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Hjo´s vision är ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”. För att nå vår vision så satsar 
kommunen på sex utvecklingsområden: Boende, Besökare,  Vättern, Levande Hjo, Hållbar-
het & natur och Tillsammans. 

Kommunfullmäktige styr mot visionen genom att ange mål för kommunens arbete, mål som 
är nyckelfaktorer för att nå visionen inom respektive utvecklingsområde. Dessa mål följs 
upp vid delårsbokslut och vid årsbokslut för att se om vårt arbete leder i rätt riktning mot 
vår vision. 

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

 



En hälsning från kommunalrådet
”Tillsammans är ett viktigt ledord i vår gemensamma vision för Hjo. Att 
hjälpas åt för att Hjo ska bli en ännu bättre, enklare och tryggare plats att 
leva, verka och bo på! Under 2018 har vi tagit ytterligare kliv i visionens 
anda”. 

Jag är både glad och stolt över det arbete vi gjort tillsammans i vår kommun under 2018 – så mycket positivt har hänt! Vi 
har blivit 83 personer fler vilket är ett resultat av att det byggts fler lägenheter och villor än på mycket länge, att det finns 
arbetstillfällen i Hjo och Skaraborg samt att vi lyckats nå ut med budskapet om att Hjo är en fantastisk kommun att leva, 
verka och bo i. En underbar sommar gjorde att fler besökare än någonsin hittade till Hjo, till svalkan vid vattnet och till 
sköna upplevelser. Staden har myllrat av människor och förhoppningsvis kommer de åter, antingen som besökare eller som 
nya Hjobor. Under året har vi också tagit ett stort steg då vi beslutade bygga ytterligare en grundskola i vår kommun. Vi 
påbörjar också ett arbete med att minska barngrupperna på våra förskolor och detta kommer i sin tur innebära ett behov 
av ytterligare förskolelokaler framöver. 

Det ekonomiska resultatet för Kommun är mycket bra. De kommunala bolagen är välskötta och stabila och säkrar utveck-
ling av infrastruktur för leverans av el och värme i centralorten samt utbyggnad av fiber/bredband i hela kommunen som 
är väl i takt med det nationella målet. Hjo kommuns resultat ligger över budget och för första gången på mycket länge redo-
visar både Barn- & utbildning och Vård- & omsorg positiva resultat samtidigt vilket är mycket glädjande. Bakom detta ligger 
ett omfattande och idogt arbete i hela förvaltningen – bra jobbat!  

 Vi ser en tuffare ekonomisk period framför oss nu och det kommer kräva en hel del uppfinningsrikedom från oss alla för 
att klara våra åtaganden. Det handlar om att vi måste ha mod att prova nytt, tillåta att vi misslyckas ibland och framför allt 
arbeta med att lita på varandra. Tillit till att var och en gör sitt bästa utifrån sin kompetens och de förutsättningar som vi 
tillsammans skapar.  Vår största och viktigaste uppgift nu, inför framtiden, är att säkra leveransen och kvalitén i vården, sko-
lan och omsorgen. Byggbar mark och bostäder måste finnas att tillgå om vi ska kunna bli fler och vi måste se till att få nyttja 
vårt unika läge vid vattnet fullt ut. Den uppväxande generationen av kreativa och välutbildade ungdomar ska se Hjo som ett 
önskat boende alternativ när de varit ute och sett världen. ”I Hjo kommun ska vi ha ett förhållningssätt som bygger på mod 
och nytänkande.” Stolta och nöjda Hjobor är goda ambassadörer och det ska vi jobba för att få många! 

Vår vision håller även in i framtiden – Tillsammans skapar vi framtidens Hjo!                                                

Catrin Hulmarker (m)
Kommunalråd



Hänt under året....

Ny skola
Samhällsbyggnad och Barn och utbildning 

har tillsammans arbetat fram ett förslag till 
utformning och placering av den nya skolan. 
Skolan beräknas vara klar hösten 2021 och 

ska byggas på Lundbyområdet.

Ökat behov av flera tomter
Det är fortsatt stor efterfrågan på tomter 
i Hjo. Sammanlagt har planer för 69 nya 

bostäder vunnit laga kraft.

Byggminnesförklaring
Hjo stadspark och dess byggnader har bygg-
minnesförklarats under pompa och ståt av 

Landshövdingen Anders Danielsson.

Fler i HJO
Invånarantalet har ökat 

med 83 personer och den 31 dec var 
vi 9.176 invånare i Hjo kommun.

Reklamfilm
Näringslivet och Hjo kommun har tillsammans 

producerat 16 informationsfilmer. Filmerna 
ligger på Youtube och syftet är att skapa lokal 
kännedom, bygga stolthet och marknadsföra 

företag och kommunen nationellt.

”Volontärtorg” 
har startat upp och har i uppgift att öka, 
bredda och stötta frivilliga insatser för 

invånarna i Hjo.

Språkvän
Mer än 70 personer har anmält sitt intresse 
till språkvänsprojektet och under året har 
flera välbesökta aktiviteter arrangerats där 

såväl svenskar som nyanlända deltagit.

Bredband
87 % av alla hushåll och företag 
har tillgång till ett bredband om 

minst 100 Mbit/s.

 



SOLA i Hjo
Språk- och litteraturarbete på förskolor, 
skolor och fritidshem i Hjo kommun.

Hälsofrämjande, förebyggande arbete, för fullföljda 
studier och framtid!

Sigghusberg byggs ut
Inom Vård och omsorg pågår utbyggnaden av 
Sigghusbergs äldreboende som beräknas stå 
färdigt under våren 2020. Utbygget kommer 
inrymma såväl lägenheter, korttidsplatser och 

lokaler för dagverksamhet.

Ny hållbarhetsstrategi
En ny hållbarhetsstrategi har antagits av 

kommunfullmäktige. Den ska fungera som ett 
stöd och ange riktining och ambitionsnivå i 
kommuens hållbarhets- och miljöarbete.

Hemvården kör elbil
Vård och omsorg har ansökt om medel från 

”klimaklivet” för att sätta upp 20 stycken 
laddpunkter vid Vallgården. Anökan beviljades 

och under våren 2019 kommer hemvården att 
köra elbil.

Firande av Park
Park fyllde 60 år under hösten 2018, 
vilket firades den 23 september med 

ett digert program för alla åldrar.

Digitalisering inom vården
Inom Vård och omsorg har man infört nyckelfria 

medicinskåp och digitala signeringslistor, vilket både 
påverkar tid, arbetsmiljö och resurser, men framförallt 

en ökad patientsäkerhet.

Minskade barngrupper inom förskolan
Politikerna i  Hjo kommun beslutatde att inför 

hösteterminen 2019, minska barngruppernas storlek 
inom förskolan från 20 till 18 barn/avdelning i snitt 

på respektive förskola.

SOLA
Språk och litterarutprojektet 

utökas för att nu omfatta 
även årskurs 1-3 samt fritids-

hemmen.

Orrelyckans
Förskola har under fått en 

ny permanent avdelning och 
under juni 2019 kommer 

inflyttning att ske.



Finansiell information

I tabellen till höger redovisas årets intäkter från 
skatter och generella statsbidrag samt kostna-
derna fördelade på politikområden. 

Du som vill veta mer om vad våra politikområ-
den omfattar eller vad avvikelserna mot budget 
beror på kan läsa om detta i vår ”ordinarie” 
årsredovisning. Den finns att ladda ner på vår 
hemsida www.hjo.se eller om du vill ha ett 
upptryckt exemplar är det bara att komma till 
stadshuset och hämta.

Resultaträkning 2018 i sammandrag (mnkr) Budget Utfall Avvikelse

Intäkter från skatter och generella statsbidrag 520,0 519,4 0,6

Kostnader fördelat på politikområde

Demokrati 6,6 6,2 0,4

Kommunledningskontoret 48,0 47,3 0,7

Kultur, turism ocf fritid  25,5 25,7 -0,2

Teknisk service 24,0 25,3 -1,3

Plan och bygg 4,3 3,8 0,5

Renhållning 0,0 0,9 -0,9

Vård och omsorg 169,7 167,2 2,5

Barn och utbildning 225,4 224,5 0,9

Arbete och socialtjänst 25,2 25,6 -0,4

Finansförvaltning -22,0 -21,2 -0,8

Summa driftskostnader 506,7 505,3 1,4

Finansiella nettokostnader -1,3 -0,6 -0,7

Årets resultat 12,0 13,5 -1,5
 



SkattesatsHjo kommuns befolkningsutveckling

Hjo kommuns invånarantal ökade under 2018 med 83 personer och 
uppgick per den 31 december till 9 176 invånare. Detta är femte året 
i rad som invånarantalet ökat och den sammanlagda ökningen under 
dessa fem år är 371 invånare. Årets ökning utgörs av 103 nyfödda och 
98 avlidna, vilket ger ett födelseöverskott om 5 personer. Vidare har 
516 personer flyttat in till kommunen och 438 har lämnat, vilket ger 
ett flyttnetto om 78 personer. Officiell statistik saknas ännu för 2019 
men preliminära uppgifter visar att invånarantalet har ökat något även 
under perioden januari-mars 2019.

 Hjo kommun lät under mars 2018, SCB prognostisera utvecklingen 
för de kommande 20 åren. Prognosen visar på en ökning med ca 600 
personer, eller ca 30 personer i genomsnitt per år. Första prognosåret 
i denna var 2018, då invånarantalet förväntades öka med 61 personer 
och utfallet blev 83. Se diagrammet nedan.

Den kommunala skattesatsen i Hjo kommun under 2018 var 21:57, 
vilket tillsammans med landstingsskatten om 11:48 innebär att du som 
invånare betalar 33 kronor och 5 öre på varje hundralapp du tjänar

Den kommunala skattesatsen i Hjo (21:57) är något lägre än den ge-
nomsnittliga skattesatsen i såväl regionen (21:71) och alla kommuner i 
riket (21:65). Hjo kommun ingår i kommungrupp *) "Pendlingskommun 
till mindre tätort". Den genomsnittliga skattesatsen för denna kom-
mungrupp är 21:93.  Varje 10-öring i förändring av skattesatsen innebär 
en intäktsförändring för kommunen med knappt 2 miljoner kronor. 
För den enskilde skattebetalaren innebär en 10-öring i förändring          
(vid 25 000 kr i månadslön**) 25 kronor per månad.
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Kommunal skattesats 2018**Utan hänsyn tagen till grundavdrag, jobbskatteavdrag etc.
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Så används Hjo kommuns skattepengar

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag 
fördelas mellan de olika verksamhetsområdena. 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 vänster uttrycks detta i form av en hundralapp. Av 
varje hundralapp kommunen får in i skatteintäkter går 
t.ex. 34,30 till Äldreomsorg och omsorg av funktions-
nedsatta. Som framgår av hundralappen ”sparas” 2,60 till 
Årets resultat, eller överskott som det ibland också kall-
las. Kommunen behöver ha ett överskott av flera anled-
ningar; Till exempel för att kunna finansiera investeringar 
(bygga nytt, renovera), ha lite reserv för oförutsedda 
kostnader, betala pensioner mm. Överskott skapar också 
en ekonomisk stabilitet som ökar handlingsfrihet och 
möjlighet att utveckla kommunen.

Kommunens resultat uppgick till 13,5 mnkr, vilket var 
1,5 mnkr högre än kommunens resultatmål om 12,0 
mnkr.

 

Äldre- och omsorg om funktionsnedsatta (34,30 kr)

Årets resultat inkl. räntenetto (2,60 kr)
Politisk verksamhet (1,20 kr)
Gator, vägar, fastigheter, samhällsplanering och räddningstjänst (5,40 kr)

Individ och familjeomsorg (5,20 kr)
Gymnasie- och vuxenutbildning (9,20 kr)
Barnomsorg (12,70 kr)
Grundskola (24,10 kr)

Kultur, turism och fritid ( 5,70 kr)



 

 

Hjo i jämförelse Kvinnor Män Totalt    Medel- 
kommun

Antal invånare 31 dec     4 570 4 606 9 176     35 277

Befolkningsförändring    +1,0 % +0,8 % +0,9 %     +1,1 %

Antal invånare med eftergymnasial 
utbildning, 25-64 år

     41 %   24 %   32 %       33 %

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

    71 %   75 %   73 %       73 %

Skattekraft, kr/inv. 187 000 194 000

Skattesats    21,57     21,65

Kostnad kronor/inv.      Hjo   Medel-
kommun

Förskola och skolbarnsomsorg  8 845 9 104

Grundskola F-9 12 521 13 056

Individ- och familjeomsorg 2 403 4 269

Äldreomsorg 15 819 15 251

Kulturverksamhet 1 253 1 274

Fritidsverksamhet 1 997 1 752

Statistik

Vill du ta del 
av fler jämförelser 
kan du gå in på 

www.kolada.se eller läsa 

mer i Hjo kommuns 
årsredovisning  

Totalt användes 97,4 % av skatteintäkterna för att bedriva 
den löpande verksamheten 2018. För kommunsektorn 
används ofta 98 % som riktlinje vid en förenklad bedöm-
ning av hur en kommun förhåller sig till god ekonomisk 
hushållning. 

INTÄKTER

KOSTNADER

 

 



Ett ekologiskt hållbart Hjo

Utsläppen av växthusgaser behöver minska i snabbare takt för att vi ska kunna hantera klimatförändringarna. Det 
är också bråttom att minska utarmningen av den biologiska mångfalden i Sverige och världen. Detta är en utmaning, 
men också en fantastiskt möjlighet att skapa ett gott samhälle där människor, djur och natur mår bra. Hjo kommun 
är en med i den omställningen! 2018 antogs Hjo kommun hållbarhetsstrategi som pekar vad vi ska fokusera på. Här 
är några exempel på viktiga satsningar.

1. Hållbara Transporter 

2018 gjorde Hjo kommun en energikartläggning av kommunens fordon: hur de används, vad de kostar och hur de 
påverkar miljön samt förslag på hur Hjo kommun kan möta sitt transportbehov med en fossilfri fordonsflotta. Ett 
av förslagen kunde vi agera på direkt under 2018: nämligen att byta ut Hemvårdens bilar till rena elbilar. Vi sökte 
och fick pengar från Klimatklivet för att sätta upp laddstolpar för 20 st elbilar vid Vallgården som kraftigt minskar 
vår klimatpåverkan.  Redan under 2018 har vi också kunnat minska antalet bilar i kommunen, och i takt med att 
leasingavtalen löper ut tar vi ställning till om det är möjligt att köra fossilfritt istället eller om vi kan klara oss med 
färre bilar.  Vi har också uppdaterat vår mötes- och resepolicy under året för att förtydliga hur vi reser i tjänsten 
för att våra resor ska vara så hållbara som möjligt. 

Vi är med i Klimat 2030-är ni med?

Hjo kommun har skrivit under på ”Klimat 2030-Västra Götaland ställer om” för att bli en fossiloberoende region 
till år 2030. Satsningar sker på fyra viktiga fokusområden: transporter, måltider, bostäder/lokaler och förnybara pro-
dukter. 

Visste 
du att så 

mycket
 som

 en fjärdedel 

av hushållens påverkan på 

klimatet ko
mmer frå

n maten. 

Om vi ändrar på hur vi ä
ter sk

ulle 

vi kunna halvera
 utsläppen av 

växthusgaser. S
amtidigt so

m vi 

skulle äta nyttigt
 och spara 

pengar. 



Ett ekologiskt hållbart Hjo

4. Utmaningar för ett Hållbart Västra Götaland. 

Under 2018 har Hjo kommun också gjort ett antal åtagande inom ramen för ”Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland”, som är ett regionalt åtgärdsprogram för att nå de svenska miljömålen. Ett av våra åtaganden handlar om 
att skapa goda miljöer för pollinerare. Du kan komma att märka att på flera ställen i kommunen (tex längs med Lars 
i Knäpplans väg och Strömsdalsvägen) låter vi tidigare gräsytor omvandlas till slåtterängar. Klippta gräsytor är som 
en öken för våra insekter, och många vildbin är idag hotade, men genom att skapa blomrika miljöer kan vi hjälpa 
pollinerarna. 

3. Källsortering

Under 2018 påbörjades ett arbete med att få till ännu bättre källsortering i kommunens verksamheter. Att vara ett 
gott föredöme är särskilt angeläget i skolor och förskolor där vi arbetar tillsammans med morgondagens vuxna för 
att skapa det hållbara samhället. Därför har förskolorna varit angelägna om att komma igång med en bättre källsort-
ering. 

Som Hjobo kommer du också märka att vi skapar bättre förutsättningar för källsortering i den publika miljön. Ett 
första steg var att inför Gulkroksbadets öppnande iordningställa fem miljöstationer på området.  

2. Klimatsmarta Måltider 

Kommunens politiker har varit tydliga med att Hjo kommun behöver tänka på att konsumera mer närproducerad 
mat med mindre klimat- och miljöpåverkan. Utifrån detta arbetar nu t ex våra skolkök med att se över hur vi kan 
minska matsvinnet ytterligare och försöka inspirera våra yngre till att äta mer grönt på tallriken, både för hälsans 
och miljöns skull. 

Visste du att…       

vid återvinning av         

aluminium förbrukas endast 

5 procent jämfört med den 

energi som går åt vid 

nytillverkning.

Vad kan du göra för att 
hjälpa pollinerarna?

Klipp inte gräset så ofta så 
hinner blommorna utvecklas 
och fröa av sig. Odla blom-

mor som bin tycker om. Bygg 
ett insektshotell och ha ett 
litet vattenbad i trädgården. 

Odla ekologiskt!



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 projekt genomförts. Ombyggnaden av Guld-
kroksskolan har slutförts, men en del mindre arbeten kvarstår. Ny 
ventilation i Stadshuset har påbörjats och beräknas vara klart under 
våren 2019. Förberedelser för nybyggnation av en F-6 skola pågår och 
beräknas påbörjas 2019/20. Utöver dessa har en del mindre projekt 
genomförts, samt asfaltering, trafikbelysning m.m. inom de årliga 
potterna.

Exploateringsarbeten inom Knäpplan Västra och Norra har påbör-
jats. Finansieringen sker i form av tomtförsäljningar, gatuersättningar 
samt budgeterade medel. Även industriområdet vid Metallvägen har 
tomtindelats och ledningar samt gatuutbyggnad pågår.

Vatten- och avloppsverksamheten har investerat för 3,9 mnkr. VA-ar-
beten på Sveavägen har utförts samt även ett stort ledningsarbete i 
Blikstorp, vilket kommer att slutföras 2019.
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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. 
Exploateringar sträcker sig ofta över flera år och ambitionen är att områdena avslutas när merparten 
av tomterna är sålda. Knäpplan-/ Sandbyområdet beräknas avslutas under år 2019 och det finns 4 
mnkr avsatta i investeringsbudget för att finansiera gator, belysning, vatten- och avloppsinfrastruk-
tur samt grönområden som kvarstår i kommunal ägo. Under 2019 beräknas ett nytt område inom 
Knäpplan finnas klart för tomtförsäljning. 

Lediga tomter (maj 2019)
• Knäpplan norra          1 tomt ledig
• Borrbäck           3 tomter preliminärt bokade 

• Sigghusberg norra           1 tomt preliminärt bokad 
• Strömsdalsvägen          1 tomt ledig
• Gate            2 tomter lediga
• Korsberga           3 tomter lediga

Pågående planer för bebyggelse
• Knäpplan västra        22 tomter planerade

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
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Belysningsstolpe
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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
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Visste du att... Guldkroksbadet 
hade 105 000 besökare 

2018, vilket var 23 000 fler 
än 2017.

Hjo kommuns 
högsta punkt är Hallåsen, 

som ligger öster Hållsdammen.  
Den ligger 257 m.ö.h. Kostenheten lagade 

sammanlagt 513 000 portioner mat till 
skola, förskola, fritids, vård och omsorg och portio-

ner inom hemtjänsten. Detta innebär att ca
 1 400 portioner tillagas per dag.

Kulturkvarteret hade 
sammanlagt 81 000 besökare 

under 2018, vilket är 3 000 färre 
än 2017.

Hjo kommuns 9 176 
invånare är fördelade på      

4 336 hushåll, vilket ger ca 2,1 
invånare/hushåll.

Vättern är stor och värdefull 
för Hjo!

Om det regnar 1 mm över hela vätterns yta , och 
vi bortser från avdunstningen så skulle den vatten-

mängden räcka mer är 3 år för att klara Hjo 
kommuns vattenförbrukning.

Kommunen är Hjos största 
arbetsgivare med 727 

tillsvidareanställda (2017: 748).  Av dessa 
arbetar 232 inom Barn och utbildning och 

337 inom Vård och omsorg.

Under höstterminen 2018 
gick 451 barn i förskola, 1 011 barn i grund-

skola och 295 ungdomar i gymnasium. 
Ålderskullarnas storlek (0-18 år) varierar 

mellan 78 och 115 barn per årskull.



Kostenheten lagade 
sammanlagt 513 000 portioner mat till 

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

 1 400 portioner tillagas per dag.

Det finns tillgång 
till gratis Wifi, datorer, film, 

tv-spel, litteratur och tidningar 
på biblioteket. Insamlat hushållsavfall 

uppgår till ett halvt ton per 
person och år.

Vattenverket levererar ca 
570 000 000 liter vatten/år. Utslaget 
på antalet invånare i Hjo innebär det 
62.000 liter vatten/invånare och år.

Hjo kommun enbart 
köper förnybar el till sina verk-

samheter? Det kostar bara några ören 
extra och gör att vi är säkra på att all vår el 

kommer från vattenproduktion. Kontakta ditt 
elbolag om du också vill köpa Miljömärkt 

el så hjälper de dig.

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.

Hjo kommuns 9 176 
invånare är fördelade på      

4 336 hushåll, vilket ger ca 2,1 
invånare/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


