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En hälsning från kommundirektören

Du håller nu en liten skrift i din hand som vi kallar Årsredovisning i 
korthet för 2017. Det är tredje året vi ger ut den och den är till för att 
sprida kunskap och intresse för all den verksamhet som bedrivs i 
kommunen. Dygnet runt, 7 dagar i veckan, året om. 

2017 har varit ett bra år. Kommunfullmäktige sätter höga mål som vi ska 
nå.  Av 19 så kallade ”verksamhetsmål” har 9 uppnåtts, 7 är delvis upp-
nådda och 3 har ej uppnåtts. Ekonomisk har 2017 också varit ett bra år. 
Budgeten löd på ett överskott med 11 miljoner kr och resultatet blev 12,2 
miljoner kronor.  Visst finns det utmaningar och områden där vi kan bli 
bättre. Vi redovisar även underskott inom vissa verksamhetsområden med 
dessa kompenseras av överskott inom andra. Vi jobbar ständigt med att 
hålla balans mellan kvalitet och kostnader.

Vi hoppas att ni tycker att skriften är bra. För att utveckla oss är vi dock 
tacksamma för synpunkter och förbättringsförslag. Maila i så fall till 
kommunen@hjo.se eller ring till kontaktcenter på 0503 – 350 00 så tar 
dom emot er. För er som är intresserade finns också den ”stora” årsredo-
visningen som antas av Kommunfullmäktige att hämta i Stadshuset eller på 
www.hjo.se.

Jag vill samtidigt passa på att tacka alla medarbetare, invånare och andra 
aktörer inom näringsliv, handel mm som har varit med och bidragit till att 
utveckla kommunen, för det är ju Tillsammans vi skapar 
framtidens Hjo

                                                                  Trevlig sommar!
Lisbeth Göthberg
Kommundirektör



Hänt under året...

Nya hjo.se lanserades
Den 11 oktober lanserades den nya versionen av hjo.se.

Detta tillsammans med våra grannkommuner Tibro och Karlsborg
som idag har samma tekniska plattform som oss.

Vi har muddrat
Det låga vattenståndet i Vättern innebar problem för större båtar 
att komma ut och in i hamnen. Tillstånd för akutmuddring söktes 
och muddring inleddes i augusti och slutfördes i oktober. På sikt 
ska hela hamnbassängen muddras men först ska provtagning av 

bottenslammet göras och tillstånd från Mark- och Miljödomstolen 
sökas.

IBIC
Över hela Sverige implementeras nu det nya arbetssättet 

”Individens behov i centrum” (IBIC). Hjo har en handlings-
plan för 2018 och en tydlig organisation för hur vi ska ro 

detta i hamn. I grunden handlar IBIC om en övergång från 
en insatsstyrd vård och omsorg till en verksamhet där man 
alltid utgår ifrån individens behov för att därefter se hur vi 

på bästa sätt kan möta behoven.

Renovering av B-huset
Renovering av B-huset på Guldkroks-

skolan pågår och eleverna får idag 
sin undervisning i moduler som är 

placerade på skolgården.

”Guldkroksparken”
Den efterlängtade actionparken invigdes 
i april 2017 och under hösten har parken 

kompletterats med sittplatser, grill-
möjligheter och källsortering.

Hjo kultur- och teaterförening
Under året bildades en ny förening. 

Föreningen visade sin första Live biovisning 
”Trollflöjten” under invigningsmånaderna av 

medborgarhuset Park. 

Årets vinnare av miljöpriset
Hjo kommuns miljöpris delades ut för 

andra gången och gick i år till Gun 
Andersson. Gun gör en bra miljöinsats 
genom att bland annat sy tygkassar av 

återanvänt tyg. 

Litteraturprojekt
Vårt språk-och litteraturprojekt fortsätter att 

utvecklas inom förskolan men även i förskoleklasserna. 
Höst 2018 kommer vi att även att knyta ihop 

projektet med fritidshemmens arbete och grundskolans 
arbete i årskurs 1-3. Vi ser mycket positiva effekter av 

arbetet redan idag. 

Beachplan
En beachplan för handboll och volleyboll har anlagts 
på Guldkroksområdet under hösten 2017 och är nu 

färdig för spel.



Earth hour
För nionde året i rad arrangerades klimat-
manifestationen Earth hour, timmen då vi 

släcker ljuset för en ljusare framtid.

Trygghetslarm
Vård och omsorg gick under året 

över från analoga till digitala trygg-
hetslarm inom Hemvården.

Kulturkvarteret
Den 8 september 2017 invigdes den sista delen av 

Kulturkvarteret Pedagogien ”Park”, vårt Medborgarhus 
och en av våra viktigaste mötesplatser, vackert reno-

verat och anpassat till moderna krav och behov. Cirka 
100 föreställningar och evenemang lockade under två 

månader 7.500 besökare. Helt fantastiskt! 

Hållbart arbetsliv i Skaraborg
Vård och omsorg fick under 2017 möjlighet att delta i ett 

projekt, som förhoppningsvis ska leda till minskade 
sjukskrivningar. Projektet kommer fortlöpa även under 
2018 och de samverkande parterna är Hjo, Lidköping, 

Götene och Karlsborgs kommuner, Högskolan i Skövde, 
Samordningsförbundet i Västra Skaraborg samt 

Försäkringskassan. 

Trygghet och studiero
Arbetet med trygghet och studiero har under 

2017 fortsatt i samarbete med en forskare 
från Örebro universitet. Arbetet består i såväl 

förebyggande som åtgärdande arbete mot bland 
annat mobbning i samtliga grupper inom försko-
lan och F-6. Nästa steg i projektet är att utvidga 

arbetet att även gälla årskurs 7-9. 

Skutan
Inför hösten 2017 startades Skutan upp sin 

verksamheten. Skutan är en förskoleklassverksamhet 
med tre klasser samt fritidsverksamhet. Skutan ligger 

på Redarvägen och kommer användas till förskoleklass- 
verksamhet till dess att den nya skolan förväntas vara 

klar 2021/2022. Greve Posses allé
Under året har slänten utmed den 

norra delen av stadsparken och 
trappan och bryggan nedanför Sjöryd 
renoverats. En ny allé har planterats 

och döpts till Greve Posses allé. 
Greve Göran Posse lät 1917 anlägga 
en ståtlig villa på Sjöryds egendom 

som revs på 70-talet för att ge plats 
åt Landstingets sjukhem.



Nu till något riktigt spännande...

UNG OCH GAMMAL KOSTAR MEST
Kommunens snittkostnad för invånare i olika åldrar

Från födseln och ett drygt år framåt är vi inte så ”kostsamma” 
för hemkommunen, men sen kommer det. Förskola, fritids, 
grundskola och gymnasium. Från 1 år och fram tills vi blir 18 
år är vi ganska dyra, mellan 100 000 och 200 000 kr om året. 

Sedan blir vi mycket ”billigare”. Från 19 till 65 kostar vi bara 
någon tusenlapp och under den här tiden betalar vi dessutom 
skatt. Under dessa år är vi en kanonaffär för samhället i stort.

Därefter blir vi dyrare igen. När vi är runt 85 år, är en hög 
andel av oss i behov av plats i boende med varierat behov av 
omsorg.

Det spelar alltså roll för kommunen vilken åldersstruktur vi 
har - därför finns det något som kallas för utjämningssystem. 

UTJÄMNING...
Målet med utjämningssystemet är att landets 290 kommuner 
ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar för välfärden. 
Likvärdiga förutsättningar kräver utjämning av stora skillnader, 
både i beskattningsbar inkomst och förutsättningar för 
kostnaderna för välfärden, framför allt ålderssamman-
sättningen på befolkningen.

Åldersstruktur 
2017

Hjo Riket

0-19 år 21,8% 22,8%

20-64 år 52,1% 53,8%

65-79 år 19,7% 17,4%

80+ 6,5% 6,0%

Källa: SKL, Sveriges kommuner och landsting



ISAK, 2 år
Snart studerande   

Årsinkomst             0

TILDA, 10 år
Studerar 

Årsinkomst             0

SIMON, 17 år
Studerar 

Årsinkomst           0

PETER, 40 år
Vårdbiträde 

Årsinkomst    200 000

LEILA, 50 år
Ingenjör 

Årsinkomst     800 000

STURE, 70 år
Pensionär,  gift 

Årsinkomst       200 000

INGA, 85 år
Pensionär,  ogift 

Årsinkomst     200 000

HILDA, 95 år
Pensionär,  ogift 

Årsinkomst        200 000

Skatteintäkt        0 Skatteintäkt         0 Skatteintäkt          0 Skatteintäkt 43 140 Skatteintäkt 172 560 Skatteintäkt 43 140 Skatteintäkt 43 140 Skatteintäkt 43 140

Inkomstutj.   49 193 Inkomstutj.   49 193 Inkomstutj.    49 193 Inkomstutj. 10 373 Inkomstutj. -106 087 Inkomstutj. 10 373 Inkomstutj. 10 373 Inkomstutj. 10 373

Kostnadsutj.   80 722 Kostnadsutj.   67 325 Kostnadsutj.    70 571 Kostnadsutj. -35 755 Kostnadsutj. -35 755 Kostnadsutj. -27 366 Kostnadsutj. 114 026 Kostnadsutj. 276 055

Summa 129 915 Summa 116 518 Summa 119 764 Summa 17 758 Summa 30 718 Summa 26 147 Summa 167 539 Summa 329 568

Inkomst och kostnadsutjämningssystemet

Så mycket intäkter får kommunen för en ny invånare
Alla kommuner vill ha inflyttning. Förutom att det är ett kvitto på 
kommunens attraktivitet ger det också mer intäkter. Hur mycket en ny 
invånare ger i intäkter beror bland annat på den inflyttades ålder och 
inkomst. Huvudprincipen för utjämningssystemen är att kommuner 
med hög andel låginkomsttagare och många barn och äldre får bidrag 
medan kommuner med hög andel höginkomsttagare och invånare i 
arbetsför ålder får betala en avgift.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort beräkningar för 
några olika kategorier av människor vilka presenteras nedan.

Observera dock att uppgifterna nedan redovisar endast intäkterna 
från skatt och utjämningssystemen. På föregående sida redovisas 
den genomsnittliga kostnaden för de olika ålderskategorierna.



Kommunens skatteintäkter och generella stats-
bidrag fördelas mellan de olika verksamhets-
områdena.  Detta sker i en budget som antas av 
Kommunfullmäktige.

De verksamheter som utgör de största områdena 
är Äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta 
samt Utbildning (förskola, särskola, grundskola, 
gymnasieskola mm)

Till höger uttrycks detta i form av en hundralapp. 
Av varje hundralapp kommunen får in i skatte-
intäkter går t.ex. 34,20 till Äldreomsorg och 
omsorg av funktionsnedsatta

Som framgår av hundralappen ”sparas” 2,50 till 
Årets resultat, eller överskott som det ibland 
också kallas. Kommunen behöver ha ett överskott 
av flera anledningar; Till exempel för att kunna 
finansiera investeringar (bygga nytt, renovera 
mm), ha lite reserv för oförutsedda kostnader, 
betala pensioner mm. Överskott skapar också en 
ekonomisk stabilitet som ökar handlingsfrihet och 
möjlighet att utveckla kommunen

Överskottet i 2017 års budget var 11 miljoner 
kronor och resultatet blev 12,2 miljoner kronor. 
 

Vart går mina skattepengar?

Äldre- och omsorg om funktionsnedsatta (34,20 kr)

Årets resultat (2,50 kr)
Politisk verksamhet (1,40 kr)
Gator, vägar, fastigheter, samhällsplanering och räddningstjänst (5,00 kr)

Individ och familjeomsorg (5,30 kr)
Gymnasie- och vuxenutbildning (9,50 kr)
Barnomsorg (12,70 kr)
Grundskola (23,70 kr)

Kultur, turism och fritid ( 5,70 kr)

En kommun 
har både
lagstiftade:

Te.x. förskola, skola, bibliotek, omsorg om 
äldre och funktionshindrade, Individ och 
familjeomsorg, stadsplanering, byggfrågor, 
svenska för invandrare, vatten, avlopp och 
avfall.

T.ex. näringslivsutveckling, energiför-
sörjning, konsumentvägledning, kultur, 
turism och fritidsverksamhet och öppen 
förskola.

och 
icke lagstiftade
uppgifter:



Kommunfullmäktige styr kommunens arbete genom 22 
prioriterade mål. Dessa är i sin tur kopplade till någon av det 
sex utvecklingsområdena. Målen är långsiktiga och ingår i 
budgeten då de naturligtvis hänger ihop med hur resurserna 
fördelas. För att fullmäktige ska få en bild av hur arbetet med 
målen går följs de upp i årsredovisningen. Fullmäktige får då 
möjlighet att till nästa år justera i målen eller hur resurserna 
fördelas om man tycker att det behövs. 

Är man intresserad av att läsa mer om de 22 målen finns en 
redovisning om respektive mål i kommunens årsredovisning 
för 2017.

Hjo ś vision är ”Tillsammans skapar vi framtidens 
Hjo”. För att nå vår vision så satsar kommunen på sex 
utvecklingsområden: 

• Boende
• Besökare
• Vättern
• Levande Hjo
• Hållbarhet & natur 
• Tillsammans 

Målredovisning

Vill du läsa om hur kommunen 
arbetat med respektive 
mål kan du göra det i 
årsredovisningenpå www.hjo.se

Hjo i jämförelse Kvinnor Män Totalt Medel 
kommun

Antal invånare 31 dec     4 525 4 568 9 093  34 897

Befolkningsförändring    +0,6 % +0,4 % +0,5 %  +1,3 %

Antal invånare med eftergymnasial 
utbildning, 25-64 år

     40 %   23 %   32 %    33 %

Andel elever i årskurs 9 som upp-
nått kunskapskraven i alla ämnen 
(lägeskommun)

    84 %   87 %   86 %    80 %

Mediannettoinkomst 
kronor/invånare >20 år (2017)

190 400 246 200 214 700 217 367

Kostnad kronor/inv. Hjo Medel 
kommun

Förskola och skolbarnsomsorg  8 562  8 466

Utbildning 18 080 18 629

Individ- och familjeomsorg 2 001 3 822

Äldreomsorg 15 011 13 810

Kultur, turism och fritid 2 754 3 007

Skattesats 21,57 21,64

Kommunens skulder (kr/inv) 21 052 31 098

Årets resultat (kr/inv) 1 535 2 096

Statistik

Vill du ta del av fler jämförelser kan du gå in på 
www.kolada.se eller läsa 
mer i Hjo kommuns 

årsredovisning
 



Kommunalskatten är största 
inkomstkällan
Kommunalskatten är största inkomstkällan och 
uppgick tillsammans med generella statsbidrag till 505 
miljoner kronor vilket innebär att 78 % av kommu-
nens intäkter kommer från skatt och generella bidrag. 
Översätter man detta till intäkt per invånare i 
kommunen innebär detta ca 56 000 kronor per 
invånare. Kommunalskatten var 21,57 kronor, vilket 
i princip innebär att 21,57 % av invånarnas inkomster 
går till kommunalskatt.

De riktade statsbidragen för 2017 var sammanlagt 87 
miljoner kronor, 13 % av intäkterna som kommunen 
får in. Det handlar framförallt om Statsbidrag som 
kommunen ansöker om från bland annat Skolverket, 
Socialstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmed-
lingen. Detta innebär 9 600 kr per invånare. 

Utöver ovanstående som är de största inkomst-
källorna får kommnen intäkter från bland annat hyror, 
taxor och avgifter, till exempel barnomsorgsavgift och  
avgift för brukare inom äldreomsorg. Dessa intäkter 
uppgår till 6 200 kr per invånare.

 

649,0miljoner kronor 
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Taxor och avgifter
6 200 kronor per 

invånare



Totalt användes 97,6 % av skatteintäkterna för att 
bedriva den löpande verksamheten 2017. För 
kommunsektorn används ofta 98 % som riktlinje vid 
en förenklad bedömning av hur en kommun förhåller 
sig till god ekonomisk hushållning. 

Största kostnadsposten är kostnaderna för 
kommunens anställda, som uppgår till 404 miljoner 
kronor eller 44 600 kronor per invånare. 
Personalkostnaderna uppgår till 64 % av kommunens 
totala kostnader och då ingår avsättningar till 
pensioner.

Fastighetskostnaderna uppgår till ca 67 miljoner 
kronor och omfattar kostnader för drift, underhåll, 
uppvärmning och räntor för kommunens fastigheter. 
I denna post ingår även kostnader för avskrivning. 
Kostnad per invånare uppgår till ca 7 600 kr och 
motsvarar 10 % av kommunens kostnader.

I posten ”förbrukningsvaror” ingår kostnader för 
skolmaterial, livsmedelskostnader, försäkringar, 
licenser osv. Kostnaderna för detta uppgår till 
7 300 kronor per invånare och totalkostnaden är 
66 miljoner kr, vilket motsvarar 10 % av kommunens 
kostnader.

Bidrag, avgifter och köp av verksamhet. Här ingår 
kostnader för bland annat bidrag till enskilda t.ex. 
fristående förskolor, köp av gymnasieplatser och 
vårdplatser av annan utförare. Kostnad ca 
99 miljoner kronor eller 11 000 kronor per invånare. 
Vilket motsvarar 16 % av kommunens kostnader.

KOSTNADER
Kommunens 

resultat uppgick till 12,2 

miljoner kronor vilket var 

1,2 miljoner kronor bättre än 

kommunens resultatmål om 
11 miljoner kronor. 636,8

miljoner 

kronor 
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Fastighetskostnader 
7 600 kr per invånare

 

 

 

 

 

 

Förbrukningsvaror
7 300 kronor per 

invånare

Bidrag, avgifter och 
köp av verksamhet

11 000 kr per 
invånare
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Årets investeringsprojekt!

Flera stora projekt pågår i Hjo och fler planeras i framtiden 
för att göra det ännu bättre att leva, besöka och verka i Hjo.

Kommunfullmäktige har som ett långsiktigt mål slagit fast att investering-
arna ska bekostas med egna medel, vilket betyder att kommunen inte 
ska låna till investeringar. En del av de investeringar som gjorts under 
de senaste åren har varit av sådan storlek och karaktär att de inte har 
kunnat finansierats med egna medel. Dessa investeringar är viktiga för 
att behålla och öka Hjo kommuns attraktionskraft, såväl som boendeort 
och som besöksmål. 

Under året har ett antal stora projekt genomförts. Till exempel 
muddring av hamnen, anläggande av pirhuvud, renoveringen av 
medborgarhuset Park, anläggande av Actionparken samt friidrotts-
anläggning inom Guldkroksområdet. Under hösten påbörjades även 
renoveringen av Guldkroksskolans B-hus.

Exploateringsarbeten inom Knäpplan Västra och Norra har 
påbörjats. Finansieringen sker i form av tomtförsäljningar, 
gatuersättningar samt budgeterade medel för 2018 och 2019.

Vatten- och avloppsverksamheten har investerat 5,9 miljoner kr. 
VA-arbeten på Skolgatan och Sveavägen har utförts samt återstående 
åtgärder på reningsverket och renovering av Gate reningsverk.
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•  

Exploateringsprojekt! Går du i byggtankar?

Kontakta Hjo kommuns 
kontaktcenter så hjälper 
vi dig att komma rätt.

Tfn: 0503-350 00

Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om tillgängliga tomter i Hjo kommun. 

Med exploatering menas det arbete som görs för att förbereda mark så att det går 
att bygga bostäder, handelsområden och industrier. Just nu pågår planering för att 
bygga gator och avloppsledningsnät på villaområdet Västra Knäpplan och anläggnings-
arbetet kommer påbörjas under 2019. 

Lediga tomter (maj 2018)
• Norra Knäpplan          2 tomter
• Borrbäck           3 tomter
• Sigghusberg norra           3 tomter

• Strömsdalsvägen          2 tomter
• Gate            2 tomter
• Korsberga           3 tomter

Pågående planer för bebyggelse
• Västra Knäpplan

1:12

                    Annan byggnad                                                        Stenmur

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA

                    Bostadshus med taksprång                                       Körbana, gångbana

                    Bostadshus, fasadlinje                                              Fastighetsgräns

Rutnätspunkt

                    Uthus med taksprång                                                Staket

                    Uthus, fasadlinje                                                       Häck

                    Barrskog                                                                                    Fastighetsbeteckning

                    Lövskog     

Äng Höjdkurva

Mast
Belysningsstolpe

95

StödmurLövträd
Barrträd

Dike

B

7,5

GATA

B

B

7,5

d 1100

GATA

e b p

d 1200
e b p

d 1200
e b p

35

7,5 m1

+114.6

NATURVÄG

+119.9

+119.6

+119.0

NATUR

+116.9

+117.3

+117.9

Grundkartan upprättad genom utdrag ur ajourförd digital primärkarta oktober 2016

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 13 30
Höjdsystem RH 2000

Jan Gustafsson
Mätningsingenjör

Grundkartan upprättad genom utdrag ur ajourförd digital primärkarta oktober 2016.

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Illustrationslinje

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

        VÄG Väg PBL 4 kap 5 §

       GATA Gata PBL 4 kap 5 §

      NATUR Natur PBL 4 kap 5 §

Kvartersmark

B Bostäder PBL 4 kap 5 §

UTNYTTJANDEGRAD

e Maximalt 25% av fastigheten PBL 4 kap 11 §

får bebyggas

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad får inte uppföras PBL 4 kap 11,16 §

UTFORMNING, PLACERING, UTFÖRANDE

0,0 Högsta nockhöjd på PBL 4 kap 11,16 §

huvudbyggnad i meter över
lokalgatans medelhöjd utefter
fastighetsgräns. För hörnfastigheter
räknas nockhöjd från lokalgatans
högsta medelhöjd utefter fastighetsgräns.
För komplementbyggnad är högsta
nockhöjd 4,5 meter.

00 Största tillåtna taklutning i PBL 4 kap 11, 16 §

grader.

d 00 Minsta storlek på fastighet i m2 . PBL 4 kap 18 §

p Maximalt en huvudbyggnad PBL 4 kap 16 §

per fastighet medges.
Där annan reglering saknas gäller att
huvudbyggnad ska placeras minst
4 meter från fastighetsgräns och
komplementbyggnad minst 1,5 meter
från fastighetsgräns.
Vidbyggt garage/komplementbyggnad
räknas som del av huvudbyggnad.

b Souterrängvåning ska ha PBL 4 kap 16 §

förstärkt dränering.

STÖRNINGAR

m1 Bullerskyddad uteplats PBL 4 kap 12§

ska anordnas

MARKENS ANORDNANDE

Utfartsförbud PBL 4 kap 9 §

+117.2 Föreskriven höjd över nollplanet PBL 4 kap 9 §

Marknivåer ska i så stor utsträckning som möjligt PBL 4 kap  10 §

motsvara befintlig topografi och byggnaders
utformning ska anpassas till terrängen.

Nivåskillnad inom byggrätt ska tas upp i sockel PBL 4 kap 16 §

eller med sammansatta byggnadskroppar på
olika markhöjd. Är nivåskillnaden inom byggytan
större än 1,5 m ska hus utformas som souterränghus
eller etagehus.

Lägre stödmur, (lägre än 0,5 m) tillåts i PBL 4 kap 10, 13 §

fastighetsgräns.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 10 år från det datum PBL 4 kap 21 §

planen vinner laga kraft.

Kartskala 1:1000 i A2-format
0       50     100m ANTAGANDEHANDLING     STANDARDFÖRFARANDE

Detaljplan för del av
Söder 3:43
i Hjo kommun, Västra Götalands län

Anna de Laval Ida Hellman
Stadsarkitekt Planarkitekt, Metria AB

    Dnr 2016-132

Beslutsdatum:
BN samrådsbeslut

BN granskningsbeslut

Antagande

Laga kraft

2016-12-13

2017-10-03

2017-12-12

2017-XX-XX

PLANKARTA PLANBESTÄMMELSER
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Visste du att...

Guldkroksbadet 
hade 81 917 besökare 

2017, vilket var 3 417 fler 
än 2016.

Biblioteket lånade ut 
41 216 böcker, vilket är 4,5 bok 

per invånare i Hjo, en minskning med 
0,5 bok per invånare
jämfört med 2016.

Kostenheten lagade 
sammanlagt 504 000 portioner mat till 

skola, förskola, fritids, vård och omsorg och portio-
ner inom hemtjänsten. Detta innebär att ca

 1 328 portioner tillagas per dag.

Kulturkvarteret 
hade sammanlagt 84 287 

besökare under 2017.

Det finns 2 835 
gatulampor i kommunen, 25 fler 

än föregående år. Förbrukningen per 
lampa är 259 Kwh, vilket är en 

minskning jämfört med tidigare år 
med 12 Kwh/lampa.

Kommunen är Hjos största 
arbetsgivare med 748 

tillsvidareanställda (2016: 769).  Av dessa 
arbetar 248 inom Barn och utbildning och 

332 inom Vård och omsorg.

Under höstterminen 2017 
gick 465 barn i förskola, 982 barn i grund-

skola och 310 ungdomar i gymnasium. 
Ålderskullarnas storlek (0-18 år) varierar 

mellan 78 och 112 barn per årskull.



Kostenheten lagade 
sammanlagt 504 000 portioner mat till 

skola, förskola, fritids, vård och omsorg och portio-
ner inom hemtjänsten. Detta innebär att ca

 1 328 portioner tillagas per dag.

Det finns tillgång till 
gratis Wifi, datorer, litteratur och 

tidningar på biblioteket.
I Hjo har vi 1,9 meter 

cykelväg/invånare, motsvarande 
för riket är 1,6 meter.

I Hjo tar 71,3% av 
kvinnorna ut föräldrapenningen och 

28,7 % tas ut av männen. Motsvarande 
för riket är 72,8 % och 27,2 %.

Vattenverket levererade 
568 577 000 liter vatten och 
mottagen avloppsmängd hos 

reningsverket var 804 796 000 
liter under 2017.

En plats i förskolan kostar i 
genomsnitt ca 145 000 kr/barn. 

Du som förälder 
betalar via din avgift 

max 16 600 kr/år och barn.

Invånarna i Hjo har 
ökat med 3% de senaste 

fem åren och totalt finns det 
4 283 hushåll!



Hjo kommun 
544 81 Hjo 
Tfn 0503-35000
www.hjo.se

Läs mer och följ oss gärna på:
www.hjo.se

www.visithjo.se

www.kulturkvarterethjo.se

www.facebook.com/hjokommun

www.facebook.com/hjoturistbyra

Instagram - visithjo

Hjälp oss att sprida vår kärlek till Hjo genom 
att tagga dina bilder med #ilovehjo


