av bilaga. 

 

Särskilda arbetsförhållanden m.m. 

5 § Rätten till ersättning enligt 3-4 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande 

och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 

Rätten till ersättning enligt 3-4 §§ omfattar dessutom nödvändig ledighet för förtroendevalda med 

speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de 

förtroendevalda fullgör sina arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 

Årsarvode 

6 § Kommunstyrelsens ordförande har rätt till årsarvode med belopp som anges i bilaga. 

 

Rätt till ledighet och vissa andra förmåner framgår av bilaga. 

 

Fasta arvoden 

7 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 30 % av heltid har rätt till arvode i den 

utsträckning som anges i bilaga A. 

 

Vilka uppgifter som ingår i de fasta arvodena anges i bilaga B.  

 

Arvode för sammanträden och förrättningar 

8 § Förtroendevalda, som inte uppbär årsarvode eller fast arvode har rätt till dagarvode med belopp och 

på sätt som anges i bilaga A. 

 

Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har inte rätt till 

arvode med högre sammanlagt belopp än 1,0 dagarvode. 
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I de fall justering av protokoll medför särskild inställelse utgår ersättning med belopp som framgår i bilaga 

A. 

 

Kommunal pension 

9 § För förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser för kommunal pension i det kommunala 

pensionsreglementet. 

 

Resekostnadsersättning och traktamente 

10 § För resa inom kommunen för att delta i sammanträde eller motsvarande har förtroendevalda, om 

resvägen överstiger tre kilometer enkel resa, rätt till reseersättning enligt de bestämmelser som gäller för 

kommunens arbetstagare. 

 

För deltagande i sammanträde eller motsvarande utom kommunen har förtroendevalda rätt till 

reseersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för kommunens arbetstagare. 

 

Barntillsyn 

11 § Förtroendevalda har vid behov av barntillsyn till följd av deltagande av sammanträde eller förrättning 

rätt till ersättning för barnomsorg med belopp som i det aktuella fallet motsvarar avgiften för kommunal 

barnomsorg. 

 

Övriga kostnader 

12 § För andra kostnader än vad som avses i 10-11 §§ betalas ersättning om den förtroendevalda kan visa 

att särskilda skäl föreligger. 

 

Tolkning av bestämmelserna 

13 § Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 
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Bilagor till Hjo kommuns arvodesreglemente gällande fr.o.m. 2015-01-01 

Bilaga A 

1 § Med kommunalt organ skall förstås kommunfullmäktige, av kommunfullmäktige tillsatt beredning, 

kommunstyrelsen, annan kommunal nämnd, av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan 

kommunal nämnd tillsatt beredning samt revisor. Till beredning räknas inte bara beredning i egentlig 

mening utan även utskott, arbetsutskott, avdelning, delegation, kommitté och dylikt. 

 

2 § Ersättningsberättigande sammanträden m.m. är 

1. Kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, 

nämndutskott, nämndberedningar, presidiemöte i fullmäktige och nämnder liksom 

revisorernas sammanträden. 

2. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. 

3.  Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kommunperson/fadder, studieresa, 

kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och har samband med det kommunala 

förtroendeuppdraget. 

4. Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart till kommunen. 

5. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än den förtroendevalde själv 

tillhör. 

6. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ. 

7. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 

8. Fullgörande av granskningsuppgift för revisionsuppdrag. 

9. Sammanträde för justering av protokoll, då särskild tid och plats bestämts därför. 

 

3 § Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med följande belopp: 

1. För den som kan styrka en förlorad arbetsförtjänst utges detta belopp. Dock högst 290 

kronor (år 2014) per timma under högst åtta timmar per dag. 

2. För den som inte kan verifiera till vilket belopp förlorad arbetsförtjänst uppkommit erhåller 

ett schablonbelopp på 145 kronor (år 2014) per timma under högst åtta timmar per dag. 

3.  

Beloppen som anges i första stycket justeras årligen med motsvarande procentuella förändring som 

riksdagsmannaarvodet och avrundas till närmaste helt krontal. 

 

4 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen utgår i form av 

årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 4,5 % av den sammanlagda ersättningen 

för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av 

förtroendeuppdrag i kommunen. För att ersättning skall utgå krävs dels att den överstiger fasställt 

minimibelopp om 100 kronor/år och ett den förtroendevalde kan visa att fullgörande av det kommunala 

förtroendeuppdraget medfört minskade tjänstepensionsförmåner. 

 

Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring hos KPA. Genom betalning av årliga avgifter har 

kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån. 

 

För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning skall istället 

för första och andra stycket gälla följande: Den förtroendevalde som kan styrka att pensionsförmån har 

förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp. 
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Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt första stycket skall framställas senast vid 

utgången av mars månad året efter det år till vilken förlusten hänför sig. 

 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt tredje stycket skall framställas i samband med 

pensionering dock senast inom två år från pensionstillfället. 

 

5 § Förlorad semesterförmån ersätts med maximalt 14 % på utbetald ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 

 

6 § Kommunstyrelsens ordförande erhåller som årsarvode 100 % av gällande riksdagsmannaarvode x 12 

månader. 

 

Kommunstyrelsens ordförande äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i 

grupp 1 i AB 05 vid ledighet p.g.a. sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m.m. som angives i AB 

05 §§ 25, 26, 28, 29 och 30. Kommunalråd är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden enligt 

KFAs försäkringsbestämmelser. Vid förekommande olycksfall i samband härmed är kommunstyrelsens 

ordförande försäkrad enligt de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt speciellt beslutade särskilda 

försäkringsvillkor om TFA-KL efter central överenskommelse. 

 

7 § Arvode till ordförande och vice ordföranden i kommunstyrelsen samt ordföranden i barn- och 

ungdoms- samt omvårdnadsutskotten innefattar ersättning för sammanträde med respektive nämnd och 

allt annat arbete som är förenat med detta uppdrag. 

 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande erhåller som arvode 50 % av gällande riksdagsmannaarvode x 12 

månader. 

 

I andra till femte styckena anges det fasta månatliga arvodet uttryckt i procent av 80 % av det gällande 

riksdagsmannaarvodet. 

 

Arvoden till ordföranden utgår enligt följande: 

1. Kommunfullmäktige   7 % 

2. Kommunstyrelsen    100 % (av 100 % av gällande riksdagsmannaarvode) 

3. Barn- och ungdomsutskottet  30 % 

4. Omvårdnadsutskottet   30 % 

5. Byggnadsnämnden   10 % 

6. Tekniska utskottet   8 % 

7. Valnämnden (endast valår)  1,25 % 

 

Arvoden till vice ordföranden (även förste och andre i förekommande fall) utgår enligt följande: 

1. Kommunfullmäktige   2 % 

2 a Kommunstyrelsen (förste)  20 % 

2 b Kommunstyrelsen (andre)  50 % (av 100 % av gällande riksdagsmannaarvode) 

3. Barn- och ungdomsutskottet  6 %   

4. Omvårdnadsutskottet   6 % 

5. Byggnadsnämnden   3 % 

6. Tekniska utskottet   3 % 

7. Valnämnden (endast valår)  0,6 % 
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Arvoden till ledamöter i Allmänna utskottet (ej ordf, 1:e vice ordf, 2:e vice ordf) 

1. Ledamot   5 % 

 

Arvoden till revisorerna utgår enligt följande: 

 

1. Ordförande   5 % 

2. Vice ordförande   3 % 

2. Revisor    2 % 

 

Arvoden till beredningsledare utgår enligt följande: 

1. Arvodesberedningen   3 % 

2. Tillfällig beredning   enligt särsk. beslut 

 

Arvoden till överförmyndare utgår enligt följande: 

1. Överförmyndare   3 % 

 

Vilka uppgifter som ingår i de fasta arvodena anges i bilaga B.  

 

8 § Sammanträdes- och förrättningsarvoden (dagarvoden) utgår enligt följande: 

1. Grundarvodet är 171 kronor (år 2014) för första sammanträdestimmen under såväl dag- som 

kvällstid. 

2. Arvodet är därefter 86 kronor (år 2014) för påbörjad halvtimme under såväl dag- som 

kvällstid. 

3. Högsta arvodesbelopp för en och samma dag är sammanträdesersättning för 8 timmar; 1 368 

kronor (år 2014). 

4.  

Sammanträdesarvodena justeras årligen med motsvarande procentuella förändring som 

riksdagsmannaarvodet och avrundas till närmaste helt krontal. 

 

9 § Resekostnadsersättning erhålles endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta 

ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-/förrättningsplatsen. 

Om särskilda skäl föreligger kan kommunstyrelsen medge att ersättning utgår från annan plats. 

 

10 § Ersättningar vid övriga kostnader kan t.ex. vara kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och 

tillsyn av handikappad person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Handikappad förtroendevald kan 

ha särskilda kostnader för att kunna fullgöra uppdraget. Häri kan ingå kostnader för resor, ledsagare, tolk, 

hjälp med inläsning av handlingar. 
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Bilaga B 

Beskrivning av förtroendevalt uppdrag för att uppbära fast arvode i Hjo kommun 

 

Fast arvode till ordförande i byggnadsnämnden, tekniska utskottet och kommunfullmäktige samt 

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande innefattar i huvudsak följande arbetsuppgifter:  

 

- rutinmässigt följa förvaltningens arbete samt besök hos förvaltningen för information 

- inläsning av handlingar inför sammanträdet 

- deltagande i presidieberedning 

- genomgång av ärenden med föredragande, ansvarig chef, sekreterare eller annan anställd inför 

sammanträden eller förrättningar 

- övriga överläggningar med anställd för ordförandeuppdragets fullgörande  

- överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala organ  

- justering av protokoll  

- utövande av delegationsbeslut  

- mottagning för allmänheten 

- värdskap vid måltider och annan representation  

- närvaro vid invigningar 

- kontakt med media 

- deltagande i sammanträden med pensionärs-, funktionshindrades- och folkhälsoråd där man 

företräder den egna nämnden/utskottet 

- restid med anledning av ovan uppräknade uppgifter  

För protokollfört sammanträde utgår sammanträdesersättning. Vid förrättning eller uppdrag i annan 

kommun utgår sammanträdesersättning.  

 

Ovanstående arbetsuppgifter gäller i tillämpliga delar även övriga ledamöter med månadsarvode. 

Vice ordförandens uppdrag: 

 

- vid ordförandes frånvaro fungera som ordförande 

- rutinmässigt följa förvaltningens arbete 

- utöva ev. delegerad beslutanderätt 

 

Om ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än 30 dagar i följd har den vice 

ordförande som ersatt ordföranden rätt att överta arvode i proportion till den tid han/hon fungerar som 

ordförande. Under samma tid utbetalas inte arvode som vice ordförande. 

 

Arvoden om 30 % eller mer innefattar allt politiskt arbete. 
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Kommunledningskontoret Sidan 

1(2) 
Enhet 

Kansli 

Datum 

2022-03-22 

Dnr 

2022- 

Handläggare 

Thomas Lindberg 

Mottagare 

Arvodesberedningen 

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

Riktlinje för kommunal ersättning till borgerlig vigselförrättare 
fr o m 2023-01-01 

Förvaltningens förslag till beslut 

Arvodesberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- anta Riktlinje för kommunal ersättning för borgerlig vigselförrättare,
- ge kommunstyrelsen delegation på att vid behov revidera riktlinjen, samt
- medel anslås från budgetområde demokrati.

Sammanfattning 
Vigselförrättare utses av länsstyrelsen och förordnandet sker oftast på förslag av kommunen. En del 
av administrationen kring en vigsel ombesörjs för Hjos vidkommande av kommunen samtidigt som 
vigselförrättaren själv förväntas ta ansvar för delar av denna.  

Hjo kommun har för närvarande två vigselförrättare i kommunen. Dessa är dock behöriga att ut-
föra sitt uppdrag i hela landet. Att vara vigselförrättare anses vara ett hedersuppdrag. Det finns 
ingen möjlighet att ta ut en avgift av brudparet utan uppdraget ersätts i stället av länsstyrelsen med 
110 kr för en vigsel. Sker ytterligare vigslar samma dag ersätts dessa med 30 kr per vigsel. Någon 
uppräkning av ersättningsnivån har inte skett på senare tid och såvitt framkommit finns ingen plan 
om att i närtid justera denna.  

Från att det tidigare var mest förekommande att vigslar skedde i på den plats kommunen erbjuder, 
i Hjos fall stadshuset, sker numera vigslar även på andra platser i större omfattning. Vigselförrätta-
ren har i dessa fall möjlighet att direkt ta ut reseersättning av brudparet. 

Att brudpar väljer att ingå äktenskap i Hjo i stället för andra städer bör främja såväl besöksnäringen 
som verka positivt för kommunen ur ett rent allmänt marknadsföringsperspektiv. Under de tre sen-
aste åren har knappt 70 par gifts borgligt i kommunen, det vill säga cirka 20 st om året.  

Även mot beaktande av att det är ett hedersuppdrag kan finnas skäl för kommunen att komplettera 
ersättningen till en nivå som bättre speglar den insats som vigselförrättaren gör. Jämförelse skulle 
då kunna göras med sammanträdesarvodet för förtroendevalda.  

Möjligheten till ersättning bör handla om tillfällen där nedlagt arbete eller tid bedöms överstiga den 
för en normal vigsel. Med normal vigsel avses närmast en vigselakt i stadshuset som utförs av kom-
munen anställd personal och under eller i direkt anslutning till ordinarie arbetstid. 
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Med tanke på det antalet vigslar som sker i Hjo bedöms ersättningen inte har några nämnvärda ef-
fekter på kommunens ekonomi. Förvaltningen bedömer att kostnaden ryms inom budgetramen för 
politikområde demokrati. I förslaget till riktlinje föreslås en kommunal ersättning som motsvarar 
som högst två timmars sammanträdesarvode i enlighet med Arvodesreglementet för förtroende-
valda i Hjo kommun, bilaga A, 8 § p 1 - 2.  

Beslutsunderlag 
Förslag till Riktlinje för kommunal ersättning till borgerlig vigselförrättare. 

Skickas till 
Kommunens vigselförrättare 
Ekonomienheten 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinje för ersättning till borgerlig vigselförrättare  

 

Dokumenttyp Riktlinje 

Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2022- 

Senast reviderad  

Detta dokument gäller för Hjo kommun 

Giltighetstid 2023-01-01 - tills vidare 

Dokumentansvarig Kanslichef 

Dnr 2022- 
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Bakgrund 

Möjlighet till så kallad borgerlig vigsel har funnit länge. Den senaste största reformen inom om-
rådet skedde 2009 då möjligheten för lagfarna domare vid tingsrätterna att viga par togs bort. 
Istället kom länsstyrelserna att ensamt ansvara för att utse behöriga vigselförrättare i de fall vig-
seln inte sker inom ett trossamfund. 

Länsstyrelsen prövar dels lämpligheten hos den som ansöker som vigselförrättare och prövar 
även om det finns ett behov av ytterligare förrättare inom det geografiska området. Ansökan 
kan ske dels av den sökande själv, dels efter att kommunen inkommit med förslag på vigselför-
rättare till länsstyrelsen. 

Förordnandet till borgerlig vigselförrättare anses främst vara ett hedersuppdrag. Ersättning be-
talas ut av länsstyrelsen med ett belopp om 110 kr för en vigsel. Sker fler vigslar samma dag ut-
går ytterligare 30 kr per vigsel. 

Tidigare skedde merparten av vigslarna under kontorstid vid tingshuset, stadshuset eller annan 
plats där vigselförrättaren hade sin normala arbetsplats och lämplig lokal fanns tillgänglig. Nuför-
tiden förekommer fortfarande vigslar i stadshus eller motsvarande men det finns även ett 
ökande önskemål om att vigselakten ska ske på andra platser eller andra tider. 

Länsstyrelsen betalar ingen extra ersättning utöver vad som redovisats ovan. Det innebär att 
exempelvis resekostnader i så fall får utkrävas av brudparet. 

Riktlinjens tillämpningsområde 

Möjligheten till ersättning utöver länsstyrelsens utgår endast till borgerliga vigselförrättare som 
är föreslagna av allmänna utskottet i Hjo kommun. Ersättningen utgår vidare endast för vigselak-
ter som sker inom Hjo kommun. Endast för vigselakter där mer arbete eller tid än vad som kan 
anses vara normalt har utförts är ersättningsberättigade. 

Undantag 

Ersättning utgår ej för vigselakter som sker i Hjo stadshus. Ersättning utgår ej heller om vigsel-
förrättaren är anställd av Hjo kommun och vigseln sker under sedvanlig kontorstid och kan ses 
som en del i dennes anställning. 

Med anställd i kommunen jämställ den som i enlighet med Arvodesreglemente för förtroende-
valda i Hjo kommun, bilaga A § 7 uppbär ett arvode om 100 procent av riksdagsmannaarvode. 

Ersättningens storlek 

Ersättningen utgår med som högst ett belopp som motsvarar två timmars sammanträdesarvode 
i enlighet med Arvodesreglementet för förtroendevalda i Hjo kommun, bilaga A 8 § p 1 – 2. 

  



 4(4) 

 

Yrkande om ersättning 

Vigselförrättare som vill ha ersättning ska inkomma med yrkande om ersättning till Hjo kom-
mun, kanslienheten senast inom en månad efter vigselakten. I detta ska framgå: 
- Brudparets namn och kontaktuppgift 
- Plats och tidpunkt för vigselakten 
- Motivering till varför mer arbete utförts eller tid åtgått än vad som bedöms normalt 
- Hur mycket i timmar detta beräknas motsvara, dock högst två. 

Tolkningsföreträde 

Kanslichef vid Hjo kommun äger möjlighet att bedöma skäligheten i yrkandet och helt eller del-
vis avslå detta. 
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1(1) 
Enhet 

Ekonomi 

Datum 

2022-06-08 

Dnr 

2022-56 

Handläggare 

Ekonomichef 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

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

Vårbudget för Hjo kommun 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för vårbudgeten för 2023,
- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2023 fastställs enligt liggande förslag i

vårbudget,
- investeringsbudget och 5-årsplan för perioden 2023 – 2027 fastställs enligt föreliggande förslag

till vårbudget 2023 på sid 46, samt
- skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 21:57 per skattekrona.

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

Vårbudgeten ska bl a innehålla: 
- övergripande finansiella mål,
- justeringar i rullande investeringsplan på 5 år, samt
- ekonomiska ramar fördelat på politikernivå.

Slutlig budget fastställs sedan under kommande höstprocess 

Beslutsunderlag 
Vårbudget 2023. 

Skickas till 

Kommunledningsgruppen 

Lennart Andersson 
Ekonomichef 



2023 Hjo kommun
Vårbudget
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Sammanfattning av kommunstyrelsens 

beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

•	 angivna	verksamhets-	och	finansiella	mål	ligger	till	grund	för		
	 vårbudgeten	för	2023.

•	 ekonomiska	ramar	fördelat	på	politikområdesnivå	för	2023		
	 fastställs	enligt	föreliggande	förslag	i	vårbudget.

•	 investeringsbudgeten	2023	samt	investeringsplan	för	peri	
	 oden	2024–2027	fast	ställs	enligt	föreliggande	förslag	till			
	 vårbudget	2023	på	sid	46.

•	 Skatteintäkternas	storlek	baseras	på	att	nuvarande	skatte	
	 sats	bibehålls,	21:57	per	skattekrona.
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Organisation
Beskrivning av vår politiska organisation och                   
förvaltningsorganisation2
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2.1  Vår politiska organisation 

I	Hjo	kommuns	organisation	är	all	verksamhet	samlad	under	kommunstyrelsen.	Budgeten	fördelas	på	politiskt	intressanta	
områden	s.k.	politikområden	oberoende	av	hur	förvaltningen	är	organiserad.	Politikområdena	är;	Demokrati,	Kommunledning-
skontoret,	Plan	och	bygg,	Barn	och	utbildning,	Arbete	och	socialtjänst,	Vård	och	omsorg,	Kultur,	turism	och	fritid,	Teknisk	ser-
vice	och	Finansförvaltning.	(separat	avsnitt	om	Vatten	och	avlopp,	VA	samt	avfallshantering,	AÖS).

På denna nivå beslutar kommunfullmäktige i juni (Vårbudget) om bl.a.;

•	 övergripande	finansiella	mål,

•	 justeringar	i	rullande	investeringsplan	på	5-år,

•	 ekonomiska	ramar	fördelat	på	politikområdesnivå

Den politiska organisationen i Hjo kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Under kommun-
styrelsen 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	-	Kf

Revision RevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionÖverförmyndare Valnämnd RevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionArvodesberedning RevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionValberedning

RevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionKommunstyrelsenRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionByggnadsnämnd	-	Bn

RevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionAllmänna	utskottet	-	Au

RevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionIndividutskottet - Iu

RevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevision Barn- och ungdomsutskottet - Bu

RevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionOmvårdnadsutskottet - Ou

RevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionRevisionTekniska utskottet - Tu
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 2.2  Vår förvaltningsorganisation

Hjo	kommun	har	koncentrerat	det	politiska	ansvaret	under	kommunfullmäktige	till	en	nämnd	–	kommunstyrelsen.	Bygg-
nadsnämnden	är	jävsnämnd	och	hanterar	bygglov	och	enklare	detaljplanefrågor.	Under	kommunstyrelsen	finns	fem	utskott	
(se	politisk	organisation	föregående	sida).	Alla	ärenden	som	medför	budgetpåverkan	bereds	i	förvaltningen,	informeras	i	verk-
samhetsutskottet	och	samverkas	om	behov	föreligger	i	central	samverkansgrupp.	Ärendet	går	därefter	via	kommunstyrelsens	
allmänna	utskott	till	kommunstyrelsen	och	kommunfullmäktige.

Hjo	kommuns	organisation	består	av	en	förvaltning	–	kommunstyrelsens	förvaltning.	Förvaltningen	leds	av	kommundirek-
tören.	Förvaltningen	består	i	sin	tur	av	fem	olika	verksamhetsområden:	Samhällsbyggnad;	Vård	och	omsorg;	Barn	och	utbild-
ning;	Arbete	och	socialtjänst	samt	Kultur,	turism	och	fritid.	Förvaltningen	har	även	av	en	stab	som	fungerar	som	stöd	och	
service	för	verksamheterna.	I	staben	ingår	ekonomi,	personal,	kansli,	IT	och	kommunikation.

Det	ekonomiska	ansvaret	fördelas	på	flera	chefer	i	den	samlade	förvaltningsorganisationen.	Denna	decentralisering	är	än-
damålsenlig,	samtidigt	som	den	förutsätter	tydliga	ansvarsnivåer,	bra	kommunikationsvägar	och	en	ekonomisk	medvetenhet.	
Kommundirektören	leder	kommunens	ledningsgrupp	där	stabs-	och	verksamhetsdrivande	chefer	ingår.	Utöver	kommun-
direktörens	ledningsgrupp	finns	ledningsgrupper	inom	Vård	och	omsorg,	Barn	och	utbildning,	Arbete	och	socialtjänst	samt	
Samhällsbyggnad.	I	Kommunledningskontoret	ingår	politikområdena	”Demokrati”	och	”Kommunledningskontoret”.	I	Vård	och	
omsorg,	Barn	och	utbildning,	Arbete	och	socialtjänst	och	Kultur/Turism/Fritid	ingår	politikområdena	med	samma	namn.	I	Sam-
hällsbyggnad	ingår	politikområdena	”Plan	och	Bygg”	och	”Teknisk	service”.

Plan och Bygg
-	Fysisk	planering
-	Bygglovshandläggning

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

Trafikfrågor
-	Kollektivtrafik
-	Lokala	trafikföreskrifter

Vatten- och avlopp (VA)

Näringslivsfrågor

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

Folkhälsoarbete
Demokratifrågor
Säkerhetssamordning
Hållbarutveckling och 
miljö
Stab

Kommundirektör

Samhällsbyggnad Kultur,	turism	och	fritid Vård och omsorg Arbete	och	socialtjänst Barn	och	utbildning

	Kommunledningskontoret
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Planeringsprocessen
I budgetprocessen samlas merparten av de förändringsar-
beten som kräver politiska beslut. 3
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3.	Planeringsprocessen

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	ekon-
omisk	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	den	skat-
teprognos	som	Sveriges	kommuner	och	Regioner	(SKR)	
gör	i	oktober.

3.1 Plan för budget och budgetuppföljning

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

Grundläggande	för	en	god	ekonomisk	hushållning	är	en	
ekonomi	i	balans	och	en	välfungerande	uppföljning	och	ut-
värdering	av	ekonomi	och	verksamhet	där	varje	generation	
bär	sin	kostnad.	För	att	upprätthålla	en	god	ekonomisk	
hushållning	måste	det	för	verksamheten	finnas	ett	samband	
mellan	resursåtgång,	prestationer,	resultat	och	effekter.
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Planerings- och uppföljningsprocessen under året

Månad Aktivitet Innehåll

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

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

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

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

Budgetdialog Fördjupad	dialog	mellan	budgetberedning	och	respektive	verk-samhetschef

Budgetberedningar 2-3	budgetberedningssammanträde	under	apr-maj

Årsredovisning	till	KF Fullständig	årsredovisning	föredras	och	fastställs	av	KF

Maj Budgetberedningar 2-3	Budgetberedningsmöten	under	april-maj

Vårbudget bereds i Ks Ekonomiska	ramar,	verksamhetsmål	och	finansiella	mål	samt	5-årsplan	över	investe-
ringar 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	investe-
ringar	fastställs.

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

Budgetdialog

Budgetberedningen	följer	upp	informationen	från	bud-
getkonfe-rensen	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	ordina-
rie	mötesplanering.

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

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

Budget	och	verksamhetsplan	i	KF Budget	och	verksamhetsplan	beslutas	i	KF.
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BUDGET		OCH	VERKSAMHETSPLAN				2021-2023

Hjo kommuns vision och mål
Kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten genom den vi-
sion och tillhörande utvecklingsområden som finns antagna sedan 2013. 
Orden i vår visionsformulering “Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” är 
utvalda eftersom budskapet i dem är centrala. Bakom varje ord finns en 
tanke4
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4.1	Hjo	kommuns	vision

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.

Foto:	Jesper	Anhede
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Hjobornas tankar om framtiden i Hjo

Cirka	240	Hjobor	har	tagit	chansen	att	uttrycka	sin	mening	
om	hur	Hjo	ska	utvecklas	i	framtiden.	Nu	tar	vi	med	oss	de	
tankarna	när	vi	uppdaterar	Hjos	vision:	Tillsammans	skapar	
vi	framtidens	Hjo.

I	början	av	år	2020	började	Hjo	kommun	arbetet	med	
att	uppdatera	kommunens	vision	och	mål.	Uppdateringen	
skulle	utgå	från	medborgarnas	tankar	och	ta	hänsyn	till	
Agenda	2030,	Barnkonventionen	och	Parisavtalet.	På	grund	
av	covid-19-pandemin	fick	arbetet	pausas,	men	återupptogs	
under	våren	2022	och	avslutades	med	en	visionsvecka	den	
2-6	maj.	

Medborgarna	har	kunnat	dela	sina	tankar	i	bland	annat	
enkäter	och	under	träffar	på	plats	i	kransorterna	och	
tätorten.	Här	sammanfattar	vi	i	stora	drag	vad	som	har	
sagts.	

Styrkor och möjligheter

Många	Hjobor	uppskattar	den	välbevarade	trästaden,	
hamnen	och	närheten	till	vatten	och	grönområden.	Att	Hjo	
är	en	liten	stad	lyfts	fram	som	en	fördel;	det	är	tryggt,	gen-
uint	och	nära	till	allt.	Människor	är	trevliga	mot	varandra.	
Trots	att	vi	är	en	liten	stad	har	vi	ett	bra	utbud	av	aktivi-
teter,	restauranger	och	kultur.	

Viktiga saker att satsa på

Två	områden	som	många	tycker	är	viktiga	att	satsa	på	i	
kommunen	är	den	kommunala	servicen	med	bra	skolor	
och	äldreomsorg,	samt	klimat	och	miljö.	

Skolan	ska	vara	av	hög	kvalité,	likvärdig	och	trygg.	En	ut-
maning	är	att	få	samtliga	elever	att	gå	ut	nian	med	godkän-
da	betyg.

Det	ska	vara	enkelt	att	välja	”rätt”	ur	miljösynpunkt.	Främja	
cykel	och	gång	genom	fler	och	bättre	gång-	och	cykelvägar.		

Konkreta förslag

Här	är	några	konkreta	förslag	från	Hjoborna.	

• Extra	stöttning	till	elever	som	behöver	det	mer,	satsa	
på	elevhälsan.	

• Använda	lokalproducerade	livsmedel	inom	kommunal	
måltidsverksamhet.

• Öka	kontinuiteten	i	hemvården.

• Anvisat	ställe/lokal	för	unga	med	A-traktorer	att	hänga.

• Fler	lägenheter,	gärna	bostadsrätter.

Vad händer nu? 

Under	sommaren	och	hösten	kommer	Hjo	kommun	att	
arbeta	fram	en	uppdaterad	vision.	I	november	ska	kommun-
fullmäktige	ta	beslut	om	nästa	budget	för	kommunen	och	
då	ska	den	uppdaterade	visionen	och	kommunens	nya	mål	
vara	klara	och	ha	röstats	igenom	av	kommunfullmäktige.	
Visionen	och	målen	kommer	därefter	att	staka	ut	riktnin-
gen	framåt	för	alla	kommunens	verksamheter.	

I	nästkommande	avsnitt	redovisas	kommunfullmäktiges	
nu	gällande	15	prioriterade	mål	inom	visionens	respektive	
utvecklingsområden.	12	mål	är	verksamhetsmål	och	3	är	
finansiella.	Utifrån	dessa	mål,	tillgängliga	resurser	och	övrig	
styrning	utarbetar	förvaltningen	en	årlig	verksamhetsplan	
där	arbetet	för	att	nå	målen	beskrivs	och	motiveras.
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4.2	God	ekonomisk	hushållning	och	balanskrav

Modellen syftar till att omsätta visionen i praktisk handling i alla verksamheter. Kommunfullmäktige 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.

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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4.3	Hjo	kommuns	målmodell
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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.



BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN   2023

20

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 6 mnkr

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 14: Investeringarna ska finansieras med egna medel under mandatperioden 2023-2026

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.

Mål 15: Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras

Indikator: Årsredovisning och budgetuppföljningar.
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Arbetsgivarpolitik
Personalen är den viktigaste resursen i kommunen. Cirka 70% av kom-
munens kost¬nader är personalrelaterade. Det är därför cen¬tralt att 
kommunen tar hand om sin personal och är en attraktiv arbetsgivare. 5
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Arbetsgivarpolitik

Personalen är den viktigaste resursen i kommunen. Cirka 70% 
av kommunens kostnader är personalrelaterade. Det är därför 
cen¬tralt att kommunen tar hand om sin personal och är en 
attraktiv arbetsgivare.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsutmaningen	är	en	central	fråga	
för	Hjo	kommun	såväl	som	i	övriga	landet.	Konkurrensen	
om	kommunens	yrkesgrupper	skapar	betydande	organi-
satoriska	utmaningar,	framförallt	inom	skola	och	vård	och	
omsorg.	Ett	gott	personalstrategiskt	arbete,	inte	minst	med	
kommunens	arbetsgivarvarumärke,	skapar	förutsättningar	
för	att	utveckla	och	behålla	medarbetare.	Det	är	också	av	
stor	vikt	att	aktivt	arbeta	med	att	hitta	nya	lösningar	när	
det	gäller	arbetssätt	och	bemanning,	något	som	kommer	att	
vara	prioriterat	i	kommunens	fortsatta	kompetensförsör-
jningsarbete.

Det	är	inte	bara	ordinarie	tjänster	som	är	svårrekryterade	
utan	också	timanställda	vikarier.	Semesterbemanningen	
inom	vård	och	omsorg	är	en	stor	utmaning	i	Hjo	liksom	i	
övriga	riket.	

Heltid som norm 

Heltidsfrågan	är	en	viktig	reform	för	att	trygga	framtida	
kompetensförsörjning.	När	fler	medarbetare	i	välfärden	
arbetar	heltid,	minskar	rekryteringsbehoven	samtidigt	som	
jobben	blir	attraktivare	och	jämställdheten	ökar.	

Att	införa	heltid	handlar	bland	annat	om	att	tänka	nytt	
vilket	ställer	stora	krav	på	förankring,	kommunikation	och	
utbildning	för	medarbetare,	chefer	och	fackliga	represen-
tanter.	Det	är	genom	förändringar	i	schemaplaneringen,	
t.ex.	samplanering	över	enhets-	och	på	sikt	verksamhets-
gränser,	som	fler	heltidstjänster	skapas.	När	fler	arbetar	
heltid	skapas	bättre	förutsättningar	för	kontinuitet	och	
kvalitet	i	verksamheten.

Totalt	har	andelen	heltidstjänster	inom	vård	och	omsorg	
ökat	från	13%	2019	till	25%	2022.	Den	genomsnittliga	
sysselsättningsgraden	är	i	dagsläget	ca	88%	för	samtlig	per-
sonal	inom	vård	och	omsorg.	Projektet	fortlöper	och	i	ett	
nästa	steg	startar	ett	pilotprojekt	inom	samhällsbyggnad	
och	därefter	förskolans	verksamhet.

Arbetsmiljö och hälsa 

Det	systematiska	arbetsmiljöarbetet	ska	ge	förutsättningar	
för	ett	hållbart	arbetsliv	med	god	arbetsmiljö,	ökad	hälsa	
och	minskad	sjukfrånvaro.	Det	senaste	året	har	präglats	
av	snabba	omställningar	för	att	möta	de	arbetsmiljöfrågor	
som	pandemin	har	inneburit.	Samtidigt	har	ett	omfattande	
arbete	med	att	skapa	tydligare	strukturer	för	kommunens	
arbetsmiljöarbete	arbetats	med	i	syfte	att	göra	det	enklare	
för	kommunens	chefer	att	lyckas	med	arbetsmiljöarbetet.	
Framåt	skiftar	fokus	till	följsamhet	och	uppföljning	i	syfte	
att	bedriva	ett	framgångsrikt	arbetsmiljöarbete	som	skapar	
friska	arbetsplatser	där	människor	trivs,	mår	bra	och	pres-
terar.

Arbetet	med	att	sänka	sjukfrånvaron	fortskrider	där	ett	
särskilt	riktat	samarbete	med	Försäkringskassan,	Närhälsan	
och	vår	företagshälsovård	är	en	viktig	insats	som	visat	ge	
resultat.	Rehabiliteringsutbildning	med	fokus	på	alkohol-	
och	drogmissbruk	samt	stöd	vid	svåra	samtal	är	andra	akti-
viteter	riktade	till	kommunens	chefer	under	hösten.

Lönebildning 

Arbetet	med	lönestruktur	och	anställningsvillkor	för	me-
darbetare	i	Hjo	kommun	skapar	goda	förutsättningar	för	
att	kunna	behålla,	utveckla	och	rekrytera	engagerade	me-
darbetare	och	rätt	kompetens.	

Medarbetarens	löneutveckling	baseras	på	kompetens	och	
förmåga	att	utföra	arbetet	i	förhållande	till	ansvar	och	
svårighetsgrad.	Chefen	ansvarar	för	att	i	dialog	med	me-
darbetare	på	individuell	nivå	konkretisera	mål	och	uppdrag	
samt	följa	upp	medarbetares	resultat.	Det	ställer	krav	på	
tydlighet	och	mod	hos	chefen	samt	en	samsyn	på	resultat	
och	prestation	inom	verksamheterna.	Under	vårens	löner-
evisionsarbete	har	Barn	och	Utbildning	genomfört	ett	om-
fattande	arbete	för	att	säkra	den	gemensamma	bedömnin-
gen	av	yrkesskicklighet	i	syfte	att	skapa	en	lönespridning	
och	löneutveckling	som	stärker	medarbetarnas	motivation	
och	arbetsresultat.

Hjo	kommun	har	relativt	låga	lönenivåer	jämfört	med	
övriga	kommuner	i	Skaraborg	inom	de	stora	avtalsområde-
na.	I	syfte	att	förändra	lönestrukturen	för	yrkesgruppen	
undersköterskor,	en	yrkesgrupp	som	ligger	mycket	lågt	i	
förhållande	till	andra	skaraborgskommuner,	tilldelades	en	
riktad	satsning	till	yrkesgruppen	i	2022	års	lönerevision.	
Sjuksköterskor	liksom	lärare	fick	ta	del	av	en	mindre	
satsning.	Hur	kommunens	satsningar	står	sig	i	förhållande	
till	lönestrukturen	i	övriga	skaraborgskommuner	kan	ur-
skiljas	först	när	kommunernas	gemensamma	lönekartläggn-
ing	är	färdigställd.	
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Arbetet	med	att	säkerställa	en	god	lönestruktur	och	en	
lönenivå	som	står	sig	i	konkurrensen	med	övriga	Skaraborg	
är	av	högsta	prioritet	för	att	vi	ska	klara	kompetensförsör-
jningen	framöver.

Jämställdhet och mångfald 

Det	är	viktigt	för	oss	att	främja	mångfalden	som	finns	i	
organisationen	och	integrera	perspektivet	lika	rättigheter	
och	möjligheter	i	vårt	dagliga	arbete.	

I	vårt	mångfaldsarbete	fokuserar	vi	särskilt	på	att	öka	an-
delen	medarbetare	med	utländsk	bakgrund	och	vi	strävar	
efter	att	nå	en	balans	mellan	kvinnor	och	män	inom	alla	
yrkeskategorier.	Löneanalyser	utifrån	jämställda	löner	ge-
nomförs	årligen.

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

Mångfald	berikar	vår	organisation	vilket	innebär	att	vi	
när	vi	rekryterar	noggrant	ska	identifiera	vad	verksam-
heten	behöver	för	att	lyckas	med	uppdraget.	Nyckeln	till	
framgång	är	att	säkerställa	att	kravprofiler	alltid	tas	fram	
och	följs	i	syfte	att	säkra	att	rekryteringsprocessen	är	kom-
petensbaserad	och	likabehandlande.	

Ekonomiska beslut i budget 2023 kopplat till arbets-
givarpolitiken 

Kommunstyrelsen	har	i	politikområdenas	ekonomiska	
ramar	gjort	en	tilldelning	om	ca	13,8	mnkr,	beloppet	mots-
varar	3,0	procent	av	2022	års	budgeterade	personalkost-
nader.

Av	den	totala	ramförstärkningen	har	2,5%	fördelats	ut	till	
politikområdena	i	proportion	till	dess	andel	av	de	totala	
lönekostnaderna.	Resterande	0,5%	har	tillförts	kommunled-
ningskontoret	för	att	kunna	riktas	till	särskilda	yrkeskatego-
rier	i	samband	med	2023	års	lönerörelse.

Under	2022	avsätts	vidare	600	tkr	i	investeringsbudgeten	
riktat	mot	arbetsmiljöhöjande	insatser	som	uppkommer	i	
samband	med	kommunens	årliga	skyddsronder.	Beslut	om	
fördelning	av	resursen	tas	av	kommundirektör	efter	bered-
ning	i	kommunledningsgruppen.

Med	anledning	av	vårt	pågående	arbete	med	att	imple-
mentera	heltid	som	norm	finns	också	avsatt	en	pott	i	
driftsbudgeten	om	2	mnkr	för	oförutsedda	utgifter	som	
i	huvudsak	är	till	för	att	täcka	extra	kostnader	i	samband	
med	detta.	Under	utvecklings-	och	implementeringsfasen	
utgörs	kostnaderna	av	initialkostnader	såsom	anskaffande	
av	mjukvara	som	stöd	för	införandet	(schemaläggning	mm),	
personalförstärkning	inom	schemaläggning	och	utbildning	
i	samband	med	detta.	Potten	kommer	sedan	successivt	att	
växlas	över	till	att	täcka	eventuella	merkostnader	i	form	av	
ökat	antal	årsanställda	när	heltid	som	norm	är	fullt	infört.

I	budget	för	2023	finns	också	reserverat	medel	för	kom-
petensutveckling	inom	vartdera	politikområde.	Sedan	ett	
antal	år	tillbaka	finns	därutöver	avsatt	250	tkr	i	en	central	
pott	för	kompentensutveckling	som	inte	ryms	inom	poli-
tikområdets	budget,	som	kan	utnyttjas	genom	ett	internt	
ansökningsförfarande.	
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Förutsättningar	inför	årets	budgetarbete

Samhällsutveckling

Skatteunderlagsprognosen	vilar	på	ett	samhällsekonomiskt	
scenario	för	utvecklingen	globalt	och	i	Sverige	fram	till	år	
2025.	Analysen	bygger	på	en	konjunkturprognos	till	och	
med	2023.	Efterföljande	år	(2024–2025)	utgör	kalkylår	där	
utvecklingen	följer	en	trendframskrivning.	

Baserat	på	rekordstora	överraskningar	i	de	svenska	infla-
tionsutfallen	hittills	i	år	(statistik	till	och	med	mars)	samt	att	
höga	energipriser	(i	synnerhet	på	olja	och	el)	väntas	bestå	
året	ut	revideras	inflationsprognosen	upp	kraftigt.	KPIF-in-
flationen	beräknas	skjuta	över	5	procent	som	genomsnitt	
helåret	2022.	Inflationen	i	Sverige	antas	dock	gradvis	sjunka,	
dels	i	takt	med	att	energiprisernas	bidrag	till	KPIF-ökningen	
mattas	av,	dels	i	takt	med	att	den	underliggande	inflationen	
(KPIF	exklusive	energi)	åter	bedöms	sjunka	under	2	pro-
cent.	Trots	denna	dämpning	beräknas	årsgenomsnittet	för	
KPIF-	inflationen	2023	hamna	klart	över	målsatta	2	procent.	
Givet	en	period	med	långt	högre	inflation	än	på	länge	i	
Sverige	utgår	prognosen	från	högre	löneökningar	(än	tidig-
are	prognoser).	

Förutom	den	höga	inflationen	är	det	stigande	räntor	som	i	
hög	grad	präglar	de	makroekonomiska	utsikterna.	Ett	brant	
uppställ	för	marknadsräntorna	följer	inte	minst	av	förvänt-
ningar	om	höjda	styrräntor	från	en	rad	centralbanker.	En	
fortsatt	ränteuppgång	tycks	i	det	närmaste	oundviklig,	givet	
den	globala	inflationschocken	samt	de	ännu	mycket	låga	
styrräntorna.	Den	normalisering	som	stundat	under	tio	år	
av	unikt	låga	räntor	är	därmed	här	med	besked.	Inflations-	
och	ränteuppgången	kommer	att	ha	betydande	åtstraman-
de	effekter	på	världsekonomin	både	i	år	och	åren	därefter,	
en	motkraft	till	den	postpandemiska	återhämtning	som	
ännu	präglar	många	ekonomier.	

Rysslands	invasion	av	Ukraina	är	en	annan	viktig	faktor	just	
nu.	Kriget	är	starkt	bidragande	till	den	senaste	tidens	ener-
gi-	och	råvaruprisinflation,	och	höjer	osäkerheten	vad	gäller	
den	ekonomiska	utvecklingen	framöver.	Och	tillförsikten	
bland	hushåll	och	företag	i	Sverige	har	försvagats	sedan	
invasionen	inleddes.	Trots	dessa	globala	motvindar	pekar	
prognosen	mot	en	fortsatt	återhämtning	av	den	svenska	
konjunkturen	2022	och	2023.	Kriget	i	Ukraina	bedöms	
inte	ge	några	stora	negativa	effekter	på	den	inhemska	eft-
erfrågan	i	Sverige.	I	frånvaro	av	kriget	hade	konjunkturen	
sannolikt	varit	starkare,	men	faktum	är	att	”återöppnandet	
av	samhällsekonomin”	i	år	utgör	en	relativt	starkare	kraft.	

Det	bör	poängteras	att	BNP	under	loppet	av	2022	inte	
stiger	nämnvärt	snabbt.	Att	tillväxttalet	för	i	år	ändå	blir	
högt	följer	av	brant	uppgång	under	2021.	Vad	som	till	synes	
är	”hög	tillväxt	i	år”	är	alltså	i	själva	verket	en	effekt	av	
”hög	tillväxt	förra	året”.	Så	här	blir	det	när	kalenderårsgen-
omsnitt	(i	detta	fall	för	BNP)	jämförs	med	varandra;	”basef-
fekter”	eller	”överhänget”	trycker	upp	årsgenomsnitten	
2022.

Trots	hög	smittspridning	vid	årets	början	(med	en	topp	
i	slutet	av	januari)	har	restriktionerna	med	anledning	av	
covid-19	trappats	ner	markant	(i	februari	respektive	april).	
Återhämtningen	för	arbetsmarknaden	beräknas	därmed	
kunna	fortgå	–	trots	globala	risker,	hög	inflation	och	sti-
gande	räntor.	När	det	gäller	sysselsättningen	kvarstår	ännu	
mer	att	hämta	igen	(än	för	BNP),	efter	den	lågkonjunktur	
som	pandemin	och	restriktioner	medförde.	Särskilt	delar	av	
tjänstesektorn	kommer	kunna	stärkas	rejält	i	år,	vilket	gy-
nnar	inhemsk	efterfrågan	och	jobben	i	Sverige.	Detta	kom-
mer	att	driva	upp	antalet	arbetade	timmar,	vilket	gynnar	
lönesumman	och	det	kommunala	skatteunderlaget.	Utrym-
met	för	en	fortsatt	expansion	av	sysselsättningen	krymper	
dock	med	tiden.	Andelen	arbetslösa	sjunker	2023	under	
7,5	procent,	vilket	är	SKR:s	uppskattning	av	jämviktsarbet-
slösheten.	En	allt	måttligare	tillväxt	syns	därför	2024	och	
2025	för	såväl	arbetsinsatsen	(timmar)	som	BNP.	

Med	anledning	av	kriget	i	Ukraina	antar	prognosen	en	klar	
dämpning	för	export	och	investeringar	under	innevarande	
år.	Svackan	förväntas	dock	vara	temporär	och	tämligen	
snabbt	återhämtad,	liksom	bli	långt	mer	beskedlig	än	
vad	som	inträffade	första	halvåret	2020.	Mottagandet	av	
ukrainska	flyktingar	föranleder	samtidigt	att	de	offentliga	
konsumtionsutgifterna	i	Sverige	förhöjs	i	år,	vilket	alltså	
stärker	inhemsk	efterfrågan	och	BNP.	
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Starkare nominellt skatteunderlag 

Skatteunderlagsprognosen	är	baserad	på	den	samhällsekon-
omiska	bild	som	presenteras	kortfattat	här	ovanför.	SKRs	
aktuella	prognos	för	skatteunderlaget	innebär	en	markant	
upprevidering	av	löneökningstakten	på	den	svenska	ar-
betsmarknaden	(perioden	2022–2025).	Detta	bidrar	till	
en	upprevidering	av	prognosen	för	lönesumman	samt	det	
kommunala	skatteunderlaget.	Då	även	löner	och	priser	hos	
kommuner	och	regioner	antas	öka	snabbare	än	i	tidigare	
bedömningar	innebär	de	beräknat	högre	skatteintäkterna,	
inte	någon	reell	resursförstärkning.	Den	samhällsekono-
miska	utvecklingen	kommer	kommande	år	att	i	hög	grad	
präglas	av	just	den	urholkning	av	”köpkraften”	som	snabbt	
stigande	priser	och	löner	leder	till.	Urholkningen	kommer	
att	slå	olika	för	olika	aktörer,	men	kvalitativt	är	det	samma	
effekt	som	träffar	hushåll,	företag	och	offentlig	sek

Under	2021–2023	beräknas	både	skatteunderlagets	faktiska	
och	underliggande	ökningstakt	vara	högre	än	genomsnittet	
för	den	senaste	tioårsperioden	2011–2020	(3,7	respektive	
4,0	procent	per	år;	diagram	1).	Dessa	år	präglas	alla	av	kon-

junkturell	återhämtning,	efter	pandemin.	Sysselsättningen	
ökar	då	snabbare	än	den	ökning	som	följer	av	en	växande	
befolkning.	Det	som	driver	på	ökningen	av	skatteunderlaget	
framöver	är	främst	stora	ökningar	av	löne-	och	pension-
sinkomster,	som	tillsammans	ger	de	största	bidragen.	Detta	
motverkas	i	viss	mån	av	två	faktorer;	dels	att	den	samman-
tagna	effekten	av	prisbasbeloppets	och	timlönernas	utveck-
ling	medför	en	betydande	ökning	av	grundavdragen	och	dels	
att	inkomsterna	av	arbetsmarknadsersättningar	minskar	
(när	konjunkturläget	blir	allt	starkare).	Att	prisbasbeloppet	
stigit	så	kraftigt	beror	på	den	snabba	inflationsuppgången,	
vilken	hittills	framförallt	har	drivits	av	höga	energipriser.	
Nästa	år	får	det	faktiska	skatteunderlaget	dessutom	en	ex-
tra	skjuts	av	förslaget	om	att	omvandla	reseavdragen	(som	
minskar	skatteunderlaget)	till	en	skattereduktion	(som	
inte	påverkar	skatteunderlaget),	som	lämnats	till	riksdagen	
(samma	dag	som	vårpropositionen).	Regeringen	har	aviserat	
att	den	i	budgetpropositionen	för	2023,	enligt	praxis,	avser	
att	föreslå	en	minskning	av	det	generella	statsbidraget	med	
ett	belopp	som	motsvarar	skatteintäkten	av	det	slopade	
avdraget.	Förslaget	påverkar	därför	inte	skatteunderlagets	
underliggande	ökningstakt.	
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tkr

Ändrings-
budget    
mars 2022

Prognos 
2023	enl	
SKL	21:20														

Utrymme	
2023       
vs 2022

Skatteintäkter	 436	069 462	537 26	468

Skatteintäkter,	avräkning	 4	255 0 -4	255

Inkomstutjämningsbidrag	 118	503 122	721 4	218

Kostnadsutjämning -5	896 -5	230 666

Regleringsbidrag	 23	363 14	550 -8	813

Avgift	LSS-utjämningen	 -396 - 4029 -3	633

Fastighetsavgift 23	319 24 702 1	383

Summa skatter och stats-
bidrag:

599 217 615 251 16 034

Kalkylen	för	2024–2025	utgår	från	att	sysselsättningen	väx-
er	i	linje	med	befolkningen	i	arbetsför	ålder	och	timlönerna	
ökar	med	drygt	3	procent	per	år	i	genomsnitt.	Det	innebär	
att	lönesummans	bidrag	till	skatteunderlagstillväxten	blir	
lite	mindre	än	ett	historiskt	genomsnitt	och	att	skatteun-
derlagets	ökningstal	landar	en	bit	under	fyra	procent.

Effekten på skatteunderlagets utveckling och bidrag 
från komponenter

För	Hjo	kommuns	del	innebär	SKR:s	prognos	en	ökning	av	
skatter	och	generella	statsbidrag	med	totalt	ca	16,0	mnkr	
jämfört	med	de	intäkter	som	budgeterats	för	2022.	Detta	
är	en	mindre	ökning	än	de	senaste	årens	ökningstakt.	In-
täkterna	under	2022	bygger	på	9	290	invånare.	Se	tabellen	
nedan:

De	tre	översta	intäktstyperna	i	ovanstående	tabell	är	direkt	
relaterade	till	Sveriges	löneutveckling	och	skatteunderlag,	
vilka	förväntas	ge	en	relativt	kraftig	ökning	2023.	Förklar-
ingen	till	detta	är	högre	timlöner	och	ökad	sysselsättning,	
men	också	förändrade	regler	för	avdrag	för	resor	till	och	
från	arbetet.	Denna	ökning	”tar	dock	staten	tillbaka”	i	form	
av	snabbare	avtrappning	av	regleringsposten.	

Noteras	bör	också	att	ovanstående	tabell	är	en	jämförelse	
mellan	Hjo	kommuns	ändringsbudget	för	2022	och	SKR:s	
aprilprognos	för	2023.	SKR:s	aprilprognos	över	skatteintäk-
terna	för	2022	är	något	högre	(ca	2,5	mnkr)	än	kommun-
ens	ändringsbudget	för	2022	vilket	gör	att	det	”överhän-
get”	ingår	i	ovanstående	tillkommande	utrymme.	Ca	0,3	
mnkr	av	det	tillkommande	utrymmet	utgörs	av	effekten	av	
uppräkning	med	invånarantalet	från	9	285	(i	2022	års	bud-
get)	till	9	290	invånare	(antagandet	i	2023	års	budget).	

Avgiften	till	kostnadsutjämningssystemet	prognostiseras	
vara	ca	0,7	mnkr	lägre	än	2022.	Hjo	kommun	är	en	bidrags-
givare	till	systemet	vilket	innebär	att	våra	strukturella	
förutsättningar	för	att	bedriva	kommunal	verksamhet	anses	
bättre	än	genomsnittskommunens.

Den	låga	ökningen	i	skatteunderlaget	för	2020	-	2021	
medförde	att	regeringen	kompenserade	kommunerna	med	
kraftiga	statsbidrag	under	dessa	år.	Dessa	medel	tillfördes	
den	s.k.	regleringsposten,	vilken	nu	trappas	av	och	för	Hjos	
del	innebär	detta,	tillsammans	med	”återtagandet”	av	effek-
ten	av	reseavdraget,	en	minskning	av	intäkterna	med	hela	
8,9	mnkr	för	2023

Utöver	minskningen	av	regleringsbidraget	drabbas	också	
Hjo	kommun	av	kraftigt	ökat	bidrag	till	LSS-utjämningssys-
temet	för	2023,	med	3,6	mnkr.	Detta	är	resultatet	av	
antalet	LSS-insatser	under	hösten	2020	och	kommunens	
kostnader	för	desamma	under	2021.	Att	Hjo	kommun	
betalar	en	avgift	i	detta	utjämningssystem	beror	på	att	vår	
kommuns	omfattning	på	LSS-verksamheten	är	lägre	än	gen-
omsnittskommunens.
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Kostnadsutvecklingen

Som	framgår	ovan	beror	det	ökade	skatteunderlaget	i	stor	
utsträckning	på	ökad	löneökningstakt.	Detta,	tillsammans	
med	inflationsförväntningar,	höjda	räntor	mm	kommer	öka	
Hjo	kommuns	kostnader	kraftigt	under	2023.

Utöver	ökade	lönekostnader	kommer	kostnaderna	för	
pensioner	att	stiga	kraftigt.	SKR/Sobona	har	med	OFR,	
Svenska	Kommunalarbetarförbundet	och	Akademikeralli-
ansen	träffat	en	överenskommelse	som	i	korthet	innebär	
att	den	premiebaserade	pensionsavgiften	höjs	från	4,5%	till	
6,0%	av	lönen.	Bara	denna	komponent	innebär	en	höjning	
med	33%.	Därutöver	skall	pensionsavgiften	dessutom	infla-
tionsskyddas	vilket	gör	att	pensionskostnaderna	kommer	
att	öka	mycket	kraftigt	under	2023.	Merkostnaden	för	
2023	är	i	vårbudgeten	beräknad	till	ca	5,5	mnkr	men	därtill	
kommer	inflationseffekten	som	kommer	att	få	beräknas	i	
höstprocessen		

För	att	motverka	inflationen	har	Riksbanken	dessutom	
påbörjat	en	successiv	höjning	av	styrräntan.	Prognoserna	
pekar	på	en	ökningstakt	med	ca	1	procentenhet	årligen	
under	2022	och	2023.	Hjo	kommuns	räntebärande	skulder	
uppgår	till	ca	120	mnkr,	vilket,	på	sikt,	skulle	innebära	en	
ökad	kostnad	med	ca	1,2	mnkr	per	år.	Låneportföljens	sam-
mansättning	av	rörliga/fasta	räntor	och	förfallodag	innebär	
dock	att	den	faktiska	kostnadsökningen	bedöms	vara	lägre	
än	så	under	2022	och	2023

Sammanfattningsvis	kan	sägas	att	efter	flera	år	av	höga	
resultat	i	kommunsektorn	i	allmänhet,	samt	även	i	Hjo	
kommun,	ser	det	mycket	tufft	ut	inför	2023.		Kraftiga	kost-
nadsökningar	väntar	och	säkerheterna	är	mycket	stora.	
Inflations-	och	ränteutvecklingen	är	starkt	beroende	av	
utvecklingen	av	kriget	i	Ukraina	och	Covid-19	pandemin	
som	troligen	inte	kan	anses	vara	helt	över.	

Befolkningsutveckling

Invånarantalet	i	Hjo	har	ökat	årligen	under	de	senaste	8	
åren.	Under	2014–2018	färdigställdes	ett	relativt	stort	antal	
nya	lägenheter	och	villatomter	samtidigt	som	flyktingmot-
tagandet	var	högt.	Mottagandet	har	nu	minskat	kraftigt	
och	vi	ser	också	ett	mönster	i	att	man	som	nyanländ,	av	
arbetsmarknadsskäl	söker	sig	till	de	större	städerna/noder-
na	efter	ett	par	års	integration	här	i	Hjo.	Trots	det	har	in-
vånarantalet	i	Hjo	inte	minskat	under	något	år,	vilket	beror	
på	inflyttning	från	andra	delar	av	landet	

Från	att	ha	uppvisat	relativt	kraftiga	ökningar	av	antalet	
invånare	under	2014–2018	med	i	genomsnitt	75	personer	
har	som	sagt,	tillväxten	under	2019	-	2021	avtagit.	Inled-
ningen	av	2022	visar	dock	på	att	det	”tagit	fart”	med	en	
ökning	av	ca	40	invånare	under	de	första	fem	månaderna.	
Antalet	invånare	är	i	skrivande	stund	(maj-2022)	9	273.

I	likhet	med	de	flesta	svenska	kommunerna	råder	det	
bostadsbrist	i	kommunen.	För	att	möta	detta	fortsätter	
Hjo	kommun	med	att	exploatera	områden	för	nybygg-
nation.	Näst	på	tur	står	bland	annat	området	Hjo,	Söder	
6:1,	beläget	norr	om	den	nya	Estrid	Ericsonskolan	(ca	35	
villatomter)	samt	Knäpplan	Södra,	beläget	strax	söder	om	
Knäpplans	förskola	(24	radhuslägenheter	och	8	villatomter)

Utöver	detta	planerar	dessutom	det	privata	fastighetsbo-
laget	J	Wennergren	Byggnads	AB	byggnation	av	ca	75	lägen-
heter	på	området	Sjöryd,	norr	om	Hjo	Stadspark.	Detta	
sammantaget	möjliggör	ökad	cirkulation	på	boenden	och	
ökad	inflyttning	till	kommunen

Budgeten	för	2023	bygger	på	att	befolkningsökningen	håller	
i	sig	och	att	invånarantalet	per	den	1	november	2022	up-
pgår	till	9	290.
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7.	Ställningstaganden	och	prioriteringar

Kommunsverige	lever	på	prognoser.	Prognoser	om	kon-
junkturutveckling,	på	kommande	behov,	på	invånarantal	och	
inte	minst	på	storleken	på	skatteintäkterna.	Vi	lever	nu	med	
sviterna	efter	två	år	av	pandemi	och	som	lök	på	laxen	har	
vi	nu	ett	skrämmande	säkerhetsläge	i	närområdet,	i	Europa,	
som	ingen	av	oss	varit	med	om	tidigare	–	osäkerhet	som	
manar	till	försiktighet.

Hjo	kommuns	drift	under	föregående	och	innevarande	år	
är	till	stora	delar	i	fas	förutom	de	stora	orosmoln	kring	
den	kraftiga	ökning	av	orosanmälningar	kring	barn	och	unga	
som	vi	ser	effekter	av	både	i	skolan	och	inom	Individ-	och	
familjeomsorg.	I	spåren	av	detta	ökar	antalet	placeringar	
och	kostnaderna	skjuter	i	höjden.	Vi	befinner	oss	idag	på	
nivåer	vi	aldrig	tidigare	sett,	en	situation	som	vi	dessvärre	
delar	med	de	flesta	kommuner	och	som	vi	kommer	att	få	
leva	med	ett	bra	tag	framöver.	

Vi	presenterar	en	vårbudget	som	är	mycket	försiktig	och	
återhållsam	där	vi	avsatt	medel	till	löneutveckling,	ökade	
inköpskostnader	och	ökade	kapitaltjänstkostnader.	Vi	har	
också	tillfört	medel	till	skolans	ökade	barnkullar	samt	till	
nattbemanningen	på	Sigghusberg.	Fortsatt	har	vi	bifallit	
äskanden	som	kan	bidra	till	ökade	intäkter	såsom	mark-	
och	exploateringsingenjör	(möjliggör	ökad	exploatering	
och	inflyttning)	samt	äskanden	som	hindrar	utflöde	av	pen-
gar	och	garanterar	rättssäkerheten	(socialsekreterare	inom	
Ifo).	Vi	är	helt	medvetna	om	att	det	finns	en	rad	yrkanden	
som	anses	vara	nödvändiga	men	som	vi	nu	valt	att	avvakta	
med	till	höstens	budgetprocess.	Vår	ambition	är,	och	har	
alltid	varit,	att	säkra	en	fortsatt	balanserad	ekonomisk	fram-
fart	och	i	möjligaste	mån	ge	förvaltningen	besked	om	vilka	
planeringsförutsättningar	som	gäller	för	kommande	år	och	
i	vårbudgeten	vill	vi	inte	presentera	några	glädjekalkyler.	
För	att	kunna	bifalla	ovanstående	äskanden	har	vi	baserat	
budgeten	på	9290	invånare	och	valt	att	sänka	resultatet	till	
6	mkr	vilket	naturligtvis	är	en	risk	i	sig.	Vi	har	valt	att	inte	
lägga	något	effektiviseringsbeting	på	förvaltningen	denna	
gång	men	det	innebär	att	kravet	på	budgetföljsamhet	är	
starkare	än	någonsin.	

Just	nu	befinner	vi	oss	i	slutfasen	av	en	intensiv	inves-
teringsperiod	och	kommande	år	måste	omfattningen	av	
investeringarna	drastiskt	sänkas.	Några	få	objekt	finns	med	
i	vårbudgeten	där	den	största	posten	är	gymnastiksalen	på	
Guldkroksskolan	som	måste	restaureras	och	tillgänglighets	
anpassas	och	eftersom	arbetet	påbörjats	och	är	viktigt	har	
tilläggsäskandet	bifallits.	Investeringsbudgeten	tillförs	också	
300	tkr	kommande	år	för	att	projektera	den	fortsatta	
utvecklingen	av	Guldkroksområdet.	Skarpa	åtgärdsförslag,	
kostnads-	och	tidsplan	ska	presenteras	mars	2023.			

Hjo	kommuns	medarbetare	är	verksamhetens	bas	och	sto-
ra	tillgång,	vi	har	i	vårt	förslag	avsatt	medel	till	löneutveck-
ling	motsvarande	3%	av	hela	lönestocken.	Vi	vet	att	vi	på	
flera	områden	ligger	lågt	lönemässigt	och	därför	är	en	halv	
procentenhet	av	dessa	(2,3	miljoner	kr)	avsatta	till	dessa	
grupper.	Vår	ambition	är	våra	lönenivåer	i	Hjo	ska	hålla	
sig	på	mediannivå	och	tanken	är	att	vi	ska	fortsätta	med	
extra	avsättningar	kommande	år	för	att	höja	nivån.	Arbetet	
med	heltid	som	norm	ska	fortgå	och	de	två	miljoner	som	
funnits	till	det	arbetet	finns	fortsatt	kvar.	Ökad	kunskap	
om	kommunens	ekonomi	och	förutsättningar	ger	våra	
medarbetare	en	bättre	känsla	av	sammanhang	och	större	
möjlighet	att	bidra	med	kloka	idéer	och	smarta	lösningar,	
därav	det	uppdrag	förvaltningen	givits	som	handlar	om	
kompetensutveckling	och	lyhördhet.	

Tillsammans skapar vi framtidens Hjo!

Catrin	Hulmarker	(m)
					Kommunalråd
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7.1 Sammanställning av ramtilldelning

Härledning	av	driftbudget	2023	fördelat	på	politikområde	(tkr)

1 2 3 4 5 6 7 8

Politikområde Budget 
2022

Generell	ram	
tilldelning

Pris	uppräk-
ning

Tillkommande	
kapitaltjänst

Justering	
intern	ränta

Återföringar Tilldelningar Intäkts-
ökningar

Budget      
2023

Demokrati 7 033 132 35 -50 150 7 300

Kommunledning 53	111 730 544 3	036 57	421

Plan	och	bygg 4	726 130 28 4	884

Barn	och	utbildning 257	540 4	313 2	382 480 -1	200 1	375 264	890

Arbete	o	socialtjänst 38	439 590 346 550 39	925

Vård och omsorg 191	144 4	873 708 -1	350 1	375 196	750

Kultur/turism/fritid 24	255 308 219 123 24	905

Teknisk service 21	062 435 286 450	 -1	000 750 -2 000 19	983

Summa 597 310 11 511 4 548 1 053 0 -3 600 7 236 -2 000 616 058

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

-5	836

-4	457

-196

2	500

-18 -6	063

-1	975

Verksamhetens 
nettokostnad

587 017 11 511 4 548 857 0 -3 600 9 736 -2 018 608 051

Kolumn 1 Budget 2022

Planeringen	utgår	från	politikområdenas	budgetramar	under	innevarande	år	(2022)	och	förutsätter	en	budget	i	balans.

Kolumn 2 Generell ramtilldelning

I	kolumn	2	”Generell	ramtilldelning”	med	personalkostnader	som	bas	tilldelas	respektive	politikområde	ett	belopp	som	motsvarar	2,5	%	av	
politikområdets	budgeterade	personalkostnader.	

Kolumn 3 Prisuppräkning

I	kolumn	3	tilldelas	respektive	politikområde	en	kompensation	för	prishöjningar	som	motsvarar	2,0	%	av	övriga	kostnader	utöver	den	gene-
rella	ramtilldelningen.	Vad	gäller	intern	prissättning	kompenseras	köpande	verksamhet	med	ovanstående	nivåer	(2,5	%	resp.	2,0	%)	gentemot	
säljaren.	Förändringar	i	efterfrågan	av	interna	tjänster	hanteras	dock	inte	i	kommunstyrelsens	fördelningspolitik,	men	ingår	i	budgetarbetet	
och	kan	bli	föremål	för	översyn	under	höstens	budgetarbete/verksamhetsplanering.	Exempel;	Om	en	skola	vill	köpa	mer	städtimmar	sker	den	
finansieringen	inom	beslutad	ram.	Om	skolan	istället	vill	köpa	färre	städtimmar	måste	säljande	enhet	anpassa	sin	organisation	för	detta.
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Kolumn 4 Kapitaltjänstkostnader

I	samband	med	att	större	investeringar	tas	i	bruk	och/eller	faller	ifrån,	sker	också	en	förändring	av	politikområdets	ram	för	avskrivningar	
och	ränta.	Grundregeln	är	att	ramtilldelning	sker	året	efter	investeringsåret.		Vid	större	investeringar	och	då	en	investering	tas	i	bruk	under	
året	sker	dock	ibland	tilldelning	för	del	av	år.	I	kapitaltjänstkostnader	ingår	en	intern	ränta	på	1,0	%	(1,25	%	2021).	För	den	avgiftsfinansierade	
verksamheten	såsom	Vatten	och	Avlopp	omräknas	räntenivån	sedan	till	delårsbokslutet	respektive	årsbokslutet	till	kommunens	verkliga	
genomsnittliga	räntesats	för	året.

Nedan	följer	en	sammanställning	över	de	investeringar	som	föranlett	ramjustering	i	2023	års	vårbudget.

Politikområde   (tkr) Belopp Kommentar

Teknisk service 376 Potter;	Gatuarbeten,	Asfaltering	mm

Teknisk service 74 Hamnen	Vågbrytaren	(tilläggsanslag)

S:a Teknisk service 450

Barn	o	utbildning 420 Guldkroksskolan	-	Skolgårdsåtgärder

Barn	o	utbildning 60 Övriga	skolor	-	Skolgårdsåtgärder

Summa Barn o utbildning 480

Kultur	o	Fritid 75 Guldkroksbadet	–	inkl	bassängöverdrag

Kultur	o	Fritid 48 Guldkroksbadet	–	inkl	bassängöverdrag

S:a Kultur o Fritid 123

S:a kapitaltjänst PFÖ 2023 1 053

Kolumn 5 Justering av internränta

SKR	har	som	förslag	till	rekommendation	att	höja	internräntan	för	2023	från	1,00	till	1,25	%,	vilket	skulle	medföra	en	justering	av	anslagen	
internt.	P	g	a	osäkerhet	av	nivån	avvaktar	vi	till	höstbudgeten	med	belopp	och	nivå.

Kolumn 6 Återföringar

Politikområde   (tkr) Belopp

Demokrati	-		återläggning	Val	2022 -50

S:a Demokrati 50

Barn	och	utbildning	-		Förändrat	elevantal	Gymnasium 1	200

Summa Barn o utbildning 1 200

Vård	och	omsorg	-	Återläggning	bemanning	natt	Hemvården -1	350

S:a Vård och omsorg 1 350

Teknisk	service	-	Återläggning	Strömsholmsdammen -1	000

S:a Teknisk service 1 000

S:a kapitaltjänst PFÖ 2023 -3 600
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Kolumn 7 Tilldelningar

Nedan	följer	en	sammanställning	över	ramtilldelning	på	grund	av	politiska	prioriteringar.	För	en	mer	detaljerad	information	om	vad	tilldelningen	inne-
bär	se	vidare	politikområdenas	beskrivningar	på	
sidorna 49-70.	Utöver	dessa	har	politikområdena	också	kompenserats	för	uppräkning	av	personalkostnader,	allmän	inflation	samt	förändringar	i	
kostnaderna	för	kapitaltjänst	(ränta	och	avskrivning).

Kolumn 8 Intäktsökningar

I	budget	2022	ingår	1	650	tkr	i	intäkter	från	försäljning	av	mark.	Detta	belopp	har	i	2023	års	budget	höjts	med	2	000	tkr	och	uppgår	då	till	3	650	tkr.

Politikområde   (tkr) Prioriteringar Tilldelning

Demokrati Webbsändning	av	KF	-	sammanträden 150

Kommunledningskontoret RÖS 234

Nytt	ekonomisystem 500

Extra	lönesatsning 2 302

Barn	och	utbildning Förändrat	elevantal	grundskola 275

Förändrat	elevantal	gymnasiesärskola 1	100

Arbete	och	socialtjänst Helårstäckning	för	2	tjänster	-	Ökning	av	
orosanmälningar

550

Vård och omsorg Bemanning natt Sigghusberg 1	375

Teknisk Service Mark	och	exploateringsingenjör	100% 750

Finansförvaltningen Justering	av	intäkt	för	PO-pålägg 2	500

Totalsumma 9 736
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Politikområde Budget 2022 Förändring Budget 2023

Demokrati 7 033 267 7 300

KS	förvaltning 53	111 4	310 57	421

Plan	och	bygg 4	726 158 4	884

Barn	och	utbildning 257	540 7	350 264	890

Arbete	och	socialtjänst 38	439 1	486 39	925

Vård och omsorg 191	144 5	606 196	750

Kultur,	turism,	fritid 24	255 650 24	905

Teknisk service 21	062 -1	079 19	983

Finansförvaltning	(Internränta) -	5836 -196 -6	032

Finansförvaltningen	(övrigt) -4	457 2	482 -1	975

Verksamheternas budgetramar 587 017 21 034 608 051

Sammandrag över ramförändring per politikområde

Ramförändring	budgetram	per	politikområde	(tkr)
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7.2 Särskilda uppdrag till förvaltningen

Utöver kommunfullmäktiges prioriterade mål samt de ekon-
omiska prioriteringarna på föregående sidor ger Kommun-
styrelsen förvaltningen nedanstående särskilda uppdrag. 
Uppdragen är indelade i två 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 ska genomsyra hela kommunens verksamheter.

Specifika uppdrag som ännu ej avrapporterats

• Översyn/revidering	av	Hjo	kommuns	måltidspolicy	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	ambitionsniv-
ån	är	nödvändig	inför	kommande	år.	Förvaltningen	kommer	
att	presentera	ett	förslag	till	reviderad	måltidspolicy	för	
politiken	under	hösten	2022

• Guldkroksområdet	

Guldkroksområdet	är	redan	idag	ett	naturligt	nav	för	en	
rad	inomhus-	och	utomhusidrotter	i	vår	kommun.	Förvalt-
ningen	har	haft	i	uppdrag	att	i	samarbete	med	föreningsliv,	
skola	och	andra	intressenter,	fördjupa	utredningen	av	be-
hov	och	möjligheter	i	området	samt	ta	fram	en	plan	för	
den	fortsatta	utvecklingen	av	området.	Arbetet	skulle	ha	
fokus	på	tillgänglighet	för	utövare	och	åskådare,	flexibelt	
och	maximalt	nyttjande	av	olika	faciliteter	samt	möjligheter	
till	samordning	av	verksamheter.	

Utredningen	har	presenterats	och	arbetet	med	konkreta	
åtgärder	ska	nu	fortsätta.	Nästa	steg	blir	att	ta	hjälp	av	
extern	arkitektkompetens	för	att	utifrån	områdets	mö-
jligheter	ta	fram	ett	konkret	förslag	på	hur	befintliga	bygg-
nader	och	utomhusytor	kan	utvecklas	och	förmeras	utifrån	
de	möjligheter	och	önskemål	som	framkommit.	Detta	
ska	kompletteras	med	en	tidsplan	samt	en	uppskattning	
av	ekonomiska	konsekvenser.	Återrapport	ska	ske	i	mars	
2023	för	att	åtgärderna	ska	kunna	planeras	för	kommande	
års	budget.	

Under	2022	finansieras	arbetet	med	medel	från	kommun-
ledningens	investeringspott	(134	tkr).	I	budget	2023	avsätts	
ytterligare	investeringsmedel	om	300	tkr	för	fortsatta	pro-
jekteringskostnader.

• 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

• Förebyggande	ungdomsverksamhet														 																																																																																																							

I	maj	2022	redovisade	förvaltningen	en	delrapport	till	
uppdraget	Utredning	av	Hjo	kommuns	förebyggande	ung-
domsverksamhet.	Delrapporten	redovisade	en	kartläggning	
av	verksamhet	som	idag	är	kopplad	till	Fritidsgården	Statio-
nen,	en	omvärldsbevakning	samt	det	förändringsarbete	som	
påbörjats	under	hösten	2021	med	just	verksamheten	som	
är	kopplad	till	Fritidsgården.

Det	finns	behov	av	att	genom	samverkan	utveckla	den	öp-
pna	ungdomsverksamhet	och	stärka	samverkan	kring	barn	
och	unga	med	andra	verksamheter	i	kommunen.	

Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	redovisa	återstående	delar	
av	uppdraget	och	återkomma	till	Kommunstyrelsen	med	
rapport	under	hösten	2022.	Gemensamma	resurser	som	
finns	till	förfogande	ska	användas	på	bästa	sätt	för	att	möta	
nuvarande	och	framtida	behov.	
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Utöver ovanstående specifika uppdrag ges också förvaltningen 
nedanstående generella uppdrag som ska prägla den dagliga 
verksamheten

Generella uppdrag

• Kunskap	och	delaktighet

Det	kommunala	uppdraget	utförs	av	våra	medarbetare	
dygnet	runt	under	årets	alla	dagar.	Det	är	ytterst	viktigt	att	
kloka	idéer	och	inspel	lyssnas	på	och	förvaltas	för	att	vi	
hela	tiden	ska	kunna	bli	bättre	och	effektivare.	Bättre	som	
arbetsgivare	men	också	bättre	på	att	planera	och	utföra	de	
kommunala	uppdragen.	Rätt	insats	vid	rätt	tillfälle.	

För	att	man	som	medarbetare	ska	känna	sig	delaktig	och	
få	en	känsla	av	sammanhang	krävs	kunskap	om	och	ökad	
förståelse	för	kommunens	förutsättningar,	uppdrag,	samlade	
resurser	och	ekonomiska	situation.	Med	den	insikten	har	
man	större	möjlighet	att	bidra	med	alternativa	arbetssätt,	
förbättringar	och	smarta,	lösningar.	Ska	man	våga	prova	nya	
lösningar	måste	man	också	vara	beredd	på	att	misslyckas	
ibland.	

Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	fortsätta	arbetet	med	
att	öka	kunskapsnivån	kring	ekonomi,	resurser	och	
förutsättningar.	Förvaltningen	får	också	i	uppdrag	att	
säkerställa	att	idéer	och	förslag	från	alla	nivåer	tas	till	vara	
i	det	dagliga	arbetet	och	att	man	arbetar	vidare	med	en	
tillåtande	miljö	där	man	vågar	prova	och	testa	och	där	det	
också	är	tillåtet	att	misslyckas	ibland.	
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Investeringsbudget	och	5-årsplan	
2022-20268
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I	2023	års	vårbudget	har	nedanstående	ändringar	skett	jäm-
fört	med	den	femårsplan	som	fastställdes	i	2022	års	budget:

• Anslag	till	potter	för	fastigheter,	trädvård,	gator	och	
vägar	mm	har	förlängts	till	2027

• 400	tkr	har	avsatts	2023	för	belysning	på	Högaliden.

• 800	tkr	har	avsatts	2023	för	belysning	av	Guldkrokssko-
lans	skolgård.

• Ytterligare	2,0	mnkr	har	kompletterats	för	lekplatsen	i	
Stadsparken.

• Ytterligare	4,5	mnkr	har	kompletterats	för	renoverin-
gen	av	Guldkroksskolans	gymnastiksal.	

• 300	tkr	har	avsatts	för	projektering	av	Guldkroksområ-
dets	utveckling.

Kommunfullmäktige	har	som	ett	långsiktigt	mål	uttalat	att	
finansieringen	av	investeringarna	ska	ske	med	egna	medel.	
Investeringsbehoven under de senaste åren har varit av 
sådan	storlek	och	karaktär	att	de	inte	rymts	inom	det	egna	
finansieringsutrymmet.	Dessa	investeringar	var	dock	vikti-
ga	för	att	behålla	och	öka	Hjo	kommuns	attraktionskraft,	
såväl	som	boendeort	som	besöksmål.	Av	denna	anledning	
justerades	det	finansiella	målet	avseende	självfinansiering	till	
att	lyda;	Investeringarna	ska	till	70%	finansieras	med	egna	
medel	under	mandatperioden	2019-2022.	

Ovanstående	investeringsplan	för	2023-2027	innebär	att	
investeringstakten	sjunker	några	år	framåt	och	till	största	
delen	endast	innehålla	löpande	ersättningsinvesteringar.	
Självfinansieringsmålet	under	kommande	mandatperioden	
är	nu	återställd	till	100%.

Investeringsbudget

Investeringsbudget	och	5-årsplan	2023-2027:

 Rubricering KF-anslag	2022 Ombudget	från	
2021	till	2022

Budget 2022 Budget 2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027

Tekniskt	övergripande 1	905 178 2	083 1	240 1	265 1	285 1	305 1	320

Fastigheter	övergripande 2	100 3	331 5	431 2	130 2	175 2 200 2	275 2 300

Skolfastigheter 11	505 117	774 129	279 8	010	 215 220 225 230

Barnomsorgsfastigheter 0 10	000 10	000 0 0 0 0 0

Kultur	och	fritidsfastigheter 1	255 -243 1	012 560 265 270 275 300

Gator,	vägar,	infrastruktur 7 770 7	563 15	333 9	925 8	445 7	650 6	420 6	520

Exploateringsfastigheter 1	500 1	500 3 000 500 500 500 500 500

Hamnen 3 300 4 000 7 300 0 0 0 0 0

Markinköp/nya	händelser: 4	225 274 4 499 1	250 1	275 1	300 1	325 1	325

KS	förvaltning	inventarier: 1	850 732 2	582 1	875 1	900 1	950 2 000 2 000

Skattefinansierad verk-
samhet

35 410 145 109 180 519 25 490 16 040 15 375 14 325 14 495

Avgiftsfinansierad	verksam-
het

6	500 0 6	500 6	620 6	750 6	400 6	500 6	550

Summa investeringar 41 910 145 109 187 019 32 110 22 790 21 775 20 825 21 045

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

I likhet med de flesta av Sveriges kommuner så är Hjo kommun inne i en period med höga investeringar och kommunen har tagit upp 
lån för att finansiera detta. Skuldsättningen per invånare är dock fortfarande låg i förhållande till rikssnitt och jämförbara kommuner. 
Investeringsplanen som presenteras längre fram i denna budget visar att även 2022 är investeringsvolymen fortsatt hög för att sedan 
plana ut och från 2023 och några år framåt endast innehålla i huvudsak löpande ersättningsinvesteringar. 
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 KF-anslag	2022 Ombudget	fr¨ån	

2021	till	2022
Budget 2022 Budget 2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027

Maskiner,	transportmedel	
och invenatarier

1	500 178 1	678 830 850 865 880 890

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

Tekniskt service totalt: 1 905 178 2 083 1 240 1 265 1 285 1 305 1 320

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

Reinvestering	fastighetsbestånd 2	100 915 3	015 2	130 2	175 2 200 2	275 2 300

Fastigheter totalt: 2 100 3 331 5 431 2 130 2 175 2 200 2 275 2 300

Lekutrustning 205 274 479 210 215 220 225 230

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

Skolgårdsåtgärder	-	Guldkroksskolan 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0

Belysning	-	Guldkroksskolan 0 0 0 800 0 0 0 0

Skolgårdsåtgärder	-	Övriga	skolor 1	000 0 1	000 0 0 0 0 0

Guldkroksskolans	gymnastiksal 2	500 0 2	500 7 000 0 0 0 0

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

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

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

Skolfastigheter totalt: 11 505 117 774 129 279 8 010 215 220 225 230

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

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

Utveckling	av	Guldkroksområdet	-	
projektering

0 0 0 300 0 0 0 0

Guldkroksbadet 255	 -243 12 260	 265 270 275 300

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

Kultur och fritidsfastigheter 
totalt:

1 255 -243 1 012 560 265 270 275 300

Asfaltering 2 700 0 2 700 2	800 2	850 2 900 3 000 3	025

Gatuarbeten 610 400 1	010 620 630 640	 650 660

Belysningsnät	 1	020 -1	091 -71 1	040 1	060 1	080 1	100 1	110

Belysning	Högaliden 0 0 0 400 0 0 0 0

Ledningsnät	dagvatten	exkl.	fastigheter 410 400 810 420 430 440 450 460

Trafiksäkerhetsåtgärder 260 500 760 260 270 270 280 300

GC-väg/cykelstigar 510 	1	000 1	510 520 530 540 550 560

Banvallen	-Upprustning 1	500           0 				1	500 1	500 0 0 0 0

Lars	i	Knäpplans	Väg       0 4	435 4	435 0 2 300 1	400 0 0

Brorenoveringar Pott 260 619 879 260 270 270 280 290

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

Stadsparken	–	tillgänglighets-anpassad	
lekplats

0 500 500 2 000 0 0 0 0

Strandpromenaden	-	etapp	2 400 200 600 0 0 0 0 0

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

Trädvårds	Pott 100 100 200 105 105 110 110 115

Gator, vägar, infrastruktur totalt: 7 700 7 563 15 333 9 925 8 445 7 650 6 420 6 520

Exploatering	Norra	Knäpplan 0 0 0 0  0 0 0 0

Exploatering	Västra	Knäpplan 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Exploatering totalt: 1 500 1 500 3 000 500 500 500 500 500

Hamnen	–	Vågbrytaren 3 300 4 000 7 300 0 0 0 0 0

Hamnen totalt: 3 300 4 000 7 300 0 0 0 0 0

Markinköp/nya händelser: 4 225 274 4 499 1 250 1 275 1 300 1 325 1 325

KS förvaltning inventarier: 1 850 732 2 582 1 875 1 900 1 950 2 000 2 000

Skattefinansierade verksamheter 35 410 145 109 180 519 25 490 16 040 15 375 14 325 14 495

Verksamhetsplan	för	skattefinansierade	investeringar	2022-2027	 	
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• Estrid	Ericsonskolan	-	ny	F-6	skola	Under	åren	
2019–2021	avsattes	totalt	112	mnkr	för	en	ny	skola.	I	
takt	med	växande	invånarantal	ökar	också	behovet	av	
lokaler	för	skoländamål.	Skolbygget	är	klart	och	togs	
i	bruk	vårterminen	2022.	Skolan	upphandlades	i	en	
gynnsam	period	och	anbudssumman	var	lägre	än	vad	
som	antogs	under	projekteringstiden.	Omfördelning	
av	investeringsbudgeten	för	skolbyggnationen	gjordes	
och	8	mnkr	av	de	tidigare	120	mnkr	avsattes	till	andra	
projekt	inom	skolfastigheter.	

• Förskola	i	Korsberga	-	Åren	20/21	fanns	10	mnkr	av-
satta	för	tillbyggnad	av	skolan	i	Korsberga	för	att	inry-
mma	förskoleverksamheten.	Ombyggnaden	är	klar	och	
tagen	i	bruk.

• Flytt	av	”KOMVUX”	från	Folkhögskolan	till	Vallgården	
En	ombyggnad	som	finansierats	i	2021	års	omdis-
ponerade	budget	avseende	skollokaler	där	man	avsatte	
4	mnkr	från	de	tidigare	planerade	120	mnkr	till	Estrid	
Ericsonskolan.	Ombyggnaden	är	klar.	De	hyrda	modul-
erna	vid	folkhögskolan	är	återlämnade.

• Renovering	av	C-huset	Guldkroksskolan	gymnastiklo-
kal		-	Projektet	finns	med	i	investeringsbudgeten	med	
2,5	mnkr	2022	och	2,5	mnkr	2023,	vi	ser	nu	när	pro-
jekteringen	närmar	sig	slut	att	omfattningen	blir	något	
större	än	de	första	tankarna	som	ligger	till	grund	för	
äskandet.	Med	tanke	på	detta	och	att	materialpriser	
ökat	markant,	ca	30%	så	avsätts	ytterligare	4,5	mnkr	
för	2023.		

• Renovering	av	samlingssal/	gymnastiklokal	vid	Fågelås	
skola.		Ett	nytt	projekt	som	fick	sin	finansiering	vid	
2021	års	ombudgetering	enl.	ovan.	1,5	mnkr	satsas	på	
denna	lokal.	Arbetet	pågår	och	skall	vara	klart	under	
våren	2022.

• Maskinparken	-	Vi	följer	inte	den	bytesplan	som	finns	
för	vår	maskinpark.	Potten	ligger	på	ca	800	tkr	årligen.	
Anslaget	höjdes	tillfälligt	2022	för	att	byta	en	av	våra	
lastmaskiner.	Det	låga	beloppet	gör	att	vår	maskinpark	
åldras	till	nivåer	som	inte	är	bra	då	gamla	maskiner	
kostar	mycket	i	underhåll.	

• Lekplats	Stadsparken	-	I	budget	finns	0,5	mnkr	för	
tillgänglighetsanpassning	av	lekplatsen	i	Stadsparken.	
Efter	projektering	bedömdes	att	ett	helhetsgrepp	
innefattande	upprustning	av	alla	delar	borde	tas	och	
rusta	upp/förnya	hela	lekplatsen.	Anslaget	kompletteras	
därför	med	2	mnkr	för	2023.

• ”Lars	i	Knäpplans	Väg”	-	Under	åren	2018–2019	fanns	
sammanlagt	7	mnkr	avsatta	för	byggnation	av	Lars	i	
Knäpplans	Väg	som	ska	knyta	det	nya	exploateringsom-
rådet	Knäpplan	med	villatomter	och	förskola	med	Sigg-
husbergsområdet	och	Falköpingsvägen.	I	och	med	exp-
loatering	av	nya	tomtområdet	Knäpplan	Västra	har	1,9	
mnkr	av	dessa	omdisponerats	för	att	täcka	kostnader	
för	VA-arbeten	inom	detaljplaneområdet.	Ytterligare	
3,7	mnkr	har	avsatts	för	projektering	och	anläggande	
under	2024–2025.	Tillsammans	med	de	5,1	mnkr	om-
budgeterade	medlen	finns	då	en	projektbudget	om	8,8	
mnkr.	Av	dessa	har	en	liten	del	tagits	i	anspråk	då	en	
bit	av	vägen	byggdes	i	samband	med	Knäpplan	Västras	
exploatering.

Utöver	ovan	nämnda	projekt	finns	i	investeringsbudgeten	
också	inlagt	ett	antal	reinvesteringar	med	fasta	belopp	per	
år.	Exempel	på	sådana	är	bland	annat	asfaltering,	trafikbe-
lysning,	energibesparande	åtgärder,	gatuarbeten,	investering-
ar	inom	VA-området	samt	inventarier.	Dessa	medel	är	vikti-
ga	för	att	upprätthålla	funktion	och	värde	på	våra	tillgångar.	
Då	akuta	investeringsbehov	uppstår	är	det	viktigt	att	beslut	
snabbt	kan	fattas	om	investering.

Nedan följer en sammanfattning av de mest väsentliga investeringsprojekten i budgeten för 2023 
samt i planen för 2024-2027:

Investeringar avgiftsfinansierad verksamhet/-plan i detalj 2022-2027

Rubricering KF- anslag 
2022

Ombudget 
från 2021

Budget 
2022

Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

Avlopps-	och	vatten-
ledningar

6	000 0 6	000 6	120 6	250 6	400 6	500 6	550

Utbyte	till	digitala	VA-
mätare

500 0 500 500 500 0 0 0

Avgiftsfinansiering 6 500 0 6 500 6 620 6 750 6 400 6 500 6 550

För	den	taxefinansierade	VA-verksamheten	avsätts	årligen	6,0	mnkr	för	reinvesteringar	vatten-,	avloppsledningar	och	utbyte	av	serviser	mm	fr	o	m	2022.	
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Politikområden
Här återfinns respektive verksamhetsom-
rådes tilldelningar enligt vårbudgetprocessen9
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9.1	Demokrati

Området omfattar kommunens politiska verksamhet, dvs. kommunfullmäktige, revision, valnämnd, miljö- och bygglovsnämnd samt kom-
munstyrelsen med utskott. Inom politikområdet ingår förutom arvoden m.m. till politiker även kostnader för sakkunniga biträden till revi-
sionen, partistöd och överförmyndarverksamhet. Under kommunfullmäktige finns en beredning för utvecklingsfrågor.

Härledning	av	Vårbudget	2023	 	

Ramtilldelning

I	Hjo	kommuns	vårbudgetprocess	har	ramtilldelning	skett	
till	vartdera	politikområde	med	ett	generellt	påslag	baserat	
på	politikområdenas	budgeterade	personalkostnader	2022	
med	2,5	%,	en	indexuppräkning	av	övriga	kostnader	med	
2,0	%	samt	täckning	för	kapitaltjänstkostnader	på	gjorda	
investeringar.	

Härledning Belopp 
(tkr)

Budget 2022 7 033

Generell	ramtilldelning	2,5	% 132

Indexuppräkning	2,0	% 35

Politiska prioriteringar

Webbsändning	KF-sammanträden	och	utbildning	nya	politiker 150

Återläggning	val	2022 -50

Vårbudget 2023 7 300

Prioriteringar i vårbudgeten

Webbsändning KF-sammanträden och utbildnings nya 
politiker

Demokrati	tilldelas	150	tkr	i	vårbudgeten	för	att	kunna	
täcka	kostnader	för	webbsändning	av	KF-sammanträden	
samt	för	tillgänglighetsanpassning	av	sändningarna	så	per-
soner	med	olika	funktionsnedsättningar	ska	kunna	ta	del	av	
informationen	på	lika	villkor.	Tilldelningen	avser	även	täcka	
kostnader	för	utbildning	av	nya	och	gamla	förtroendevalda	i	
samband	med	ny	mandatperiod	2023.

Återläggning val 2022

Demokrati	tilldelades	50	tkr	i	2022	års	budgetprocess	för	
kostnader	i	samband	med	valet	till	riksdag,	region-	och	
kommunfullmäktige	2022.	2023	återförs	dessa	medel.
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9.2	Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret svarar för ledning, styrning, uppföljning och kontroll av den samlade verksamheten i Hjo kommun. Kommunled-
ningen inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politiken och förvaltningen, samt säkerställer att fattade beslut ge-
nomförs. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal och kommunikation. Utöver detta finns även projekt för utveckling, 
internationella frågor och säkerhetsarbete.

Verksamhetsanalys och ekonomi

Av	Kommunledningskontorets	budgetram	utgörs	drygt	
50	%	av	staben	med	funktionerna	för	ekonomi,	IT,	per-
sonal,	kansli	och	kommunikation.	Drygt	22	%	består	av	
KS	Samverkan	med	bland	annat	Miljösamverkan	Östra	
Skaraborg	(cirka	1	mnkr)	och	Räddningstjänsten	Östra	
Skaraborg	(RÖS).	RÖS	är	den	största	verksamheten	(7,8	
mnkr).	Därutöver	finns	medlemsavgifter	till	bland	annat	
Sveriges	kommuner	och	Landsting	(drygt	200	tkr)	och	
Skaraborgs	kommunalförbund	(cirka	420	tkr)	inkl.	medfi-
nansiering	till	Skaraborgs	tillväxtprogram	(drygt	340	tkr).	
EU-relaterade	medlemsavgifter	är	bland	annat	medfinan-
siering	Leader	Östra	Skaraborg	(200	tkr).	Här	återfinns	
också	funktionen	säkerhetssamordning	samt	Kollektivtrafi-
knämnden	(cirka	1,5	mnkr).	Kommunledningen	står	för	
drygt	26	%	av	ramen.	Personalkostnadernas	andel	av	den	
totala	ramen	är	54	%.

Härledning	av	Vårbudget	2023
Härledning Belopp 

(tkr)

Budget 2022 53	111

Generell	ramtilldelning	2,5	% 730

Indexuppräkning	2,0	% 544

Politiska prioriteringar:

RÖS 234

Nytt	ekonomisystem 500

Central	pott	för	extra	lönesatsning 2 302

Vårbudget 2022 57 421

Ramtilldelning

I	Hjo	kommuns	vårbudgetprocess	har	ramtilldelning	skett	
till	vartdera	politikområde	med	ett	generellt	påslag	baserat	
på	politikområdenas	budgeterade	personalkostnader	2022	
med	2,5	%,	en	indexuppräkning	av	övriga	kostnader	med	
2,0	%	samt	täckning	för	kapitaltjänstkostnader	på	gjorda	
investeringar.	

Prioriteringar i vårbudgeten

• RÖS

Kommunledningskontoret	tilldelas	232	tkr	inför	2023	för	
höjd	medlemsavgift	till	Räddningstjänsten	Östra	Skaraborg.

• Nytt ekonomisystem

Kommunledningskontoret	tilldelas	500	tkr	för	införande	av	
nytt	gemensamt	ekonomisystem.	Detta	är	ett	samarbete	
som	går	ut	på	att	upphandla	och	driftsätta	ett	gemensamt	
system	med	gemensam	förvaltningsorganisation.	Samverkan	
omfattar	Skaraborgs	9	östligaste	kommuner	(Skövde,	Mari-
estad,	Töreboda,	Gullspång,	Tidaholm,	Falköping,	Hjo,	Tibro	
och	Karlsborg).	Upphandlingen	av	det	nya	ekonomisyste-
met	är	klart	och	under	våren	2022	påbörjas	designfasen	i	
projektet.

• Extra lönesatsning

De	kartläggningar	och	analyser	som	gjorts	av	löneläget	
i	Hjo	kommun	under	de	senaste	åren	visar	att	löneläget	
generellt	sett	är	lågt	i	Hjo	i	förhållande	till	vår	omgivning.	
Vi	anser	oss	trots	detta	vara	en	relativt	attraktiv	arbets-
givare,	men	för	att	bibehålla	denna	ställning	behöver	vi,	
fortsätta	att	sätta	av	extra	medel	för	att	höja	lönenivåerna.	
Då	jämförelsen	med	närliggande	kommuner	är	viktig,	måste	
vi,	förutom	fortsatt	analys	av	våra	egna	löner	också	följa	
övriga	kommuners	utveckling.	Av	denna	anledning	kan	vi	i	
nuläget	inte	avgöra	till	vilka	områden	satsningar	behöver	
riktas.	Vi	inhämtar	Skaraborgsstatistik	årligen	och	får	ta	
ställning	inför	varje	löneöversyn.	Kommunledningskontoret	
tilldelas	2	302	tkr	i	vårbudgeten	till	en	central	pott	för	ex-
tra	lönesatsningar	under	2023.
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Utöver ovan nämna förstärkningar av budgetramen följer 
nedan en sammanställning över områden/äskanden som lyfts 
från förvaltningen under vårprocessen, men beslut om eventuell 
tilldelning av medel hänskjuts till höstprocessen:

• Rekryteringssamordnare

KLK	ser	ett	sviktande	timvikarieunderlag,	både	vad	gäller	
kvalitet	och	kvantitet.	Detta	i	relation	till	ett	fortsatt	stort	
behov av timvikarier inom både Vård och omsorg och Barn 
och	utbildning.	Vi	ser	en	framtid	där	projektet	Heltid	som	
norm	ska	ge	utökade	sysselsättningsgrader	inom	kommu-
nals	avtalsområde	vilket	på	sikt	kan	ge	en	utökad	möjlighet	
till	ett	minskat	beroende	av	timvikarier.	Men	över	tid	kom-
mer	det	finnas	ett	stort	till	mycket	stort	beroende	av	tim-
vikarier.	För	att	kunna	hantera	ovan	så	krävs	det	en	utsedd	
och	sammanhållande	funktion	för	rekrytering,	en	funktion/
person,	som	på	heltid	aktivt	kan	rekrytera	(intervjua,	ref-
erenstagande	etc.),	introducera	samt	samordna	VoOs	och	
BoUs	behov,	på	ett	kvalitetssäkert	sätt.	Nuvarande	organ-
isation	och	bemanning	kan	i	dagsläget	inte	hantera	både	
att	bemanna	samt	rekrytera	timvikarier.	Detta	får	till	följd	
ett	ökat	arbetstryck	på	ordinarie	personal	som	i	sin	tur	
leder	till	försämrad	leverans	till	de	brukare	och	elever	som	
är	beroende	av	kommunen	samt	i	värsta	fall	till	fler	sjuk-
skrivningar	bland	personalen.	Kommunledningskontoret	
äskar	500	tkr	inför	2023.	

• Serverbehov 

Vård	och	omsorg	samt	Individ	och	familjeomsorg	har	se-
dan	två	år	ingått	i	ett	projekt	med	att	tillsammans	med	12	
andra	kommuner	upphandla	och	implementera	ett	nytt	
”journalsystem”	GVS12.	Det	nya	systemet	kommer	imple-
menteras	under	2023	och	kräver	en	”lokal”	driftslösning	
dvs	driftas	i	en	servermiljö.	För	att	hantera	denna	imple-
mentering	krävs	installationen	av	tre	nya	servrar	om	ca	50	
tkr/st	(årlig	kostnad).	Verksamhetsnära	stöd	(VNS)	hanterar	
idag	kommunens	kostnader	för	driftsmiljön	gentemot	Skö-
vde	IT,	sålunda	krävs	en	ramutökning	med	150	tkr.	Kom-
munledningskontoret	äskar	150	tkr	inför	2023.	

• Supporttekniker digital teknik Vård och omsorg 
samt Barn och utbildning

Kommunen	ser	idag	ett	stort	inflöde	av	nya	tekniska	in-
novationer	till	både	BoU	och	VoO.	Både	BoU	och	VoO	ser	
stora	fördelar	med	ny	teknik,	i	det	att	tekniken	kommer	
underlätta	och	skapa	kvalitet	för	elever	och	brukare.	Uti-
från	det	minskande	underlaget	av	personal	i	arbetsför	ålder	
samt	det	ökande	antalet	unga	och	äldre,	är	verksamheter-
nas	bedömning	av	behovet	och	lösningen	genom	och	av	
tekniska	lösningar	korrekt.	Allt	inflöde	av	ny	teknik	kräver	
även	en	motsvarande	ökning	av	supportorganisationen.	Idag	
får	avancerad	teknisk	utrustning	hanteras	av	personal	inom	
verksamheten	som	saknar	kompetens	och	utbildning	för	
detta,	då	den	nuvarande	centrala	supportorganisationen	
enbart	är	anpassad	och	begränsad	till	den	traditionella	
synen	på	teknik/IT	d.v.s.	i	huvudsak	datorer.	Att	fortsätta	på	
inslagen	väg	med	utökat	tekniskt	beroende	utan	att	för	den	
delen	att	i	samma	takt	utöka	supportorganisationen	kom-
mer	leda	till	allvarliga	fel	och	brister,	dessutom	kommer	
verktygen	fungera	suboptimalt.	Därutöver	att	använda	per-
sonal	inom	verksamheterna	till	support,	leder	till	att	rätt	
person	inte	gör	rätt	sak.	Kommunledningskontoret	äskar	
500	tkr	inför	2023.	
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• Förstärkning på kansliet  

Under	den	senaste	10-årsperioden	har	förväntningarna	
från	civilsamhället	och	myndigheter	kring	transparens,	do-
kumentation,	remisser,	utredningar,	verksamhetsutveckling	
och	inspektioner	ökat.	Det	är	såväl	kommunledningsgrup-
pens	chefer	som	kansliets	medarbetares	upplevelse	att	det	
samtidigt	finns	ett	tilltagande	behov	av	stöd	från	kansliet	att	
arbeta	med	kvalitetsfrågor,	ständiga	förbättringar,	framåtsy-
ftande	utvecklingsarbete	med	mera.	Syftet	är	att	göra	rätt	
saker	på	rätt	sätt	med	god	kvalitet	till	största	möjliga	nytta	
för	dem	vi	är	till	för.

Kansliet	leds	av	kanslichefen	och	består	i	nuläget	av	åtta	
medarbetare.	Eftersom	Hjo	kommun	är	organiserad	i	
en	förvaltning	ansvarar	kansliet	för	hela	organisationens	
förvaltningskultur	med	styrdokument,	diarieföring,	ärende-
beredning,	nämndsadministration	samt	stöd	och	utredning-
ar	i	samtliga	verksamheter.	De	tre	verksamhetsutvecklarna	
är,	var	och	en,	fördelade	mot	en	eller	två	verksamhetsom-
råden.	De	har	även	uppgifter	som	är	verksamhetsöverskri-
dande	där	de	antingen	arbetar	individuellt	eller	i	grupp	med	
andra	kompetenser	internt	eller	externt.	Ett	ökat	antal	
medarbetare,	större	ansvarsområde	samt	upprätthållande	
av	juridikstöd	har	medfört	att	kanslichefens	möjlighet	till	
att	bedriva	eget	kvalificerat	utredningsarbete	minskat.	
Vidare	är	kommundirektörens	möjlighet	att	ta	aktiv	del	i	
det	interna	arbetet	på	kommunledningskontoret	begränsat.	
Konsekvensen	blir	att	kanslichef	och	kanslimedarbetarna	
behöver	ta	ett	större	ansvar	i	denna	del.	Ska	kansliet	kunna	
leva	upp	till	förväntningarna	på	kvalificerat	utredningsar-
bete	och	verksamhetsutveckling	behöver	verksamhetsut-
vecklarnas	tid	frigöras	från	administrativa	uppgifter.	

För	att	nyttja	kompetensen	hos	verksamhetsutvecklarna	
och	strategerna	på	rätt	sätt	och	förbättra	arbetsmiljön	för	
både	kanslimedarbetarna	och	organisationens	chefer	ser	
förvaltningen	behov	av	att	förstärka	kansliet	med	ytterlig-
are	en	tjänst.	I	denna	tjänst	föreslås	de	administrativa	arbet-
suppgifter	som	i	nuläget	belastar	verksamhetsutvecklarna	
och	strategerna	ligga.	Kommunledningskontoret	äskar	
därför	700	tkr	för	ytterligare	en	tjänst	på	kansliet.	
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9.3	Plan	och	bygg

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

Verksamhetsanalys och ekonomi

För	2022	uppgår	politikområdets	ram	till	4	726	tkr	fördelat	
på	1	205	tkr	för	Bygglovshandläggning,	2	329	tkr	på	Fysisk	
planering	och	1	192	tkr	för	gemensam	administration	för	
hela	politikområdet.	Inom	Plan	och	Byggs	verksamheter	
finns	ca	6	heltidstjänster.

Härledning	av	Vårbudget	2023
Härledning Belopp 

(tkr)

Budget 2022 4	726

Generell	ramtilldelning	2,5	% 130

Indexuppräkning	2,0	% 28

Politiska	prioriteringar 0

Vårbudget 2023 4 884

Ramtilldelning

I	Hjo	kommuns	vårbudget-process	har	ramtilldelning	skett	
till	vardera	politikområde	med	ett	generellt	påslag	baserat	
på	politikområdenas	budgeterade	personalkostnader	2022	
med	2,5	%,	en	indexuppräkning	av	övriga	kostnader	med	
2,0	%	samt	täckning	för	kapitaltjänstkostnader	på	gjorda	
investeringar.	

Politikområde har inte tilldelats några medel för särskilda äskan-
den under vårprocessen. Nedan följer en sammanställning över 
områden/äskanden som lyfts från förvaltningen under vårpro-
cessen, men beslut om eventuell tilldelning av medel hänskjuts 
till höstprocessen.

• Bostadsförsörjningsprogram/ Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen

Kommunfullmäktige	ska,	enligt	Bostadsförsörjningslagen	
2000:1383,	anta	Riktlinjer	för	bostadsförsörjningen	under	
varje	mandatperiod.	Riktlinjerna	ska	användas	som	underlag	
för	kommunens	arbete	med	planläggning	men	de	innehåller	
också	information	som	kan	vara	intressant	för	externa	
byggherrar	som	vill	etablera	sig	i	Hjo.	Hjo	kommuns	nu-

varande	Bostadsförsörjningsprogram	antogs	av	kommun-
fullmäktige	2017	och	sträckte	sig	fram	till	och	med	2020.	
Det	är	därför	aktuellt	att	ta	fram	ett	nytt	bostadsförsör-
jningsprogram	under	2023.	Förvaltningen	äskar	150	tkr	för	
detta	arbete	under	2023.

• Digital detaljplaneprocess

Boverkets	föreskrifter	om	detaljplan	och	Boverkets	före-
skrifter	och	allmänna	råd	om	planbeskrivning	ställer	krav	på	
att	detaljplaner	och	planbeskrivningar	som	påbörjats	efter	
31	december	2021	ska	vara	digitala.	Syftet	är	att	samhälls-
byggnadsprocessen	ska	förenklas	genom	att	informationen	
i	detaljplaner	och	planbeskrivningar	kan	delas	på	ett	enkelt	
sätt	mellan	kommuner,	medborgare,	byggherrar	och	myn-
digheter.	I	Hjo	kommuns	nya	GIS	verktyg	Geosecma	finns	
den	funktionalitet	som	krävs	för	att	göra	digitala	detaljplan-
er.	Förvaltningen	behöver	dock	utbildning	och	konsultstöd	
för	att	implementera	nya	arbetssätt	och	för	att	ta	fram	ett	
gränssnitt	för	informationsöverföring	till	medborgare,	bygg-
herrar,	Lantmäteriet	och	Länsstyrelsen	med	flera.	Förvalt-
ningen	äskar	350	tkr	för	detta	under	2023.	

• Översiktsplan 

Hjo	kommuns	nuvarande	översiktsplan	antogs	2010	och	
aktualitetsförklarades	senast	en	2017.	Den	är	fortfarande	
ett	viktigt	kunskapsunderlag	för	den	fysiska	planeringen	
men	omvärldsförändringar	och	ny	lagstiftning	på	många	
områden	samt	krav	på	digitaliserad	samhällsbyggnadspro-
cess	gör	att	Hjo	kommun	behöver	en	ny	översiktsplan.	
1	april	2020	kom	också	en	lagändring	som	innebar	nya	
bestämmelser	om	översiktsplanering	i	plan-	och	bygglagen	
(PBL).	Bland	annat	ska	kommunen	senast	24	månader	
efter	ett	ordinarie	val	anta	en	planeringsstrategi	i	vilken	
kommunfullmäktige	ska	bedöma	om	befintlig	översiktsplan	
är	aktuell.	Arbetet	med	en	ny	översiktsplan	bör	påbörjas	
under	2023.	Förvaltningen	bedömer	att	arbetet	kommer	
att	pågå	under	två	år	och	att	en	ny	översiktsplan	kan	antas	i	
slutet	av	2024.	Arbetet	med	en	ny	ÖP	kan	inte	genomföras	
med	befintlig	kompetens	och	resurser.	Förvaltningen	äskar	
1,2	mnkr	fördelat	på	två	år	2023–2024	för	köp	av	konsult-
stöd.
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9.4	Barn	och	utbildning

Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för 
verksamheten så som ledningsorganisation och facklig verksamhet. Barnomsorg omfattar förskole- dagbarnvårdar- samt fritidshemsverk-
samhet. Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. 
Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive SFI – svenska för invandrare.

Verksamhetsanalys och ekonomi

Totalramen	2022	för	barn	och	utbildning	är	257	mnkr.	Av	
dessa	avser	drygt	hälften	kostnader	för	personal,	30	%	
avser	köp	av	verksamhet	till	exempel	kostnader	för	inter-
kommunal	grund-	resp.	särskola	samt	kostnader	för	våra	
gymnasieelever.	Övriga	kostnader	är	köp	av	pedagogiskt	
material	samt	interna	kostnader	som	hyra,	mat	och	städ.

Härledning	av	Vårbudget	2023

Härledning Belopp (tkr)

Budget 2022 257	540

Generell	ramtilldelning	2,5	% 4	313

Indexuppräkning	2,0	% 1	269

Uppräkning	Gymnasieskola 1	113

Kapitaltjänst:

Tillkommande	kapitaltjänstkostnader 480

Politiska	prioriteringar:

Elevförändring	grundskola 275

Elevförändring	gymnasiesärskolan 1	100

Elevförändring	gymnasieskolan -	1	200

Vårbudget 2023 264 890

Ramtilldelning

I	Hjo	kommuns	vårbudget-process	har	ramtilldelning	skett	
till	respektive	politikområde	med	ett	generellt	påslag	baser-
at	på	politikområdenas	budgeterade	personalkostnader	
2022	med	2,5	%,	en	indexuppräkning	av	övriga	kostnader	
med	2,0	%	samt	täckning	för	kapitaltjänstkostnader	på	gjor-
da	investeringar.	

Prioriteringar i vårbudgeten

Elevförändring grundskola

Grundskola 6-15 år (Befolkningsframskrivning 2021-2035 med basår 
2020, SCB)

Enligt	SCB:s	befolkningsframskrivning	ökar	antalet	elever	
från	1	039	till	1	045,	en	ökning	med	6	elever.	Dagens	re-
sursfördelningssystem	utgår	från	att	varje	elev	genererar	
0,069	lärarresurs	i	grundersättning,	sen	tillkommer	ytter-
ligare	resurs	beroende	på	årskurs.	Vilket	innebär	en	ökning	
av	tjänsteunderlaget	enligt	resursfördelningsmodellen	om	
0,069*6=0,41	tjänst	=	0,275	mnkr	(då	har	ingen	hänsyn	
tagit	till	in-	och	utflyttning	och	uppgiften	är	baserad	på	idag	
kända	uppgifter).	Medel	avseende	personalförstärkning	till-
skjuts	i	budget	2023.
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• Elevförändring gymnasieskola

Gymnasieskola 16-18 år (Befolkningsframskrivning 2021-2035 med 
basår 2020, SCB)

Enligt	SCB:s	befolkningsframskrivning	minskar	antalet	
elever	från	291	till	281,	en	minskning	med	10	elever.	Dä-
refter	ser	vi	en	konstant	ökning	av	elevantalet	på	gymnasiet.	
För	budgetåret	2023	innebär	detta	en	elevminskning	med	
10	elever	á	126	tkr,	vilket	medför	minskade	kostnader	om	
ca	1,2	mnkr.	

Antalet	elever	som	går	på	gymnasiesärskolan	kommer	
under	och	inför	budgetåret	2023	öka	med	sammanlagt	
3	elever.	Detta	tillsammans	med	Skövde	kommuns	up-
präkning	av	prislista	innebär	det	tillkommande	merkostnad-
er	om	1,1	mnkr.	Prislistan	kommer	enligt	Skövde	kommun	
att	årligen	revideras	och	de	har	signalerat	att	de	i	under	
nästa	år	kommer	få	behov	av	ytterligare	lokaler	vilket	
kommer	påverka	kostnaderna	ytterligare.	Återkommer	i	
höstprocessen	gällandeutvecklingen	av		prislistan	avseende	
gymnasiesärskolan	i	Skövde.

Utöver ovan nämna förstärkningar av budgetramen följer nedan 
en sammanställning över områden/äskanden som lyfts från 
förvaltningen under vårprocessen, men beslut om eventuell till-
delning av medel hänskjuts till höstprocessen.

• Förändring barnantal

Barnomsorg: Ålder 1 till 5 år (Befolkningsframskrivning 2021-2035 
med basår 2020, SCB)

År	2019	beslutade	politikerna	i	Hjo	kommun	att	barn-
gruppernas	storlek	i	förskolan	skulle	minskas	från	20	barn/
avdelning	till	18	barn/avdelning.	De	senaste	åren	har	det	
varit	fullbelagt	på	samtliga	enheter	och	det	har	även	varit	
tal	om	tillfälliga	avdelningar	för	att	klara	trycket	inom	bar-
nomsorgen.	SCB:	s	framskrivning	indikerar	dock	en	liten	
minskning	av	barnantalet	framöver	(då	har	inte	hänsyn	
tagits	till	in-	och	utflyttning),	vilket	gör	att	verksamheten	
bedömer	att	den	kommer	att	klara	av	att	hålla	18	barn/
avdelning	utan	att	ytterligare	avdelningar	behöver	tillkom-
ma.	Framför	allt	ser	vi	att	trycket	i	våra	ytterområden	
inom	barnomsorgen	fortfarande	är	högt,	vilket	är	positivt	
inför	framtida	skolgång	på	ytterskolorna.	För	att	kunna	
möta	nyanlända	flyktingars	behov	av	barnomsorg	behöver	
verksamheten	se	över	olika	alternativ	då	verksamheten	
bedömer	att	det	inte	finns	platser	i	nuläget.

Resursfördelningsmodell fritids

Fritidshem	är	en	pedagogisk	gruppverksamhet	för	elever	
från	6	års	ålder	till	och	med	vårterminen	det	år	då	de	
fyller	13	år.	Uppdraget	handlar	bland	annat	om	att	stöd-
ja	elevernas	sociala	och	allmänna	utveckling,	utvidga	och	
fördjupa	deras	kunskaper	och	erfarenheter,	samt	erbjuda	
en	meningsfull	fritid.	Generellt	ser	vi	att	dessa	barn	vistas	
längre	dagar	på	fritidshemmen	nu	och	fler	barn	är	även	på	
morgonfritids.	Trycket	inom	fritidshemmen	har	de	senaste	
åren	varit	högt	och	grupperna	är	relativt	stora.	Antalet	barn	
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är	i	princip	oförändrat,	men	det	verksamheten	däremot	ser	
är	att	resurserna	idag	inte	räcker	fullt	ut	i	på	våra	ytterskol-
or,	då	resursen	enligt	dagens	tilldelningsmodell	inte	täcker	
långa	vistelsetider/	dagar.	Detta	har	tidigare	täckts	upp	av	
statsbidrag	för	fritidshemssatsningen,	vilket	upphörde	2020.	
Verksamheten	återkommer	om	efterfrågan	har	förändrats	
inför	höstens	budgetprocess.

• Personalförstärkning ledningsorganisation

Ledningsorganisationen	inom	Barn	och	utbildning	behöver	
förstärkas.	Dels	har	verksamheten	idag	ytterligare	en	gr-
undskola,	dels	har	omsättningen	av	rektorer	det	senaste	
året	varit	relativt	hög.	En	av	orsakerna	har	varit	att	enheter-
na	blir	för	omfattande	både	ur	personal-	och	elev/barnpers-
pektiv.	Att	ha	ett	personalansvar	på	fler	än	35	medarbetare	
innebär	en	alltför	hög	arbetsbelastning.	Ena	annan	orsak	har	
varit	att	det	är	komplicerat	att	vara	rektor	för	flera	olika	
skolformer	(förskola	och	grundskola)	samtidigt	och	att	
utveckling	av	respektive	verksamhet	med	olika	läroplaner	
och	förutsättningar	inte	blir	optimal.	Förskolan	har	fått	stå	
tillbaka	då	grundskolan	som	är	obligatorisk	tar	större	delen	
av	en	rektors	tid.	Utifrån	detta	önskas	förstärkning	på	en	bi-
trädande	rektor	för	förskolan,	vilket	beräknas	kosta	960	tkr.

• Personalförstärkning administration

Barn	och	utbildning	har	generellt	en	slimmad	administra-
tion.	Totalt	finns	endast	2,9	tjänster	som	idag	arbetar	som	
administrativt	stöd	för	samtliga	förskolor	och	skolor	från	
förskoleklass	till	och	med	åk	9.	Detta	har	inneburit	en	
högre	arbetsbelastning	för	såväl	administratörer	som	för	
rektorer.	Administratörerna	ska	idag	även	vara	stöd	för	
ytterligare	en	grundskola,	vilket	har	påverkat	arbetsbelas-
tningen	i	hög	grad.	Förstärkning	önskas	om	ytterligare	1,0	
tjänst	vilket	beräknas	kosta	ca	560	tkr.	

• Personalförstärkning skolbibliotekarie

Eleverna	i	grundskolan,	grundsärskolan,	specialskolan,	
sameskolan,	gymnasieskolan	och	gymnasiesärskolan	ska	
enligt	skollagen	2	kap.§36	ha	tillgång	till	skolbibliotek.	Re-
geringen	har	bland	annat	beslutat	om	en	läroplansändring	
som	trädde	i	kraft	den	1	juli	2018	och	som	innebär	rektorn	
har	ett	särskilt	ansvar	för	att	skolbibliotekets	verksamhet	
används	som	en	del	i	undervisningen	för	att	stärka	elever-
nas	språkliga	förmåga	och	digitala	kompetens.	Då	ytterligare	
en	enhet	med	skolbibliotek	tillkommit	räcker	inte	de	0,5	tj	
som	idag	finns	avsatt	i	budget,	utan	verksamheten	äskar	om	
ytterligare	0,3	tjänst,	ca	125	tkr.

• Personalförstärkning SVA, studiehandledning på 
modersmål samt modersmålsundervisning

Verksamheten	har	idag	fler	elever	i	behov	av	svenska	
som	andraspråk,	studiehandledning	på	modersmål	samt	
modersmålsundervisning.	Idag	finns	sammanlagt	3,2	tjänst	
avsatta	till	denna	verksamhet.	I	Skolförordningen	framgår	
att	ämnet	svenska	som	andraspråk	ska	anordnas	om	det	
behövs	(SFS	2011:185,	5	kap,	§14),	Enligt	förordningen	kan	
dessa	elever	vara	1)	elever	som	har	ett	annat	språk	än	
svenska	som	modersmål,	2)	elever	som	har	svenska	som	
modersmål	och	som	har	tagits	in	från	skolor	i	utlandet	
och	3)	invandrarelever	som	har	svenska	som	huvudsakligt	
umgängesspråk	med	en	vårdnadshavare.	För	att	bli	be-
hörig	att	undervisa	i	svenska	som	andraspråk	i	grundskola,	
gymnasieskola	och	vuxenutbildning	krävs,	utöver	giltig	
lärarlegitimation,	ett	visst	antal	högskolepoäng	i	ämnet.	Det	
ökade	behovet	gör	att	befintliga	tjänster	inte	räcker	till.	
Sammantaget	har	vi	68	elever	som	deltar	i	modersmålsun-
dervisningen	(polska,	finska,	engelska	och	arabiska).	Utöver	
detta	har	vi	idag	även	behov	av	studiehandledning	på	tigrin-
ja,	arabiska	och	pashto/dari.	För	detta	äskar	förvaltningen	
en	förstärkning	med	0,8	tjänst,	ca	500	tkr.

• Förstärkt elevhälsa

Förvaltningen	har	fått	i	uppdrag	av	kommunstyrelsen	att	
utreda	organisation	av	resursverksamhet	i	kommunal	regi	
kopplat	till	elever	med	behov	av	särskilt	och	extraordinärt	
stöd.	Verksamheten	har	idag	olika	typer	av	resursverksam-
het	där	eleverna	har	undervisning	delar	av	dag	eller	hela	
dagar.	Dessa	olika	verksamheter	stöder	elever	som	är	i	
behov	av	särskilt	och	extraordinärt	stöd	i	en	för	dem	an-
passad	skolmiljö	för	att	de	ska	få	bättre	möjligheter	att	nå	
kunskapskraven.	

Andelen	elever	som	är	i	behov	av	särskilt	och	extraor-
dinärt	stöd	ökar	i	Hjo	kommun,	likaså	gapet	mellan	de	
elever	som	presterar	höga	respektive	låga	meritvärden.	I	
dagsläget	är	en	samordning	av	resurser	svår	då	de	anornas	
på	respektive	skola.	

För	att	bättre	kunna	samordna	varje	elevs	behov	av	det	
stöd	den	är	berättigad	till,	behöver	verksamheten	se	över	
olika	möjligheter	att	organisera	verksamheten	och	beman-
na	den	med	rätt	kompetens	för	att	nå	en	högre	måluppfyl-
lelse	för	elever	med	särskilda	och	extraordinära	behov.	
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Enligt	Skollagen	ska	skolan	skyndsamt	ge	stöd	i	form	av	
extra	anpassningar	inom	ramen	för	den	ordinarie	under-
visningen	om	det	framkommer	att	en	elev	riskerar	att	inte	
utvecklas	i	riktning	mot	kunskapsmålen.	Om	det	fram-
kommer	att	en	elev	trots	anpassningar	riskerar	att	inte	
uppnå	kunskapskraven	ska	ett	åtgärdsprogram	upprättas	
som	beskriver	det	särskilda	stöd	som	då	eleven	har	rätt	
till.	I	Hjo	kommun	arbetar	samtliga	skolor	utifrån	en	och	
samma	rutin	när	det	gäller	just	elever	som	riskerar	att	inte	
nå	kunskapskraven.	Enligt	rutinen	sker	en	uppföljning	av	
åtgärderna	i	åtgärdsprogrammet	efter	4	veckor	detta	för	
att	försäkra	sig	om	att	eleven	är	delaktig	samt	att	åtgärder-
na	utförs.	Efter	ytterligare	4	veckor	sker	en	utvärdering	av	
åtgärdsprogrammet	vilken	avgör	om	åtgärdsprogrammet	
ska	förnyas	eller	avslutas.	Läsåret	19/20	och	20/21	upprät-
tades	åtgärdsprogram	för	7	respektive	8	%	av	eleverna	i	
grundskolan	i	Hjo	kommun.	I	antal	rör	det	sig	om	ca	70–85	
elever	per	läsår.	

Under	utredningens	gång	har	verksamheten	identifierat	
alternativ	till	resursverksamhet.	Bland	annat	har	verksam-
heten	varit	på	studiebesök	i	en	av	våra	grannkommuner	där	
de	infört	ett	så	kallat	tvålärarsystem	för	att	täcka	upp	be-
hoven	av	anpassningar,	extra	anpassningar	och	särskilt	stöd.	
Ledningsgruppen	inom	barn	och	utbildning	ser	fördelar	
med	den	här	typen	av	organisation	och	kommer	utreda	
vidare	hur	tvålärarsystemet	skulle	kunna	nyttjas	i	Hjo	kom-
mun.	

Parallellt	pågår	en	utredning	där	förvaltningen	tar	fram	en	
ny	resursfördelningsmodell.	Fokus	i	det	arbetet	har	legat	
på	tidiga	insatser	för	att	kunna	arbeta	mer	främjande	och	
förebyggande	gällande	anpassningar	och	särskilda	behov.	

Ytterligare	ett	alternativ	är	att	förändra	och	förstärka	den	
centrala	elevhälsan	med	rätt	kompetenser	utifrån	elevers	
olika	behov.	Insatserna	skulle	på	så	sätt	kunna	fördelas	uti-
från	behov	istället	för	som	det	är	idag	utifrån	elevunderlag.	
Utöver	detta	ser	förvaltningen	ett	behov	av	att	anpassa	
lärmiljöer	utifrån	neuropsykiatriska	funktionsnedsättningar	
vilket	skulle	gynna	alla	barn	och	elever.	Verksamheten	kom-
mer	fortsätta	utredningen	och	se	över	de	olika	alternativen	
enligt	ovan	och	återkommer	i	höstprocessen	för	ytterligare	
information.

Under	läsåret	21/22	har	verksamheten	haft	tillgång	till	
talpedagog.	Möjligheten	till	detta	förklaras	med	att	en	be-
fintlig	specialpedagog	varit	tjänstledig	del	av	tjänst	och	att	

utrymme	då	funnits	för	att	ta	in	0,4	tjänst	talpedagog.	Spe-
cialpedagogen	går	i	pension	till	sommaren	och	ny	kommer	
rekryteras.	Rekrytering	av	0,6	tjänst	specialpedagog	ses	inte	
som	en	möjligt.	Dels	på	grund	av	heltid	som	norm,	dels	på	
grund	av	att	det	råder	brist	på	specialpedagoger.	En	heltids	
krävs	således	för	att	kunna	rekrytera.	Verksamheten	önskar	
behålla	0,4	tjänst	för	fortsatt	tillgång	till	talpedagog.	

Idag	har	verksamheten	i	snitt	2	elever	per	klass	med	olika	
sorters	språkstörningar,	vilket	motiverar	en	talpedagog	för	
verksamheten.	Beräknad	kostnad	295	tkr.	

• Nationella IT-strategier och digitalisering/digi-
talisering av nationella prov 2024

Under	2016	presenterade	Skolverket	en	nationell	strategi	
för	skolans	digitalisering.	Strategin	innebär	konsekvenser	
för	vår	del	då	den	innehåller	mål	om	tillgång	till	digitala	
verktyg.	Bland	annat	är	målet	att	alla	elever	i	grundsko-
lans	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	samt	att	huvudman	
ska	säkerställa	att	eleverna	i	vuxenutbildning	har	tillgång	till	
digitala	verktyg	i	lämplig	omfattning	inom	fyra	år.	Förutom	
inköp	av	digitala	verktyg	ställer	det	ökade	krav	på	IT-infras-
trukturen	i	våra	byggnader	vilket	medför	ökande	kostnader.	

Regeringen	har	beslutat	om	en	nationell	strategi	för	digital-
isering.	Skälen	till	det	är:

• Vi	lever	i	en	tid	med	ett	stort	informationsflöde,	ökad	
digitalisering	och	snabb	förändringstakt.

• För	att	kunna	verka	i	ett	sådant	samhälle	behövs	en	
digital	kompetens	och	vi	behöver	då	förbereda	elever	
för	fortsatta	studier	och	arbetsliv.

• För	att	öka	likvärdigheten	och	ge	alla	elever	samma	
förutsättningar.	

År	2024	(framflyttat	två	år,	från	2022)	kommer	samtliga	
nationella	prov	genomföras	via	en	provtjänst	som	Skolver-
ket	tar	fram	och	tillhandahåller.	För	att	kunna	genomföra	
digitala	nationella	prov	behöver	skolorna	ha	en	digital	infra-
struktur	på	plats.	Dels	för	att	kunna	ansluta	till	provtjänsten	
på	ett	säkert	sätt,	dels	för	att	eleverna	ska	kunna	genom-
föra	de	digitala	nationella	proven	utan	tekniska	avbrott	eller	
störningar.	Provsituationen	kommer	att	förändras	i	och	
med	digitaliseringen	av	de	nationella	proven	och	det	ställer	
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nya	krav	på	kompetens	hos	såväl	elever	som	lärare.	Inled-
ningsvis	beskriver	Skolverket	vilken	digital	kompetens	som	
lärare	och	elever	behöver	ha	för	att	genomföra	ett	digitalt	
nationellt	prov.	

Med	de	digitala	nationella	proven	blir	hanteringen	av	prov-
en	enklare	jämfört	dagens	analoga	prov:

• minskad	arbetstid	för	bedömning	och	resultatrappor-
tering,

• reducerad	arbetstid	för	lärare	vid	inrapportering	av	
resultat	till	huvudmän,	lärosäten	och	SCB,

• en	papperslös	distribution	vilket	bidrar	både	till	en	
effektivare	och	mer	hållbar	hantering	av	proven,

• automatisk	inrapportering	av	provresultat,

• flera	delar	av	kursplaner	kan	prövas	i	proven,

• ökad	användbarhet	och	tillgänglighet	för	elever	med	
funktionsnedsättning	genom	tekniska	lösningar,

• förenklad	data-	och	resultatinsamling,

• en	fördelning	av	elevlösningar	för	extern	bedömning.

Barn	och	utbildning	har	idag	2	264	tkr	avsatt	för	IT	medel.	
För	att	kunna	uppfylla	skolans	förslag	på	nationell	strategi	
är	bedömningen	att	det	i	dagsläget	finns	tillräckligt	med	
budgetmedel	avsatt	för	skolans	digitalisering	2023.	Åter-
kommer	i	höstprocessen	om	läget	förändras.

• HÖK21, nytt avtal för lärare

Nu	är	ett	nytt	treårigt	läraravtal	klart.	Fokus	ligger	fortsatt	
på	strategiskt	arbete	med	arbetsmiljö,	arbetsorganisation,	
arbetstid	och	lönebildning.	Ansvarstagandet	ska	fördjupas	
och	vara	gemensamt.	Uppföljning	och	analys	ska	ske	efter	
avslutad	löneöversyn,	där	man	särskilt	ska	beakta	kompe-
tens,	särskilt	ansvar,	yrkesskicklighet	och	erfarenhet.	Vidare	
betonas	bland	annat	samverkan	kring	övergripande	kom-
petensutveckling.	Inom	en	tioårsperiod	kommer	det	att	
saknas	12	000	lärare	i	svensk	skola	och	kompetensförsör-
jningen	kommer	att	vara	ytterst	svår	för	samtliga	kommun-
er.	För	Hjos	del	handlar	det	om	cirka	35	lärare	som	går	i	
pension	inom	fem	år	och	som	behöver	ersättas	med	ut-
bildade	och	legitimerade	lärare	för	att	ge	elever	en	garanti	
om	kvalitativ	undervisning.	I	dagsläget	ligger	lärarlöner	lågt	
utifrån	ett	Skaraborgsperspektiv.	För	att	behålla	befintlig	
personal	och	för	att	kunna	rekrytera	nya	lärare	behöver	
lönebildningen	ses	över.	
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9.5	Arbete	och	socialtjänst

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

Verksamhetsanalys och ekonomi

Socialtjänstens	verksamhet	styrs	i	stor	omfattning	av	gäl-
lande	konjunktursvängningar	och	hur	samhället	mår.	Det	
finns	dock	en	eftersläpning	i	när	behoven	blir	tydliga	inom	
socialtjänstens	verksamhet,	vilket	kräver	förmåga	att	plane-
ra	och	se	förväntade	resultat	av	förändringar.	Budget	är	
därför	inte	alltid	i	paritet	med	behovet.

Verksamheten	har	för	2022	en	totalram	på	38,4	mkr	förde-
lat	för	Individ	och	familjeomsorg,	arbetsmarknadsenheten	
och	integration.	Verksamheten	är	oförutsägbar	och	i	många	
delar	svår	att	påverka	varför	behovet	kan	variera	över	tid.

Härledning	av	Vårbudget	2023

Ramtilldelning

Härledning	 Belopp	(tkr)

Budget 2022 38	439

Generell	ramtilldelning	2,5	% 590

Indexuppräkning	2,0	% 346

Politiska	prioriteringar

Ökning	av	orosanmälningar,	tjänster 550

Vårbudget 2023 39 925

I	Hjo	kommuns	vårbudget-process	har	ramtilldelning	skett	
till	respektive	politikområde	med	ett	generellt	påslag	baser-
at	på	politikområdenas	budgeterade	personalkostnader	
2022	med	2,5	%,	en	indexuppräkning	av	övriga	kostnader	
med	2,0	%	samt	täckning	för	kapitaltjänstkostnader	på	gjor-
da	investeringar.	

Prioriteringar i vårbudgeten

• Ökning av orosanmälningar

Verksamheten	har	sedan	början	av	2021	sett	en	kraftig	
ökning	av	antal	orosanmälningar	gällande	barn	och	unga.	
Under	2021	ökade	antalet	anmälningar	med	över	100	
inkomna	orosanmälningar	från	året	innan.	Den	här	trenden	
ser	inte	ut	att	avmattas	utan	snarare	öka	och	om	utvecklin-
gen	håller	i	sig	kommer	antalet	orosanmälningar	fördubblas	
under	2022	jmf	med	2021.	Det	har	också	skett	en	förän-
dring	avseende	antal	öppnade	utredningar	och	under	2021	
har	det	öppnats	utredning	på	närmare	två	tredjedelar	av	
de	inkomna	orosanmälningarna,	vilket	även	hållit	i	sig	under	
början	av	2022.	Att	fler	orosanmälningar	leder	till	utredning	
vittnar	om	en	större	allvarsgrad	i	anmälningarna	än	tidigare.	
Socialtjänsten	har	maximalt	4	månader	på	sig	att	färdigställa	
barnavårdsutredningar.	Den	senaste	tiden	har	längre	utred-
ningstid	uppåt	4	månader	snarare	varit	regel	än	undantag,	
vilket	också	tyder	på	en	annan	komplexitet	än	tidigare.	
Det	ökade	inflödet	och	längre	utredningstid	har	gett	till	
följd	att	befintliga	resurser	inte	räcker	till.	Det	finns	inte	
tillräckligt	många	socialsekreterare	som	kan	hantera	den	
ärendemängd	som	måste	tas	om	hand.	Dessutom	kräver	
komplexiteten	i	ärenden	i	mycket	i	större	utsträckning	än	
tidigare	en	nära	arbetsledning	som	kan	stödja	socialsekret-
erarna	både	enskilt	och	i	grupp.	För	att	kunna	hantera	den	
kraftiga	ökningen	av	orosanmälningar	som	pågått	sedan	
början	av	2021	tilldelades	förvaltningen	ytterligare	900	tkr	i	
ändringsbudget	för	att	finansiera	två	tjänster	delar	av	2022.	
För	kostnadstäckning	avseende	helår	2023	tilldelas	rest-
erande	medel	om	550	tkr.	
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Utöver ovan nämna förstärkningar av budgetramen följer nedan 
en sammanställning över områden/äskanden som lyfts från 
förvaltningen under vårprocessen, men beslut om eventuell till-
delning av medel hänskjuts till höstprocessen.

• Placerade barn och unga

I	takt	med	att	antalet	orosanmälningar	ökar	kan	verksam-
heten	också	konstatera	att	fler	barn	och	unga	behövt	plac-
eras	i	familjehem	men	också	på	institution.	Trots	tilldelning	
på	3,0	mkr	inför	2022	för	att	täcka	befintliga	placering-
skostnader	har	kostnadsutvecklingen	fortsatt	då	ytterligare	
barn	behövt	placeras.	För	att	täcka	nuvarande	placering-
skostnader	behövs	ytterligare	tillskott	om	2,9	mnkr.	

• Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsförmedlingen	har	det	huvudsakliga	ansvaret	för	ar-
betsmarknadspolitiken.	Kommunens	ansvar	för	arbetsmark-
nadspolitiken	regleras	framförallt	i	två	lagstiftningar.	Lagen	
om	arbetslöshetsnämnd	(1944:175)	som	anger	att	varje	
kommun	ska	ha	en	nämnd	som	har	till	uppgift	att	vidta	eller	
på	annat	sätt	främja	kommunala	åtgärder	för	att	förebygga	
arbetslöshet	eller	minska	verkningarna	av	arbetslöshet	samt	
i	socialtjänstlagen	(2001:453).	Socialtjänstlagen	anger	att	so-
cialnämnden	ska	främja	den	enskildes	rätt	till	arbete,	bostad	
och	utbildning.	Därtill	får	nämnden	begära	att	den	som	upp-
bär	försörjningsstöd	under	viss	tid	ska	delta	i	av	nämnden	
anvisad	praktik	eller	annan	kompetenshöjande	verksamhet.	

Arbetsförmedlingen	har	de	senaste	åren	reformerats	till	att	
bli	en	övervakande	myndighet	av	fristående	aktörer	som	
har	i	uppdrag	att	sköta	matchning	mellan	arbetssökande	
och	arbetsmarknad.	Arbetsförmedlingens	nya	arbetssätt	
med	upphandlade	aktörer	är	inte	anpassat	och	lämpar	
sig	inte	för	de	individer	med	komplex	problematik	och	
funktionshinder	som	står	långt	ifrån	arbetsmarknaden	och	
samtidigt	som	arbetslösheten	sjunker	i	hela	landet	så	visar	
statistiken	att	de	som	står	långt	ifrån	arbetsmarknaden	
kommer	ännu	längre	ifrån.	Det	visar	sig	inte	minst	i	statis-
tiken	för	försörjningsstöd	där	antal	hushåll	minskar,	men	
antal	individer	i	långvarigt	biståndsberoende	istället	ökar.	
Därtill	har	regeringen	tagit	beslut	om	att	inga	nya	beslut	
om	extratjänster	får	fattas	efter	1/1	2022	utan	regeringen	
vill	istället	se	en	ökad	användning	av	andra	subventionerade	
anställningar	såsom	nystartsjobb	genom	utökad	ersättning	
av	arbetsgivaravgifter.

Nystartsjobb	är	en	förmånlig	anställningsform	för	arbetsgi-
varen,	emellertid	inte	lika	förmånlig	som	extratjänster	där	
arbetsgivaren	fått	ersättning	med	100%	av	lönekostnader-
na.	Nystartsjobb	är	dock	till	skillnad	från	extratjänsterna	
a-kasseberättigande.	Det	finns	ett	stort	kompetensförsör-
jningsbehov	inom	kommunens	olika	verksamheter,	men	där	
i	princip	samtliga	yrken	kräver	någon	form	av	utbildning.	
För	att	locka	fler	personer	till	bristyrken	kan	nystartsjobb	
vara	en	väg	in	för	att	sedan	se	över	möjligheter	till	valider-
ing	via	Arbetsförmedlingen.	Nystartsjobb	inom	kommunens	
regi	skulle	på	så	sätt	vara	en	win-win	situation	för	alla.	
Främst	för	den	enskilde,	men	också	utifrån	ett	kompe-
tensförsörjningsperspektiv	samt	minskade	kostnader	för	
försörjningsstöd.	Kommunala	nystartsjobb	skulle	kunna	
administreras	från	AME,	men	kräver	avsatta	medel	i	form	
av	lönekostnader	för	nystartsjobben.	Detta	skulle	vara	en	
investering	som	på	sikt	ger	minskade	kostnader	både	för	
försörjningsstöd	och	minskade	vikariekostnader	och	effek-
tivitetsbortfall.	

Från	och	med	den	1	april	2022	höjs	alla	ersättningsnivåer	
gällande	nystartsjobb	med	anledning	av	en	ändring	i	förord-
ningen.	Denna	förändring	innebär	att	nivåerna	höjs	och	
ersättningsbeloppet	motsvarar	minst	två	arbetsgivaravgifter	
för	den	del	av	månadslönen	som	är	upp	till	20	000	kronor	
vid	heltidsarbete.	Detta	innebär	att	vid	en	månadslön	om	
20	000	kr	fås	en	kostnadstäckning	med	82%.	Arbete	och	
socialtjänst	önskar	tillsätta	tre	tjänster	med	motsvarande	
anställningsform	vilket	beräknas	kosta	ca	190	tkr	totalt.	
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9.6	Vård	och	omsorg

Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i 
eget och särskilt boende.

Äldreomsorgen omfattar hemvård i ordinärt boende, korttidsvård, dagverksamhet, särskilt boende, kommunal hälso- och sjukvård. Hem-
vård kan bland annat vara städning, inköp, tvätt, klädvård, tillsyn, personlig omvårdnad, matdistribution och trygghetslarm. Verksamheten 
till funktionshindrade handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen: personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, kort-
tidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med särskild service.

Verksamhetsanalys och ekonomi

Förvaltningen	har	under	2022	tilldelats	191	144	tkr	i	bud-
getram	för	politikområdet	Vård	och	omsorg.	Verksamheten	
är	mycket	personalintensiv,	80	%	av	budgeterade	kostnader	
är	personalkostnader.	Personaleffektivitet	är	därför	nyckeln	
till	ekonomisk	balans	för	Vård	och	omsorg.	

Härledning	av	Vårbudget	2023

Härledning	 Belopp	(tkr)

Budget 2022 191	144

Generell	uppräkning	ramtilldelning	2,5% 4	873

Indexuppräkning	2%	 708

Politiska	prioriteringar:

Bemanning natt Sigghusberg 1	375

Bemanning Hemvården -1	350

Vårbudget 2023 196 750

Ramtilldelning

I	Hjo	kommuns	vårbudgetprocess	har	ramtilldelning	skett	
till	vardera	politikområde	med	ett	generellt	påslag	baserat	
på	politikområdenas	budgeterade	personalkostnader	2022	
med	2,5	%,	en	indexuppräkning	av	övriga	kostnader	med	2	
%	samt	täckning	för	kapitaltjänstkostnader	på	gjorda	inves-
teringar

Prioriteringar i vårbudgeten

• Bemanning natt Sigghusberg

Till	följd	av	Lex	Sara	utredning	under	våren	2022	genom-
fördes	en	inspektion	av	IVO	på	Sigghusbergs	demensbo-
ende.	Flera	parametrar	på	boendet	granskades	varav	en	
var	bemanningstätheten.	I	detta	sammanhang	påpekades	att	
bemanningen	nattetid	inte	bedöms	vara	fullgod.	I	dagsläget	
rör	sig	nattpersonal	mellan	avdelningar	vilket	innebär	att	
vissa	avdelningar	periodvis	är	helt	obemannade.	Demens-
sjukdom	innebär	ofta	nattlig	oro	och	ångest	vilket	kan	ta	
sig	uttryck	i	sömnsvårigheter	då	de	boende	vill	gå	upp	och	
röra	sig	på	avdelningen.	Att	personal	finns	närvarande	då	är	
en	förutsättning	för	att	kunna	hjälpa,	avleda	och	därigenom	
förhindra	beteenden	som	påverkar	övriga	boende.

För	att	kunna	säkerställa	bemanning	med	en	personal	på	
varje	avdelning	nattetid	krävs	ytterligare	en	person	vilket	
innebär	1,98	årsarbetare	till	en	kostnad	om	1	375	tkr	vilket	
tilldelas	förvaltningen	i	2023	års	budget.	

• Bemanning hemvård 

Under	2021	ökade	andelen	insatser	inom	hemvården	och	
behov	av	att	utöka	bemanning	nattetid	fanns.	Medel	till-
fördes	därför	förvaltningen	med	1	350	tkr	inför	2022	för	
detta	ändamål.	Dock	förändrades	behovet	under	slutet	av	
2021	till	att	den	högre	bemanningsnivån	inte	bedömdes	
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vara	aktuell.	Detta	läge	har	fortsatt	under	första	delen	av	
2022	och	i	dagsläget	finns	inga	indikationer	på	ett	utökat	
bemanningsbehov	i	närtid.	Förvaltningens	budgetram	
minskas	därför	med	1	350	tkr	i	2023	års	budget.

Utöver ovan nämna förändringar av budgetramen följer nedan 
en sammanställning över områden/äskanden som lyfts från 
förvaltningen under vårprocessen, men beslut om eventuell till-
delning av medel hänskjuts till höstprocessen.

• Bemanning hemvård 

I	2022	års	budget	tilldelades	VoO	medel	för	att	utöka	
bemanningen	i	hemvården	på	natten	på	grund	av	utökat	
behov.	Efter	detta	har	behovet	minskat	och	som	nämnts	
tidigare	minskades	därför	förvaltningens	ram	med	motsva-
rande	belopp.	Det	är	dock	välkänt	inom	förvaltningen	att	
behovet	av	personal	inom	hemvården	är	mycket	varierande	
och	föränderligt.	Bemanningskraven	kan	förändras	snabbt	
utifrån	antalet	brukare	och	omfattningen	av	deras	behov	
vilket	medför	att	en	prognostisering	av	kommande	behov	
är	mycket	svår	att	göra.	En	utökning	av	behoven	medför	
ofta	att	kostnaden	för	bemanningen	inte	ryms	inom	tillde-
lade	ramar.	På	samma	sätt	medför	en	minskning	av	behoven	
att	överkapacitet	bland	personal	uppstår,	vilken	måste	han-
teras	genom	att	sälja	tid	till	andra	enheter.

För	att	skapa	ett	mer	hållbart	budgetarbete	där	både	
utökningar	och	minskningar	hanteras	inom	enheten	
önskar	förvaltningen	få	använda	de	tidigare	tilldelade	
medel	som	avsattes	inför	2022	även	under	2023.	Syftet	
är	att	utvärdera	om	ett	arbetssätt	med	en	egen	pott	för	
eventuella	utökningar	kan	vara	effektivt	och	skapa	bättre	
förutsättningar	för	bemanningsplanering.	Inför	budgetar-
betet	2024	skulle	förvaltningen	således	återkomma	med	en	
utvärdering	av	resultatet.	

• Rehabassistent

I	kommunens	Hälso-	och	sjukvårdsansvar	ingå	ansvar	för	
habilitering	och	rehabilitering	för	de	personer	som	om-
fattas	av	kommunala	sjukvårdsansvaret	enligt	avtal	med	
Västra	Götalands	Regionen	(VGR).	För	denna	uppgift	finns	
i	dagsläget	fyra	arbetsterapeuter	och	fyra	fysioterapeuter/
sjukgymnaster.	I	deras	arbetsuppgifter	ingår	bedömningar	av	
funktions-	och	aktivitetsförmåga	samt	vid	behov	av	åtgärder	
bland	annat	hjälpmedelsutprovning,	träning	och	behandling.	
Det	ingår	också	handledning	av	omvårdnadspersonal	och	
personliga	assistenter	samt	teamarbete	på	verksamhetens	
samtliga	enheter/avdelningar.	

Enhetschefer	har	tidigare	haft	ansvar	för	grundutrustningen	
på	respektive	enhet.	Grundutrustning	kan	vara	allt	från	
enklare	hjälpmedel	som	duschpallar	till	saker	som	kräver	
kontinuerligt	förebyggande	underhåll	och	inspektioner	
som	taklyftar	och	vårdsängar.	Ett	utspritt	ansvar	försvårar	
samordning	mellan	enheter	avseende	mer	kostsam	utrust-
ning	som	används	sällan.

Vård	och	omsorg	har	för	tillfället	en	rehabassistent	som	
finansieras	genom	statsbidrag	t	o	m	2022.	För	att	öka	kom-
munens	robusthet	på	de	båda	ovan	beskrivna	områdena	
föreslås	att	permanenta	tjänsten	rehabassistent	tillika	an-
svarig	för	verksamhetens	grundutrustning.	En	sådan	tjänst	
skulle	konkret	avlasta	enhetschefer	och	öka	kvaliteten	
avseende	uppföljning	och	samordning	gällande	grundutrust-
ning	samt	öka	kostnadseffektiviteten	i	hanteringen.

En	rehabassistent	höjer	också	kvaliteten	avsevärt	i	genom-
förande	av	viss	specifik	funktions-	och	aktivitetsträning	som	
bör	utföras	med	högre	kontinuitet	än	vad	som	är	möjligt	
när	uppgifterna	ska	utföras	av	hela	personalgrupper	inklus-
ive	vikarier.	Det	finns	också	stora	möjligheter	att	öka	verk-
samhetens	kvalitet	avseende	förebyggande	träning	genom	
kontinuerligt	stöd	till	enheterna	för	att	arbeta	aktiverande/
rehabiliterande	med	tex	sittgymnastik	eller	träningsgrupper.	
En	rehabassistent	skulle	också	kunna	avlasta	arbetstera-
peuter	och	fysioterapeuter	i	vissa	arbetsuppgifter	avseende	
den	årliga	funktionskontrollen	av	vissa	hjälpmedel	(en	up-
pgift	som	ofta	får	dröja	när	bemanningen	är	låg	till	följd	av	
vakanser)	samt	viss	rekonditionering	av	hjälpmedel	som	
kommunen	äger.

Kostnad	för	rehabassistent	beräknas	till	525	tkr	för	2023.
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• Demenssamordnare 

I	slutet	av	augusti	2021	anställdes	en	demenssamordnare	
med	stöd	av	stimulansmedel.	Uppdragets	fokus	är	allmänna	
råd,	stöd	och	information	avseende	demenssjukdomar/kog-
nitiv	svikt	såväl	enskilt	som	i	grupp	samt	utbildningsinsatser	
och	handledning	till	personal.	Undersköterskan	som	har	
uppdraget	läser	utbildningen	YH-Demens	på	50%,	hon	är	
snart	klart	med	ett	år	av	den	tvååriga	utbildningen.	

Under	det	dryga	halvåret	som	uppdraget	funnits	har	
demenssamordnaren	följt	med	biståndshandläggare	på	
hembesök,	gjort	egna	hembesök	i	förebyggande	syfte,	sa-
marbetat	med	dagverksamheten,	korttidsavdelningen	och	
hemvården	samt	börjat	etablera	kontakt	med	primärvården	
med	syfte	att	få	till	en	fungerande	vårdkedja.	Att	starta	
tidigt	med	kommunala	insatser	och	digital	teknik	kan	öka	
möjligheten	till	kvarboende	i	personens	egen	invanda	miljö.	

För	att	kunna	fortsätta	utveckla	och	kvalitetssäkra	om-
händertagandet	av	personer	med	kognitiv	svikt/demens-	
sjukdom	behöver	uppdraget	som	demenssamordnare	kun-
na	permanentas	och	inte	vara	beroende	av	stimulansmedel.	
Kostnaden	för	detta	beräknas	till	565	tkr.	

• Verksamhetsresurs 

Under	2019	gjordes	en	översyn	och	omorganisation	av	
befintliga	verksamhetsresurser	inom	VO.	Översynen	föran-
leddes	dels	av	att	bemanningen	behövde	anpassas	efter	
budget,	men	även	utifrån	att	resurser	behövde	omfördelas	
för	att	kunna	möta	de	behov	som	uppstod	i	samband	med	
projektet	Heltid	som	norm.	Verksamhetsresurser	flyttades	
då	till	Enheten	för	verksamhetsnära	stöd	(VNS)	för	att	
arbeta	med	schema	och	systemstöd.	Vid	omorganisationen	
gjordes	bedömningen	att	verksamheterna	bör	klara	sig	med	
tre	verksamhetsresurser	vilka	fördelades	ut	på	enheterna	
och	mellan	cheferna.	

Under	arbetet	med	heltidsresan	under	2021	har	det	dock	
tydligt	framkommit	att	verksamhetsstödet	inte	räcker	till	
fullt	ut.	Bemanningsfrågor	tar	mycket	tid	från	cheferna	
vilket	gör	att	de	tvingas	nedprioritera	andra	frågor.	Mäng-
den	administration	har	ökat	och	arbetet	i	olika	verksam-
hetssystem	tar	mycket	tid.	Det	är	främst	inom	särskilt	bo-
ende	som	detta	har	blivit	extra	påtagligt	och	det	är	även	de	
verksamheterna	som	har	minst	andel	administrativt	stöd.	

För	att	kunna	bemanna	utifrån	de	behov	vi	har	krävs	en	
utökning	av	det	administrativa	stödet	med	1	åa	till	en	kost-
nad	av	600	tkr.

• Beredskap 

I	april	2021	tecknades	ett	beredskapsavtal	för	enhetschefer	
inom	VO	(Chef	i	beredskap=	CIB).	Syftet	var	att	säkerstäl-
la	tillgång	till	arbetsledning	för	den	personal	som	har	sitt	
arbete	förlagt	till	kvällar,	nätter	och	helger	då	ordinarie	
enhetschef	inte	är	i	tjänst.	Avtalet	syftade	även	till	att	främja	
chefernas	arbetsmiljö	genom	en	tydlighet	kring	arbetstider	
och	när	man	förväntas	finnas	tillgänglig.	

En	utvärdering	av	avtalet	och	arbetssättet	gjordes	i	bör-
jan	av	2022	och	resultatet	är	mycket	positivt,	både	från	
personal	och	chefer.	De	frågeställningar	som	CIB	hanterat	
har	uteslutande	handlat	om	arbetsledningsfrågor	där	per-
sonalen	behövt	stöd.	Majoriteten	av	samtalen	har	berört	
bemanningsfrågor	då	bemanningsenhet	och	personal	inte	
kunnat	lösa	nödvändig	bemanning	och	då	CIB	fått	överta	
ansvaret	och	beordrat	personal.	Även	samtal	av	annan	akut	
karaktär	har	hanterats,	såsom	personal	som	skadats	i	olyc-
ka,	avbrott	i	sociala	system,	skadegörelse	mm.

Beräknad	kostnad	för	CIB	uppgår	till	600	tkr	för	2023.	Vård	
och	omsorg	har	tidigare	fått	300	tkr	i	ramökning	vilket	
finansierar	del	av	kostnaden.	För	att	täcka	hela	kostnaden	
behövs	en	utökning	med	300	tkr.

• Köp av extern boendeplats 

Ett	köp	av	extern	boendeplats	har	upphört	och	ersatts	av	
andra	insatser.	Kostnaden	för	2023	minskar	därför	med	270	
tkr.	Ett	nytt	köp	av	extern	boendeplats	har	påbörjats	under	
2021.	Kostnaden	för	detta	beräknas	till	1	387	tkr	för	2023.	
Totalt	ger	detta	en	nettoökning	för	köp	av	externa	boende-
platser	1	117	kr	under	2023. 
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9.7	Kultur,	turism	och	fritid

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

Verksamhetsanalys och ekonomi

År	2022	uppgår	politikområdets	budgetram	till	24	255	
tkr.	Cirka	50	%	av	budgetramen	är	fritidsverksamhet	med	
fritidslokaler,	utomhusbad,	träningsplaner,	bidrag	till	organi-
sationer	samt	fritidsgård.	25	%	av	ramen	är	kulturverksam-
het	med	bland	annat	bibliotek,	kulturkvarter,	utställningar,	
kulturnät	och	evenemang.	Turismens	del	utgör	drygt	8	%	av	
den	totala	ramen	och	resterande	del	är	gemensam	admin-
istration	(cirka	17	%).	51	%	av	de	budgeterade	kostnaderna	
består	av	interna	kostnader	för	lokalhyra	och	köp	av	tjän-
ster	samt	kapitaltjänst.	40	%	av	budgeten	är	personalkost-
nader.

Härledning	av	Vårbudget	2023

Härledning	 Belopp	(tkr)

Budget 2022 24	255

Generell	ramtilldelning	2,5	% 308

Indexuppräkning	2,0	% 219

Politiska	prioriteringar

Tillkommande	kapitaltjänst	Guldkroksbadet	och	
utegym

123

Vårbudget 2022 24 905

Ramtilldelning

I	Hjo	kommuns	vårbudget-process	har	ramtilldelning	skett	
till	vartdera	politikområdet	med	ett	generellt	påslag	baserat	
på	politikområdenas	budgeterade	personalkostnader	2021	
med	2,3	%,	en	indexuppräkning	av	övriga	kostnader	med	
1,0	%	samt	täckning	för	kapitaltjänstkostnader	på	gjorda	
investeringar.	

Prioriteringar i vårbudgeten

Politikområdet har inte tilldelats några medel för särskilda 
äskanden under vårprocessen. Nedan följer en sammanställning 
över områden/äskanden som lyfts från förvaltningen under vår-
processen, men beslut om eventuell tilldelning av medel hänsk-
juts till höstprocessen.

• Drift och reinvesteringar i fritidsanläggningar 
utomhus

I	dialog	med	Teknisk	service	ser	Kultur,	turism	och	fritid	
ett	behov	av	att	äska	nya	medel	för	drift	och	underhåll	av	
kommunens	fritidsanläggningar.	I	takt	med	att	Hjo	växer	
både	avseende	befolkning	och	inom	fritidsutbudet	ökar	
användandet	av	våra	anläggningar	och	ytor	för	verksamhet	
inom	fritidsområdet.	Detta	är	såklart	mycket	positivt	men	
det	medför	i	sin	tur	ett	ökat	slitage	och	behov	av	att	byta	
ut	och/eller	reparera	materiel	och	inventarier.	Nuvarande	
budget	räcker	inte	till.	Kostnaderna	varierar	kraftigt	men	
eftersom	vi	vet	att	det	hela	tiden	tillkommer	nya	behov	så	
skulle	en	avsatt	investeringsbudget	tillsammans	med	en	ty-
dligare	planering	i	förvaltningen	för	hur	kommande	arbeten	
och	kostnader	ska	hanteras	leda	till	snabbare	hantering	
vilket	i	sin	tur	ger	bättre,	säkrare	anläggningar	och	potenti-
ellt	bidra	till	en	förbättrad	folkhälsa	i	Hjo.	Kultur,	turism	och	
fritid	äskar	50	tkr	i	driftsbudgeten	för	detta.	

• Tillkommande kapitaltjänst

Kultur,	turism	och	fritid	kompenseras	med	75	tkr	i	budget-
ramen	inför	2023	för	höjd	internhyra	till	följd	av	invester-
ingar	gjorda	på	Guldkroksbadet.	Kompensation	sker	även	
för	investeringar	i	utegym	och	kapitaltjänstkostnaderna	för	
detta	uppgår	till	48	tkr	2023.	Totalt	kompenseras	Kultur,	
turism	och	fritid	med	123	tkr	för	kapitaltjänstkostnader	i	
2023	års	budget.
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9.8	Teknisk	service

Teknisk Service omfattar fastighetsförvaltning inkl. lokalvård och verksamhetsvaktmästeri, måltidsverksamhet samt gata-, park- och 
hamnverksamhet. Även näringslivsenheten, exploateringsverksamheten och den taxefinansierade vatten- och avloppsverksamheten ingår 
i politikområdet. Fastighetsverksamheten omfattar förvaltning, administration, drift, tillsyn, vaktmästeritjänster och lokalvård i kommunens 
samtliga fastigheter, egna som förhyrda. Måltidsenheten lagar alla måltider till äldreomsorgen, barnomsorgen och grundskolan, samt 
ansvarar för tillagning och leverans av mat till matserveringen på Rödingen. Gata-, park- och hamnverksamheten omfattar drift och 
underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar, hamn, parker och grönytor, samt drift och skötsel av vatten- och avloppsledningsnäten. I 
uppdraget ingår även skötsel av kommunens skog, naturreservatet Hjo-åns dalgång och byggnadsminnet Hjo.

Verksamhetsanalys och ekonomi

Teknisk	service	tilldelade	ram	år	2022	uppgår	till	21	062	
tkr.	Merparten	av	detta	ramanslag,	ligger	på	verksamheten	
Gata/	Park	och	Hamn.	Övriga	verksamheter	finansieras	hu-
vudsakligen	via	intern	försäljning	av	tjänster	och	intern	hyra	
avseende	verksamhetslokaler.	Fastighetsverksamheten	har	
ett	anslag	om	100	tkr	för	förvaltning	av	kulturfastigheter	
och	fastigheter	som	inte	är	fullt	intäktsfinansierade.	Den	
gemensamma	administrationen,	inkl.	mark	och	exploatering,	
har	37	tkr	vilka	avser	personalkostnader,	kapitaltjänst-
kostnader	och	administration	för	ledningsfunktionen	och	
näringslivsenheten	inom	politikområdet	samt	intäkter	från	
försäljning	av	5	villatomter	(skall	fr	o	m	2020	redovisas	i	
driften).	Måltidsenheten	har	en	ram	om	912	tkr,	varav	487	
tkr	avser	övertagandet	av	Rödingens	måltidsverksamhet	
från	Vård	och	Omsorg,	80	tkr	är	merkostnader	för	ett	
nytt	kostdatasystem	135	tkr	för	ökad	internhyra	och	200	
tkr	för	att	öka	andelen	ekologiska	och	närproducerade	
livsmedel.	Inom	Teknisk	service	finns	ca	70	heltidstjänster	
fördelade	på	ca	80	personer	vilket	gör	Teknisk	service	till	
det	tredje	mest	personalintensiva	politikområdet	efter	Vård	
och	Omsorg	och	Barn	och	Utbildning.

Härledning	av	Vårbudget	2023

Härledning	 Belopp	(tkr)

Budget 2022 21	062

Generell	ramtilldelning	2,5	% 435

Indexuppräkning	2,0	% 286

Tillkommande	kapitaltjänst 450

Återföringar -1	000

Intäktsökningar -2 000

Politiska	prioriteringar 750

Vårbudget 2023 19	983

Ramtilldelning

I	Hjo	kommuns	vårbudget-process	har	ramtilldelning	skett	
till	varje	politikområde	med	ett	generellt	påslag	baserat	på	
politikområdenas	budgeterade	personalkostnader	2022	
med	2,5	%,	en	indexuppräkning	av	övriga	kostnader	med	
2,0	%	samt	täckning	för	kapitaltjänstkostnader	på	gjorda	
investeringar.	

Kapitaltjänstkostnad

Beräkningarna	av	justering	för	förändrade	kapitaltjänstkost-
nader	fördelas	på	”fastighet”	och	”övrigt.	Anledningen	till	
denna	uppdelning	är	att	kompensation	för	tillkommande	
kapitaltjänst	på	investeringar	i	fastigheter	ligger	inom	ramen	
för	internhyressystemet.	Detta	innebär	att	det	politikom-
råde	där	den	betalande	verksamheten-	hyresgästen	hör	
hemma	får	kompensationen	i	form	av	ramtilldelning.	Teknisk	
service	tilldelas	medel	för	tillkommande	kapitaltjänstkost-
nader	för	de	12,0	mnkr	som	finns	avsatta	för	löpande	ut-
byggnad	av	GC-vägnätet,	reinvesteringar	i	gator	och	vägar,	
asfaltering,	trafikbelysning	och	trafiksäkerhet,	gatukostnad-
sersättningar	och	för	Vågbrytaren	(tilläggsanslag).	Kapitalt-
jänstkostnader	för	planerade	investeringar	2023	beräknas	
utifrån	beslut	investeringar	i	budget	och	verksamhetsplan	
2022.	Ombudgeteringar	till	2023	som	redan	tillförts	medel	
tidigare	år	är	inte	med.	Tilläggsbudgeteringar	av	extraor-
dinär	karaktär	som	inte	beaktats	prövas	från	fall	till	fall.		För	
helt	avskrivna	objekt	återlämnas	anslag	för	avskrivningar.

Investerings-
projekt

Projekt-
budget

Årlig	
avskriv-

ning

Årlig	
ränta			
(1,0%)

S:a	
kap.tj

Potter:	asfaltering,	gator,	GC-väg	

mm

6	270 313 63 376

Vågbrytaren	(tilläggsanslag) 3 300 41 33 74

Total	S:	a	 9	570 355 95 450
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Prioriteringar i vårbudgeten

• Mark- och exploateringsingenjör

Ny	tjänst,	vars	arbetsuppgifter	har	legat	på	samhällsby-
ggnadschef	och	Gatu-	och	parkchef.		Uppdraget	är	att	
projektleda	exploateringar,	markanvisningar	samt	ansvara	
för	köp	och	försäljning	av	mark	(markförvaltning).	Tjänsten	
är	en	förutsättning	för	kommunens	utveckling,	kopplat	till	
framtagande	av	planer	för	bostäder	och	industrimark,	samt	
näringslivets	utveckling.	Förvaltningen	tilldelas	750	tkr	för	
inrättande	av	tjänsten.

Utöver ovan nämnda förstärkning av budgetramen följer nedan 
en sammanställning över områden/äskanden som lyfts från 
förvaltningen under vårprocessen, men beslut om eventuell till-
delning av medel hänskjuts till höstprocessen.

Behov av tillfällig förstärkning 2023

Samhällsbyggnad	äskar	medel	för	att	få	upprätta	två	utdat-
erade	planer	som	vägleder	verksamheterna	i	sina	ställn-
ingstagande	och	beslut	kopplat	till	hållbarhet	och	effektiva	
trafiksystem.

• Energiplan

Enligt	Lagen	om	kommunal	energiplanering	(1977:439)	ska	
varje	kommun	ha	en	aktuell	plan	för	tillförsel,	distribution	
och	användning	av	energi.	Hjo	kommuns	senaste	ener-
giplan	sträckte	sig	fram	till	2015.	Förutsättningarna	och	
utgångspunkterna	för	energiplanering	har	dock	ändrats	
väsentligt	sedan	1977	när	lagen	antogs,	bland	annat	genom	
omfattande	avregleringar	vilket	förändrat	kommunernas	
roll	på	marknaden.	Lagen	har	också	ett	tydligt	fokus	på	
energiförsörjning,	påverkat	av	70-talets	oljekriser.	Det	pågår	
ett	arbete	med	att	aktualisera	lagen	och	troligen	kommer	
fokus	skifta	från	att	”verka	för	en	tillräcklig	energitillförsel”	
till	att	”verka	för	förnyelsebar	energitillförsel”.	

Förvaltningen	har	arbetet	fram	ett	utkast	till	ny	energiplan	
för	Hjo	kommun	där	ansatsen	är	att	både	uppfylla	kom-
munens	åtagande	utifrån	nuvarande	lagkrav	samt	att	ta	fram	
ett	kunskapsunderlag	och	en	plan	för	hur	Hjo	kommun	ska	
ställa	om	till	en	energieffektiv,	fossilfri	samt	förnybar	en-

ergitillförsel.	För	att	slutföra	arbetet	är	dock	bedömningen	
att	det	finns	behov	av	konsultstöd	för	att	prioritera	Hjo	
kommuns	klimatanpassade	energieffektiviseringar	på	kort	
och	medellång	sikt.	Samhällsbyggnad	äskar	100	tkr	för	detta	
under	2023.

• Trafikprogram

Hjo	kommuns	nuvarande	Trafikprogram	sträckte	sig	mellan	
åren	2016-2021.	I	programmet	redovisas	ett	antal	strate-
gier	och	utgångspunkter	kring	planeringen	av	trafikinfra-
strukturen	i	Hjo	kommun.	Programmet	innehåller	också	
ett	handlingsprogram	med	konkreta	åtgärder,	såväl	fysiska	
ombyggnationer	som	mjuka	insatser.	En	stor	del	av	de	åt-
gärder	som	pekas	ut	i	programmet	är	genomförda	men	det	
återstår	också	en	del	som	inte	genomförts.	

Sedan	programmet	antogs	2016	har	planerings-
förutsättningarna	förändrats,	inte	minst	till	följd	av	förän-
dringar	i	vår	omvärld	med	ett	ökat	fokus	på	klimatsmart	
vardagsresande.	För	att	tydliggöra	hur	infrastrukturen	och	
trafiken	i	Hjo	kommun	ska	utvecklas	framåt	bör	ett	nytt	
Trafikprogram	tas	fram.	Förvaltningen	behöver	köpa	in	
extern	hjälp	för	att	ta	fram	nödvändiga	planeringsunderlag.	
Samhällsbyggnad	äskar	200	tkr	för	detta	under	2023.

Behov med effekt tillsvidare

• Hyggesfritt skogsbruk

Hjo	kommuns	nuvarande	skogsbruksplan	gäller	åren	2016–
2025	och	innebär	i	stor	utsträckning	produktivt	skogsbruk,	
vilket	förväntas	ge	en	budgeterad,	årlig	avkastning	om	250	
tkr.	I	beräkningen	kring	intäkter	antas	endast	7	%	av	de	134	
ha	skogsmark	Hjo	kommun	äger	förvaltas	genom	naturvår-
dande	skötsel.	

I	samband	med	en	nyligen	planerad	avverkning	på	
Högaliden	fick	Hjo	kommun	många	synpunkter	från	med-
borgare	som	handlade	om	hyggesbruk	kontra	hyggesfritt	
skogsbruk.	Inom	ramen	för	det	regionala	åtgärdsprogram-
met	”Västra	Götaland	ställer	om”	har	Hjo	kommun	åtagit	
sig	att	utveckla	ett	hyggesfritt	skogsbruk.	Förvaltningen	ser	
över	och	reviderar	skogsbruksplanen.	Detta	innebär	att	den	
årliga	intäkten	från	skogsbruket	sänks	från	250	tkr	till	100	
tkr.	Samhällsbyggnad	äskar	150	tkr	för	detta.
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• Trädvård

I	Hjo	stad	finns	ett	stort	antal	träd	i	såväl	parker	som	i	ga-
tumiljön.	Sedan	80-talet	har	gatuträden	i	Nystan	skyddats	i	
nya	detaljplaner	för	att	bibehålla	och	skydda	den	trädstruk-
tur	som	till	stor	del	är	bevarad.	Skötsel	av	träd	som	står	
på	privata	fastighetsägares	mark	har	därför	i	flera	fall	tagits	
över	av	kommunen	för	att	ge	bättre	förutsättningar	för	
överlevnad	och	skydd.	Antalet	träd	som	vi	har	lokaliserat	
och	som	faller	inom	denna	kategori	är	drygt	100	stycken.	
Dessa	kräver	inte	årlig	skötsel	men	väl	åtgärder	vartannat	
eller	vart	tredje	år	och	nyplantering	när	så	behövs.	

För	att	bibehålla	trädstrukturen	i	gatumiljön,	både	när	det	
gäller	kommunala	träd	och	de	där	skötseln	tagits	över	av	
kommunen	äskar	samhällsbyggnad	ett	tillskott	om	100	tkr	
årligen.	Samhällsbyggnad	äskar	100	tkr	för	detta.

• Utökat åtagande skötsel nya områden (Knäp-
plan Södra och Söder 6:1)

Under	2023	kommer	Hjo	kommun	att	få	två	nya	bostad-
sområden,	Knäpplan	Söder	och	Söder	6:1.	På	båda	dessa	
tillkommer	gator	och	övrig	allmän	platsmark	som	samhälls-
byggnad	ska	drifta	och	underhålla.	Den	årliga	kostnaden	för	
detta	uppgår	till	150	tkr.	Samhällsbyggnad	äskar	150	tkr	för	
detta.

• Åtgärder i linje med cykelstrategin

Under	2021	antog	kommunfullmäktige	en	cykelstrategi	
med	målet	att	Hjo	ska	bli	en	bättre	cykelkommun	och	att	
främja	vardagscyklingen	så	att	fler	människor	väljer	cykeln	
framför	bilen	vid	korta	resor	inom	tätorten.	För	att	fler	ska	
välja	bort	bilen	vid	korta	resor	är	det	viktigt	att	det	upplevs	
som	snabbt,	säkert	och	smidigt	att	promenera	eller	cykla.	I	
cykelstrategin	framgår	att	cyklister	har	en	relativt	hög	grad	
av	nöjdhet	med	Hjo	som	cyklingskommun.	Framförallt	får	
cykelvägarna	och	skötseln	av	dessa	goda	betyg,	men	andelen	
som	uppger	att	de	cyklar	även	vintertid	är	låg.	Det	om-
råde	där	Hjo	får	sämst	omdöme	är	cykelklimatet:	De	som	
deltog	i	de	undersökningar	som	låg	till	grund	för	strategin	
upplever	att	bilen	och	cykeln	kommer	i	konflikt	i	samhäll-
splaneringen.	Andelen	som	svarar	att	kommunen	arbetar	
aktivt	med	förbättringar	av	cykelklimatet	är	lägre	i	Hjo	än	
genomsnittet	för	de	deltagande	kommunerna	Det	är	också	
en	lägre	andel	i	Hjo	som	anser	att	cyklingen	ges	tillräckligt	
hög	prioritet	i	den	fysiska	planeringen.	

I	Cykelstrategin	är	bland	annat	nedanstående	förutsättning-
ar	utpekade	som	nyckelfaktorer	att	arbeta	vidare	med	för	
att	ställa	om	till	mer	cykling	i	Hjo:

Cykeln	ska	upplevas	som	ett	snabbt,	säker	och	smidigt	al-
ternativ	till	bilen

Cykelinfrastruktur:	Tillgång	till	cykelvägar	och	cykelparker-
ingar

Under	2022	ska	samhällsbyggnad	investera	i	cykelklimatet	
med	ett	30-tal	nya	cykelparkeringar	i	Hjo	stad	och	anlägga	
ytterligare	en	GC-väg	utmed	Torggatan.	För	ökat	drift,	un-
derhåll	och	förbättrad	vinterväghållning	av	cykelinfrastruk-
turen	äskar	samhällsbyggnad	ytterliga	driftsmedel	för	2023.	
Samhällsbyggnad	äskar	300	tkr	för	detta.	

• Näringslivsutvecklare

Ny	tjänst.	Näringsliv	har	budget	för	en	40%	tjänst.	Denna	
var	tidigare	destinerad	till	handelsutveckling.	

Uppdraget	är	att	i	samverkan	med	näringslivsstrateg	och	
besöksnäringsansvarig	arbeta	operativt	med	att	stödja	
kommunens	företagare	och	ta	ansvar	för	kommunens	olika	
forum	för	näringslivet,	samt	näringslivskommunikation.	Sam-
hällsbyggnad	äskar	300	tkr	för	detta.	

• Drift och underhåll av i fritidsanläggningar 
utomhus

I	dialog	med	Kultur,	turism	och	fritid	ser	Teknisk	service	
ett	behov	av	ytterligare	medel	för	drift	och	reinvesteringar	
i	kommunens	fritidsanläggningar.	I	takt	med	att	antalet	in-
vånare	ökar	förändras	också	det	kommunala	fritidsutbudet.	
Nyttjandet	av	fritidsanläggningarna	ökar	vilket	är	positivt	
men	det	innebär	ett	större	behov	av	underhåll	och	repara-
tioner.	

Samhällsbyggnad	utför	underhåll	och	reparationer	och	
äskar	i	samarbetet	med	Kultur,	turism	och	fritid	äskar	50	
tkr	årligen	för	detta.	Samhällsbyggnad	äskar	50	tkr	för	detta	
under	2023.
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9.9	Taxefinansierade	Verksamheter

Vatten och avlopp

VA-verksamheten ansvarar för dricksvattenproduktion, rening av 
avloppsvatten samt distribution av dricksvatten i ledningsnätet 
inom Hjo, Korsberga, Blikstorp och Fågelås. Verksamheten är i 
sin helhet taxefinansierad vilket betyder att de hushåll som är 
anslutna finansierar verksamheter genom avgifter för vatten 
och avlopp. Vid utgången år 2021 hade verksamheten ca 2 450 
abonnenter.

Härledning	av	Vårbudget	2023

Verksamheten har inget kommunbidrag utan verksamheten 
finansieras	via	taxor	och	avgifter.	Separat	budget	upprättas	i	
samband	med	höstprocessen.

• Utmaningar i den nära framtiden

Statusen	på	vattenverk	och	avloppsreningsverk	är	god	men	
stora	delar	av	vårt	ledningsnät	är	från	60-	och	70-talen.	En	
underhållsplan	har	utarbetats	under	2021.	De	kommande	
åren	kommer	kostnaderna	för	underhåll	och	reinvester-
ingar	i	ledningsnät	att	öka.	Av	denna	anledning	har	Kom-
munstyrelsen	avsatt	ytterligare	3	mnkr	årligen	för	detta	i	
investeringsplanen	för	2022–2026.

• Intäktsförändringar

Ett	eventuellt	behov	av	att	höja	taxan	inför	2023	kommer	
att	hanteras	i	särskild	ordning	och	beslutas	av	kommunful-
lmäktige.

Renhållning

Hjo kommun är sedan 1 januari 2000 medlem i Avfallshanter-
ing Östra Skaraborg, AÖS; som är ett kommunalförbund med 
ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt 
information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets 
omhändertagande. I likhet med VA-verksamheten är AÖS helt 
finansierat via taxor. Övriga medlemmar i AÖS är Tibro, Skövde, 
Karlsborg, Töreboda, Skara, Falköping, Mariestad samt Gull-
spång. Hjo kommun får årligen ett bidrag från AÖS på 30 kr 
per invånare för att finansiera återställandet av gamla deponier. 
Utöver detta betalar AÖS ett årligt arrende för återvinningscen-
tralen som motsvaras av kostnader för avskrivning och ränta på 
anläggningen.

Härledning	av	Vårbudget	2023

Verksamheten har inget kommunbidrag utan verksamheten 
finansieras	via	avgifter	som	debiteras	förbundets	kunder.	
Separat	budget	upprättas	av	Avfall	Östra	Skaraborg.

Efterfrågeförändringar/Behov/Äskanden

• Sanna friluftsområde

Utredningar	kring	de	föroreningar	som	hittats	på	området	
pågår.	I	nuläget	finansieras	kostnaderna	med	medel	för	
Avsättning	till	deponier.	När	den	pågående	undersökningen	
är	klar	kan	ett	förslag	till	vidare	åtgärder	och	kostnads-
beräkning	för	återställandet	presenteras	och	en	eventuell	
finansiering	utredas.	



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