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Sammanfattning av resultatet 
 

6 av 10 seniorer deltog regelbundet i sociala aktiviteter innan Coronapandemin (något högre 

andel kvinnor än män) och ungefär lika många vill göra det efter pandemin.  

 

Intresset att vara med på sociala aktiviteter/sammankomster tycks öka med åldern (med 

undantag för 90<), men förmåga/ork minskar. 

 

Utav de som regelbundet deltog i sociala aktiviteter/sammankomster innan pandemin är det 

endast 35 % som kunnat fortsätta med det under pandemin (anpassat format räknas). 

 

Majoriteten av de som vill vara med på aktiviteter/sammankomster efter pandemin ser inga 

hinder för detta. Utav de som ser hinder är bristande ork, sjukdom och fysiska begränsningar de 

största hindren. 

 

Populärast tycks aktiviteter som innefattar rörelse/fysisk aktivitet vara, sedan 

föreningsverksamhet/klubbar, diverse forum för allmänt samkväm, kulturlivet, lärande aktiviteter, 

sång och hantverk. 

 

7 av 10 seniorer är nöjda med fritidsutbudet i Hjo. Nöjdast är äldre 70-åringar, sen avtar 

nöjdheten med ålder. Handlar dock inte om några stora skillnader.  

 

Många seniorer vill se ett utvecklat kulturutbud där teater, bio, konserter och biliotek är viktiga 

inslag. 

 

Vad gäller möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet är en simhall önskat av flera seniorer. 

 

Träffpunkter är viktigt inslag i fritidsutbudet och även studiecirklar, föreläsningar, 

kursverksamhet. Här finns flera förslag på teman och innehåll.  

 

En del seniorer känner inte till vad som finns i fritidsutbudet i Hjo, önskar mer information. 

 

Drygt hälften av seniorerna kände sig aldrig ensamma senaste sex månaderna, ca 8 % som gjorde 

det ofta eller alltid. Kvinnor tycks uppleva ofrivillig ensamhet i högre utsträckning än män. 

Ofrivillig ensamhet tycks öka med åldern.  

 

8 av 10 seniorer använder regelbundet digitala verktyg. Användandet är högst bland de yngsta 

seniorerna och lägst hos de äldsta.  

 

Av de som inte använder digitala verktyg är det en liten andel som skulle vilja göra det om de 

fick hjälp. 
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Genomförande och redovisning 
 

Seniorenkäten skickades ut med post till alla Hjobor över 70 år den 21:a april 2021, med sista 

svarsdag 14:e maj. Totalt var det 1 960 seniorer som fick enkäten i sina brevlådor. Enkäten var en 

del av ett utskick innehållandes den, ett frankerat svarskuvert samt ett brev med syfte och 

användbara telefonlinjer och hemsidor apropå Coronapandemin. De som stod bakom utskicket 

var Hjo kommun, Pingstkyrkan i Hjo, Svenska kyrkan i Hjo, SPF seniorerna, Pensionärernas 

Riksorganisation (PRO), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (PRG), Röda Korset, Arbetarnas 

Bildningsförbund (ABF), Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet. Seniorerna kunde 

välja att besvara enkäten analogt och skicka tillbaka med svarskuvertet, eller att gå in via en länk 

och besvara den digitalt. Enkäten innehöll bakgrundsfrågor (ålder/kön/boendeort), frågor om 

deltagande i sociala fritidsaktiviteter, uppfattning om fritidsutbudet i Hjo, ofrivillig ensamhet, 

användande av digitala verktyg samt en öppen fråga (totalt 9–14 frågor). 

 

Totalt var det 1 133 seniorer som svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 58 %. De 

svarande är representativa totalpopulationen både vad gäller kön och ålder med en liten, ej 

betydande, överrepresentation av 70-åringar.  

 

I denna rapport redovisas svar på samtliga frågor från enkäten, i de flesta fall uppdelat per kön och 

åldersgrupp. 14 respondenter angav inte något kön, ”Annat” eller ”Vill ej uppge” på frågan om 

kön. Dessa är med i totalen men ej vid könsuppdelad analys då de utgör en för liten grupp för att 

särredovisa.   
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Resultat 
 

Om respondenterna 
 

Då seniorer utgör en heterogen grupp med flera olika generationer är det viktigt att kunna 

analysera svaren uppdelat på ålder. Respondenterna fick uppge sin ålder i fem ålderskategorier, 

70–74 år, 75–79 år, 80–84 år, 85–89 år, 90 år eller äldre, eller välja att inte uppge den alls. Enbart 

åtta personer valde att inte uppge sin ålder. Den största andelen av respondenterna (40 %) var 

70–74 år, sedan sjönk andelen med stigande ålderskategori, vilket motsvarar åldersfördelningen i 

totalpopulationen. Se figur 1. 

 

 
Figur 1. Ålder respondenter (N=1 126) 

Av de svarande var 51 % kvinnor och 49 % män, vilket motsvarar fördelningen i totalpopulationen 

exakt. De flesta av seniorerna bor inom Hjo tätort (79 %), 6–7 % respektive bor i 

Korsberga/Fröjered/Fridene/Blikstorp och Gate/Fågelås, och 2–3 % respektive bor i 

Grebban/Svärtan/Långeruder/Missveden, Mofalla/Smedskogen samt Grevbäck/Björkenäs. Se figur 

2. 

 
  Figur 2. Boendeort respondenter. (N= 1 130) 
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Deltagande i sociala aktiviteter/sammankomster 
 

Seniorerna fick svara på frågan ”Innan Coronapandemin, deltog du regelbundet i 

aktiviteter/sammankomster? (exempelvis studiecirkel, föreningsverksamhet, träffar på olika 

mötesplatser)”, totalt sett var det ca 6 av 10 seniorer (58 %) 

som gjorde det. Uppdelat på kön var det en något högre 

andel kvinnor än män som gjorde det, 63 % respektive 53 %. 

Av de som deltog i sociala aktiviteter/sammankomster var 

det 35 % (N=225) som kunnat fortsätta med något av det 

under pandemin (även anpassat format räknas), alltså kunde 

majoriteten inte göra det.  

 

Frågan ställdes även ifall seniorerna ville delta i sociala aktiviteter/sammankomster efter pandemin. 

Både denna fråga och föregående fråga analyserades utifrån ålder. Lika hög andel, 6 av 10 seniorer, 

vill delta i sociala aktiviteter/sammankomster efter pandemin som innan. För alla ålderskategorier 

är det ingen större skillnad mellan innan och efter pandemin, förutom bland 90-åringarna och 

äldre där andelen som vill vara med efter pandemin är lägre än de som var med innan. Viljan att 

delta i sociala aktiviteter och sammankomster tycks vara störst bland 80-åringarna. Se figur 3. 

 

 
Figur 3.Fråga: Innan Coronapandemin, deltog du regelbundet i aktiviteter/sammankomster? (exempelvis studiecirkel, 

föreningsverksamhet, träffar på olika mötesplatser) (N=1 117) + Fråga: När det är möjligt enligt smittskyddsrestriktionerna, 

önskar du att delta i någon aktivitet/sammankomst som du inte gör i dagsläget? (N=1 068) 
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De seniorer som svarade att de vill delta i en aktivitet efter pandemin (N=610) fick frågan om 

vilken/vilka de önskade delta i. 465 seniorer svarade på frågan. Nedan presenteras de stora teman 

som framträdde, med exempel på saker som tillhör temat. Antal respondenter som uppgav 

respektive tema anges inom parentes för att få en uppfattning om omfång. Det som de flesta 

seniorer uppger att de vill göra är att röra på sig tillsammans med andra, näst populäraste temat 

handlar om att delta i föreningsliv och diverse klubbar. Många seniorer uppger även att de vill dela 

i olika aktiviteter som handlar om allmänt samkväm och att socialisera. Kulturlivet är också något 

som flera seniorer vill ta del av framöver. Lärande aktiviteter såsom studiecirklar eller kurser är 

också ett populärt inslag, likaså sång i form av kör eller allsång. Något färre uppger att de vill syssla 

med hantverk tillsammans med andra, såsom sygrupper, och några mindre kluster av seniorer har 

uppgett att de vill ägna sig åt ideell verksamhet, ha aktiviteter på äldreboendena, delta i större 

evenemang, organiserade resor eller aktiviteter på egen hand såsom att kunna gå på restaurang 

eller handla i butik.  

 

Vilka aktiviteter seniorerna vill delta i efter pandemin: 

 

 

 

 

 

 
. 
 

  

Allmänt samkväm (139) 
 

• Kyrkoaktiviteter. 

• Gudstjänst. 

• Café/fika. 

• Rödingens verksamhet. 

• Bridge. 

Lärande aktiviteter (88) 
 

• Studiecirklar av olika slag. 

• Föreläsningar/föredrag. 

• Bokcirklar. 

• Kurser. 

Kulturliv (117) 
 

• Musik/konserter. 

• Bio/film. 

• Biblioteket. 

• Teater. 

Sång (71) 
 

• Diverse körer. 

• Visvännerna. 

• After Work/Fastmarks 

kör. 

Hantverk (33) 
 

• Sygrupp. 

• Stickning. 

• Snickra. 

• Måla. 

Rörelse/fysisk aktivitet 

(185) 
 

• Organiserade promenader. 

• Vattengympa. 

• Olika sorters danser. 

• Gå på gym/gruppträning. 

• Gympa. 

Föreningar/klubbar (157) 
 

• Munskänkarna/vinprovning. 

• Pensionärsföreningar, SPF, 

PRO. 

• Odd Fellow. 

• Styrelsemöten i diverse 

föreningar. 

• Föreningsverksamhet. 

Övrigt (85) 
 

• Ideell verksamhet 

• Evenemang 

• Aktiviteter på äldreboenden 

• Resor 

• Aktiviteter på egen hand 
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De som svarade att de vill delta i en aktivitet efter pandemin fick (N=610) även följdfrågan om det 

finns något hinder för dem att delta. 572 seniorer svarade på frågan. Det fanns fördefinierade 

flervalsalternativ samt möjligheten att svara ”Annat” och specificera detta själv. I figuren nedan 

presenteras hur många som uppgett de olika alternativen uttryckt i andelar, dels totalt sett men 

även uppdelat i ålderskategorier. Kolumnen utifrån totalen fungerar som referensvärden mot vilka 

respektive ålderskategori relateras, uppåtpil innebär högre andel än referensvärde och nedåtpil 

lägre andel än referensvärde, röd färg på pil indikerar att det är negativt jämfört med 

referensvärdet och grön färg på pil att det är positivt. Se figur 4. 

 

Totalt sett är det ca 7 av 10 seniorer som inte har några hinder för att kunna delta i 

aktiviteter/sammankomster, den andelen sjunker dock med åldern och hos 90-åringar och äldre 

är det enbart 4 av 10 som inte har hinder. Den vanligaste anledningen från 80 år och äldre att inte 

kunna delta är för att man inte har ork, med en tredubbling i andel hos 90-åringarna och äldre. 

Det är låga andelar av respondenterna i alla åldrar som uppgett att de inte har råd, inte har någon 

att gå med, inte kan ta sig dit eller att den sortens aktivitet man önskar inte finns i Hjo.  

 

 
Figur 4. Fråga: Finns det något som hindrar dig från att delta i en aktivitet/sammankomst? (N=572). Uppdelat per 

ålderskategori och jämfört med totalen. 
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Fritidsutbudet i Hjo 
 

De flesta seniorer är nöjda med fritidsutbudet i Hjo (normalt sett om man tänker hur det var 

innan Coronapandemin) 7 av 10 uppger detta. En femtedel av de svarande deltar inte i 

fritidsutbudet och därför var inte frågan relevant för dem. 1 av 10 seniorer är inte nöjda med 

fritidsutbudet. Se figur 5. Vidare analys har skett av de som uppgett att de inte är nöjda med 

fritidsutbudet, här tycks varken kön eller boendeort spela någon roll.  

 

 
Figur 5. Fråga: Är du nöjd med det kultur- och fritidsutbud som finns i  

Hjo kommun (i normala fall, bortsett Coronapandemin)? (N=1103 

Nöjdheten med fritidsutbudet tycks sjunka med åldern där 90-åringarna och äldre är minst nöjda 

(62 %). Dock sticker äldre 70-åringar ut som de som är mest nöjda (74 %). Se figur 6. 

 

 
Figur 6. Fråga: Är du nöjd med det kultur- och fritidsutbud som finns i Hjo kommun (i normala fall, bortsett Coronapandemin)? 
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De seniorer som uppgav att de inte är nöjda med fritidsutbudet i Hjo (N=105) fick frågan om vad 

man anser kan bli bättre, detta svarade 94 seniorer på. Svaren har grupperats till teman med 

exempel på innehåll, där det som är fetmarkerat är det som förekom flest gånger, se nedan. Simhall 

är något som många önskar sig, även boulespel. Inom kultur vill flertalet seniorer ha mer 

teaterföreställningar, mer bio och ett bredare kulturutbud överlag. Man önskar även att 

biblioteket blir bättre och att det anordnas fler konserter och levande musik i Hjo. Fler och bättre 

träffpunkter är något som önskas och även studiecirklar, föreläsningar och kursverksamhet på 

diverse teman. Det är även en del seniorer som vill att informationen om fritidsutbudet ska bli 

bättre för i dagsläget vet de inte riktigt vad som finns.  

 

 

 

  
RÖRELSE/FYSISK AKTIVITET 

Simhall 

Boule 

Frisbeebana 

Bänkar längs med cykelbanan till Högaliden 

Vandringsleder/rundbanor 

Motionsdans 

Lätt styrketräning med instruktör 

KULTUR 

Teater 

Bio 

Kulturutbud överlag (bredare, 

ledarledd) 

Biblioteket 

Konserter 

Underhållning 

Utställningar 

Konsthall TRÄFFAR/TRÄFF-

PUNKTER 

Fler träffar på Rödingen/Park. 

Seniorcafé. 

Träff för strokedrabbade. 

Träff för bröstcancerdrabbade. 

Träffar för rörelsehindrade, typ smedjan. 

STUDIECIRKLAR/ 

FÖRELÄSNINGAR/ 

KURSVERKSAMHET 

T.ex. om klimatet, relationer, 

författarbesök, båtliv, surfkurs, 

specialgrenar inom idrott. 
ÖNSKAR MER 

INFORMATION/ 

VET EJ VAD SOM FINNS 
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Ofrivillig ensamhet 
 

Seniorerna fick svara på om de känt sig ensamma på ett sätt som påverkat dem negativt de senaste 

6 månaderna, med svarsalternativen ”Alltid”, ”Ofta”, ”Ibland”, eller ”Aldrig”. Totalt sett är det 8 

% som alltid eller ofta känt ofrivillig ensamhet, och andelen är högre bland kvinnor än män (11 % 

respektive 6 %), se figur 7. 

 

 
Figur 7. Fråga: Har du känt dig ensam på ett sätt som påverkat dig negativt de senaste 6 månaderna? (N=1120)

Ofrivillig ensamhet tycks öka med åldern där 85-åringar och äldre är de som upplevt mest 

ensamhet som påverkat dem negativt det senaste halvåret. Intressant att notera är att äldre 70-

åringar är de som upplevt minst ofrivillig ensamhet, alltså mindre än de yngre 70-åringarna. Se 

figur 8. Analys vid boendeort visade inga större skillnader mellan de seniorer som bor inne i Hjo 

centralort eller utanför Hjo centralort.  

 

 
Figur 8. Fråga: Har du känt dig ensam på ett sätt som påverkat dig negativt de senaste 6 månaderna? (N=1120) 
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Användande av digitala verktyg 
 

Totalt sett är det 80 % av seniorerna över 70 år som använder digitala verktyg regelbundet, 

exempelvis surfplatta, dator eller smart telefon. Sett till åldersgrupper är de yngre 70-åringarna 

de som använder digitala verktyg i högst utsträckning, sedan sjunker andelen regelbundna 

användare med ålder. Bland 90-åringar och äldre är andelen endast 38 %. Se figur 9. 

 

 
Figur 9. Fråga: Använder du regelbundet något/några digitala verktyg? (N=1124) 

Av de som svarade nej på frågan om regelbundet användande av digitala verktyg var det endast 

21 % som skulle vilja göra detta ifall de fick hjälp och stöttning, vilket motsvarar 42 personer.  
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Övriga synpunkter 
 

I slutet av enkäten gavs möjlighet att framföra övriga synpunkter, 319 svar inkom. Dessa samlas 

ihop nedan: 

 

Cykling 

• Önskar säkrare miljö att cykla i. 

• Önskar fler och bättre cykelbanor. 

 

Badbrygga 

• Bredare trappsteg på badbryggan på 

södra strandpromenaden önskas. 

• Ytterligare en badbrygga längre söderut 

önskas. 

 

Vandring/natur 

• Vill ha mer information om 

naturreservat, t.ex. broschyr. 

• Fler vandringsleder önskas. 

• Bättre underhåll längs med Hjoåns 

dalgång önskas. 

• Satsa mer på Högaliden. 

 

Trafik/parkering 

• Otryggt på Jönköpingsvägen, för hög 

hastighet. 

• Parkering på torget önskas. 

• Inför ej parkeringsavgift i hamnen. 

 

Serviceutbud 

• Önskar fler affärer. 

• Vill ha post, bank och polis på plats. 

 

Transport 

• Önskar gratis buss mellan Hjo och 

Skövde.  

• Önskar taxiverksamhet inom Hjo. 

 

Ordningsfrågor 

• Upplever störningar från nattrafik med 

hög ljudvolym på musik. 

 

• Sker en del knarkrelaterade inbrott, ta 

tag i det. 

• Störande med cykling i stadsparken. 

 

Digital hjälp 

• Önskar någon likt ”fixar-Malte” som 

finns i Skövde, fast fokus på digital hjälp. 

• Vill ha utbildning i digitala verktyg. 

• Önskar fortsättningskurs i dator, för de 

som redan kan grunderna. 

 

Äldreboenden 

• Vill komma ut från boendet oftare. 

• Önskar mer musik och underhållning på 

boendet. 

• Vill att alla boenden har egen läkare. 

• Önskar en vårdhund på boenden. 

 

Hemtjänsten 

• Möter många olika människor, känner ej 

igen dem. 

• Vill veta vem som kommer hem till en. 

• Vill kunna välja boende i servicehus 

istället för hemtjänst. 

 

Aktiviteter på Vallgården önskas 

 

Lägre pris på maten på Rödingen önskas. 

 

Badhus/inomhuspool önskas.  

 

Satsa mer på de unga i Hjo, seniorer har det 

tillräckligt bra.  

 

Besvikelse över nedstängda verksamheter under 

pandemin (framförallt Rödingen och biblioteket). 
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Återkoppling 
 

Resultatet från enkäten har kommit alla aktörer till dels, det vill säga Pingstkyrkan i Hjo, Svenska 

kyrkan i Hjo, SPF seniorerna, Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Riksförbundet 

Pensionärsgemenskap (PRG), Röda Korset, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Studieförbundet 

Vuxenskolan och Studiefrämjandet och Hjo kommun, och kommer att vara ett viktigt inspel i 

vidare utveckling av fritidsutbudet för seniorer i Hjo. Övriga synpunkter som inkom tas också om 

hand och tas hänsyn till i fortsatt arbete. En del saker som berör kommunens verksamhet ges 

återkoppling på nedan, där finns även svar på frågor som ställdes.  

 

 

Från samhällsbyggnad och gata-park: 

 

Synpunkt Svar 
Önskar bänkar längs med gyckel- och 

gångbanan till Högaliden. 

Det är Trafikverkets cykelväg. Det går att skicka 

önskemål till dem via deras hemsida, 

Cykelbana till Korsgården önskas. Det går att cykla gamla landsvägen eller längs grusväg 

väster om väg 195, båda alternativ har bra standard. 

Cykelbana på Bangatan önskas. Detta finns med i Trafikprogram, sker tidigast 2024. 

Cykelbana på Kalrsborgsvägens fortsättning 

till Sanna. 

Eventuellt aktuellt när bostadsexploatering sker i 

områden norr om Sanna. 

Stoppa fortkörning på Jönköpingsvägen. Ett problem som funnit länge och är svårt att komma 

tillrätta med. Man skulle kunna lägga ett förhöjt kors där. 

Fler parkeringsplatser vid torget önskas. Det finns ca 50 st. korttidsparkeringar i området vilket 

bedöms räcka. 

Tillgänglighetsanpassa trottoarer för 

rullstol. 

Önskar att medborgare inkommer med 

konkreta förslag vilka sträckor man vill 

prioriteras! Hör gärna av er via Synpunkten.  

Bredare trappsteg på badbryggan på södra 

strandpromenaden önskas. 

Nya stegar är monterade nu. 

Belysning på gångväg Hammarsjorden till 

Grebban önskas. 

Till hösten ska gång- och cykelnätverket inventeras. Då 

ska man gå igenom behov av både asfaltering, säkra 

korsningar och belysning. 

Bättre underhåll av naturstigen längs med 

Hjoån önskas. 

Underhållet har legat på miniminivå på grund av Covid-

19 då det är arbetsmarknadsenheten som sköter leden 

och de tvingades stänga sin verksamhet. Vi hoppas på att 

det går att återgå till det normala i höst. 

Bättre underhåll av gång- och cykelväg 

mellan Hjo-Mofalla önskas. 

Startas upp 2022, det finns nu anslag för drift och 

upprustning hela sträckan mellan Hjo-Blikstorp. 

Lås inte toaletten vid fisktorget. Denna måste tyvärr låsas nattetid på grund av 

skadegörelse. På sommaren är den öppen längre. 

Ta bort plastträdet på torget. Inte aktuellt. 

Koloniområde önskas i närheten av Hjo. Detta finns på området öster om Skogsvägen. Uthyrning 

sker via kommunen. Kontakta växeln för mer 

information. 
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Från vård och omsorg: 
 

Synpunkt Svar 
Besvikelse över att Rödingen varit stängd. Det är fullt förståeligt att det finns en besvikelse över 

hur pandemin påverkat oss generellt i samhället. 

Vill komma ut oftare från äldreboende, 

minst en gång i veckan. 

Våra boende erbjuds regelbundet/dagligen att komma ut 

och gör detta i mån av lust och ork. Det är dock inte 

alltid det passar den boende när tillfället finns. 

När det ej är pandemi har vi dessutom frivilliggrupper 

som kommer till äldreboendena och tar ut de boende på 

promenader, detta har tyvärr inte varit möjligt under 

pandemin men återupptas i höst. Vi har även nyligen fått 

en lastcykel till två av våra boenden som ska användas till 

att ta med seniorer ut på cykelturer. 

Larm på äldreboende fungerar dåligt. Alla våra larm på boenden fungerar tekniskt korrekt. En 

ny sorts larm har vissa brukare haft något svårare att 

handha och vi har sett över detta med hjälpmedel. 

Mer sång och musik på äldreboendena. I tider utan pandemi och smittspridning har våra 

äldreboende regelbundna besök av både sånggrupper, 

frivilliga, kyrkomusik mm. vilket planeras att återupptas 

när det är möjligt. 

Egen läkare till äldreboendena. Detta är en fråga för stat och region. 

Vårdhund önskas på äldreboende. Vårdhund är ett trevligt inslag i verksamheten dock svårt 

att kombinera med eventuella allergier. Vi har tidigare 

haft besök av hundar i samarbete med ”Hund för alla”. 

Lägre pris på maten på Rödingen önskas. Lunchen på Rödingens serveras till ett självkostnadspris. 

Fler aktiviteter på Vallgården önskas. På Vallgården har idag vuxenutbildningen sin verksamhet. 

För många olika människor inom 

hemtjänsten. 

Vi är medvetna om att detta och arbetar med en ny 

planering. 

Tips på förbättring inom hemtjänsten, anlita 

gärna Yngve Gustavsson för konsultationer 

(ref. "Sveriges bästa hemtjänst"). 

Vi arbetar med ständiga förbättringar av verksamheten 

och är öppna för nya metoder och idéer. Tack så 

mycket för tipset! 

Önskar ett speciellt telefonnummer där 

man kan ringa och fråga och få råd. 

Hänvisning vart man ska sända sig då man 

undrar. 

Genom kontaktcenter kan man nå våra 

biståndshandläggare – de ger råd och svar angående 

behov av vård och omsorg. Kontaktcenter guidar er 

vidare i andra frågor. 

 

 
Från kultur, turism och fritid: 

 

Vissa av de inkomna önskemålen finns det pågående processer kring som kan bli aktuella framöver. 

Kommunikationen för dessa respektive processer får ha sin egen gång och är svåra att på ett 

kortfattat sätt ge svar på i det här sammanhanget. Man är välkommen att kontakta kultur, turism 

och fritid direkt via exempelvis Synpunkten och få ett mer utförligt svar. 
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Fråga Svar 
Varför hölls biblioteket stängt under 

Corona när man hade öppet i andra 

kommuner? 

Biblioteket hölls stängt för att undvika smittspridning av 

Covid-19. Detta har naturligtvis inte varit något vi velat eller 

önskat och vi är nu väldigt glada över att kunna ha öppet 

igen. Alla kommuner har olika förutsättningar lokalmässigt 

etc. så det kan vara missvisande att jämföra rakt av. Dock så 

har de flesta andra kommuner i Skaraborg haft sitt bibliotek 

stängt för fysiska besök i längre perioder likt oss. 

 

Vad har bibliotekets personal jobbat 

med under tiden då det varit stängt? 

Biblioteket har varit stängt för fysiska besök men 

verksamheten har ställt om för att erbjuda ett serviceutbud 

på andra sätt. Att låna media på distans för uthämtning i 

Kulturkvarterets entré och hemkörning/utkörning av media 

har varit två av de största åtgärderna som vi gjort för att så 

gott det gått möta behoven trots förändrade förutsättningar. 

All personal har arbetat enligt samma schema som om vi haft 

öppet och funnits tillgängliga på andra sätt än genom fysiska 

möten. 

 

 

Frågor och önskemål kring Hälsoslingan med tillhörande digital frågesport (Xrundan) i norra delen 

av Hjo. Folkhälsostrateg svarar: 

 

• Varför inte lägga den på ”roligare”/finare ställe, t.ex. stadsparken? 

Nuvarande Hälsoslinga upprättades med syfte att vara så lättillgänglig som möjlig så att alla 

kan gå den. Det innebar exempelvis att sträckan skulle vara plan, bred, ej ojämnt underlag, 

snöröjd på vintern, så raka sträckor som möjligt mm. Därför ansågs stadsparken inte vara 

lämplig, trots sin fina miljö. 

 

• Önskar genomgångar av Xrundan för seniorer så att de får hjälp att komma 

igång. 

Bra idé! Den tar vi med oss, och vidarebefordrar även till andra aktörer som skulle kunna 

tänkas vilja hålla i detta.  

 

• Önskar Xrundan i Högaliden. 

Det har funnits funderingar på att sätta upp en Xrunda i Högaliden. En faktor där är dock 

att det inte finns täckning med vissa mobilabonnemang, något som är en förutsättning för 

att kunna scanna av frågorna och få upp dem i sin mobil.  
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Angående önskemål om simhall: 

 

Många framför önskemål om en simhall, inte bara seniorer utan även ungdomar och vuxna 

befolkningen i Hjo. Eftersom detta varit ett återkommande önskemål från Hjobornas sida genom 

åren har förvaltningen undersökt förutsättningarna för en sådan etablering. Senast 2015 gjordes 

en kostnadsberäkning och genomlysning av vad det skulle innebära för en kommun i Hjos storlek 

att anlägga en simhall av mindre storlek. Utredningen visade att det är svårt att få ekonomi i en 

simhall idag. Alla kostnadsberäkningar som simhallsentreprenörerna presenterar utgår ifrån 

ett minimum av 15 000 invånare för att få tillräckligt antal besök för att få ekonomi i anläggningen. 

Även om Hjo växer så ligger vi en bra bit under denna miniminivå av invånare. Till saken hör att 

vi har närheten till ett av Sveriges mest attraktiva upplevelsebad i Skövde samtidigt som det finns 

mindre simhallar i omkringliggande kommuner som gör det svårt att konkurrera om besökarna. 

Utredningen från 2015 visade att en simhall i Hjo endast skulle kunna bekostas med hjälp av en 

skattehöjning och i det läget fanns inget intresse av att gå vidare med ärendet. 

 

Om man vill ta del av utredningen i dess helhet är man välkommen att kontakta kommunens 

Kontaktcenter som hjälper en vidare! 
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Bilaga: Enkäten 

 

Seniorenkät våren 2021 
 

Du kan välja att besvara denna enkät och använda medskickat svarskuvert för att posta 

tillbaka den, eller att besvara den digitalt genom att gå in på Hjo.se/seniorenkat2021. Svara 

senast 14:e maj. Dina svar är anonyma, vi kommer alltså inte att kunna se vem som svarat 

vad. För att ställa frågor kring enkäten, kontakta folkhälsostrateg Christina von Tell, 

christina.vontell@hjo.se, tel. 0503-35 459.  

 

1) Kön 

☐ Kvinna 

☐ Man 

☐ Annat 

☐ Vill ej uppge 
 

2) Ålder 

☐ 70–74 år 

☐ 75–79 år 

☐ 80–84 år 

☐ 85–89 år 

☐ 90 år eller äldre 

☐ Vill ej uppge 

 

3) Var bor du? 

☐ Inom Hjo tätort (innanför väg 195) 

☐ Gate/Fågelås 

☐ Korsberga/Fröjered/Fridene/Blikstorp 

☐ Grevbäck/Björkenäs 

☐ Mofalla/Smedskogen 

☐ Grebban/Svärtan, Långeruder, Missveden 
 

☐ Annat:                                                . 

mailto:christina.vontell@hjo.se
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4) Innan Coronapandemin, deltog du regelbundet i 

aktiviteter/sammankomster? (exempelvis studiecirkel, 

föreningsverksamhet, träffar på olika mötesplatser) 

☐ Ja 
4a) Om ja: Har du fortsatt med något av det under pandemin  

      (även anpassat format räknas)?  

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Nej 

 

 

5) När det är möjligt enligt smittskyddsrestriktionerna, önskar 

du att delta i någon aktivitet/sammankomst som du inte gör i 

dagsläget?  

☐ Ja 

    5a) Om ja, vilken/vilka?                                                                    .  

 A                                                                                        . 

 
5b) Finns det något som hindrar dig? 

☐ Nej. 

☐ Ja, den sortens aktivitet/sammankomst finns inte i Hjo. 

☐ Ja, jag kan inte ta mig dit. 

☐ Ja, jag har ingen att gå med. 

☐ Ja, jag har inte råd. 

☐ Ja, jag har inte ork. 

☐ Annat:                                                                                          . 

☐ Nej 
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6) Är du nöjd med det kultur- och fritidsutbud som finns i Hjo 

kommun (i normala fall, bortsett Coronapandemin)?  

☐ Ja 

☐ Nej 

     5a) Om nej, vad kan bli bättre?                                               . 

                                                                                                 . 

  ☐ Deltar inte, frågan ej relevant.  

 

7) Har du känt dig ensam på ett sätt som påverkat dig negativt 

de senaste 6 månaderna? 

       ☐             ☐        ☐           ☐ 

     Alltid          Ofta             Ibland                  Aldrig 

 

 

8) Använder du regelbundet något/några digitala verktyg? 

Exempelvis dator, surfplatta, smart mobiltelefon. 

☐ Ja 

☐ Nej 
8a) Om nej, skulle du vilja göra detta ifall du fick hjälp/stötting med 

att komma igång? 

☐ Ja 

☐ Nej 
 

 

 

9) Har du något övrigt som du vill framföra? 

                                                                                                    . 

                                                                                                    . 

                                                                                                    . 

Tack så mycket för dina svar! 


