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Hjo kommuns
årsredovisning i korthet

Tack för alla goda möten!
Den 16 mars 2011 blev jag uppringd av kommunstyrelsens ordförande
i Hjo, Catrin Hulmarker, som erbjöd mig tjänsten som kommunchef i
Hjo. Utifrån mitt livs motto ”Kan andra så kan jag, ingenting är omöjligt”,
bestämde jag mig direkt för att anta utmaningen. Det är något som jag
aldrig ångrat! Det har varit en ynnest att få vara med och påverka utvecklingen i Hjo under nästan ett helt årtionde!
Mitt första uppdrag blev att leda arbetet med en ny vision för Hjo. Jag
ville samla krafterna hos alla med Hjosand mellan tårna. Det skulle bli
en vision som kändes i hjärtat hos alla Hjobor. För att komma framåt
behövde vi tillsammans se både utmaningar och vår kommuns fantastiska
möjligheter.
Under två år jobbade vi tillsammans med Hjoborna kring den framtida
utvecklingen av Hjo. Det kom närmare 2 000 inspel, tankar och idéer
som formade den vision som antogs av kommunfullmäktige i februari år
2013. Samma år som vi firade 600 år! ”Tillsammans skapar vi framtidens
Hjo” blev vår vision, och sex områden valdes ut som särskilda utvecklingsområden. Det fanns, och finns, en stolthet bland oss som bor och
verkar i Hjo och en enorm vilja att utveckla potentialen.
Jubileumsåret med alla dess aktiviteter och hyllningar till Hjo blev det
bästa startskottet för ett mer levande Hjo året runt.
Sedan dess har fokus legat på att utveckla Hjo, både som boendekommun och besöksmål. Hjo ska vara en kommun som människor i alla
åldrar dras till, men kanske framför allt familjer som vill att deras barn
och ungdomar ska få växa upp på en trygg plats med hög livskvalitet.

När jag ser tillbaka på åren som gått är det glädjande att befolkningen har ökat till cirka 9 200 invånare. Hjo tätort har utvecklats med
nya bostadsområden som Knäpplanområdet, Baggstedska gården,
Kvarteret Rönnen och inom snar framtid Sjöryd. Glädjande nog har
vi under de senaste åren haft ett ökat behov av skola och förskola
och vi har invigt en helt ny förskola på Knäpplan och startat upp förskoleklasser på Skutan. Just nu pågår arbetet inför en om- och tillbyggnad av Korsberga skola eftersom behovet av förskoleplatser ökar.
Under våren 2020 börjar vi bygga den nya Estrid Ericsson skolan som
ska stå färdig inför vårterminen 2022 och utbyggnaden av Sigghusbergs äldreboende är är nu klar och under våren har det flyttats in.
När vi startade visionsarbetet kände vi att Hjo var en oslipad diamant. Idag är jag stolt över hur varsamt vi tillsammans slipat diamanten och gjort vår stad ännu mer attraktiv genom renoveringen av
både torget, hamnen och pirarna, för att inte tala om det ansiktslyft
som skett i vår numera kulturminnesmärkta Stadspark med nyrenoverade villor, välvårdad park och nya umgängesytor tillgängliga för
alla.
Listan på saker som vi har gjort tillsammans i visionens anda är lång
och detta är bara ett axplock.Visionen betytt oerhört mycket då
den hjälpt oss alla att hålla riktningen i utvecklingen av Hjo. Jag hör
ibland besökare säga att det hänt så mycket i Hjo på kort tid, att det
verkligen syns att vi är en välmående och levande kommun trots vår
litenhet.

Nu har tidpunkten kommit att få lämna över förvaltningens framtida
arbete till min efterträdare Eva Ulfenborg som med sin mångåriga ledarskapserfarenhet kommer att fortsätta utvecklingen av Hjo - Tillsammans med er alla.
Precis som jag fick i uppdrag att ta fram en vision, så kommer Eva få uppdraget att se över vår nuvarande och målen som hör till. Detta innebär
inte att den nuvarande visionen skrotas. Tvärtom har våra politiker varit
tydliga med att Tillsammansbegreppet och vår värdegrund Det goda
mötet ska vara grunden för kommunens arbete även under kommande
år. Samhället står inför stora utmaningar och även i Hjo behöver vi knyta
an till de globala målen i Agenda 2030 för att uppnå social, miljömässig
och ekonomisk hållbarhet. Översynen av visionen ska ge möjlighet för
hela samhället och alla som bor och verkar här att vara med och påverka framtidens Hjo.
Om det är något jag vill ha bidragit till i Hjo, så är det öppna och goda
möten mellan människor, och jag hoppas att Hjoborna fortsätter att visa
stort samhällsengagemang även under kommande år. Det har varit en ära
att få arbeta i er tjänst.

“Kan andra så kan jag”

Jag ser också att all den här framåtandan, energin och utvecklingen av
vår kommun har krävt mycket av de som arbetar med samhällsbygget i
vår organisation. I den nära framtiden kan det finnas ett behov att stanna
upp och ta hand om det som vi gjort. Tillsammans har vi skapat många
mötesplatser i Hjo det senaste årtiondet, och företag, föreningar och
enskilda individer har tillsammans med kommunen hjälpt till att fylla dem
med liv.

Lisbeth Göthberg
Kommundirektör

Befolkningsutveckling

Val: Hjo, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
Nyckeltals-ID
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N01804
N01805
N01801 Inflyttade till kommunen, antal 391
409
469
412
507
535
N01802 Utflyttade från kommunen, antal395
438
402
413
448
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Befolkning

In- och utflyttning

Hjo kommuns invånarantal ökade under 2019 med 34 personer och uppgick
per den 31 december 2019 till 9 210 invånare. Detta är sjätte året i rad
som invånarantalet har ökat och den sammanlagda ökningen och dessa sex år
är 405 invånare.

Årets befolknings ökning utgörs i huvudsak av ett positivt flyttnetto om 29
personer. 476 personer flyttade in till kommunen och 447 flyttade ut.

Hjo kommun har en något högre andel 65+ än riksgenomsnittet. Samt lägre
andel yrkesaktiva i åldrarna 20-64 år. Andelen barn och unga under 20 år
ligger strax under riktet. Befolkningsprognos för Hjo 2030 visar att 80 år och
äldre ökar, samt att vi även kan se en liten ökning av 0-19 åringar. Jämfört
med rikets prognos 2030 har Hjo en äldre befolkningsstruktur och färre i
arbetsför ålder.
För att fortsätta den positiva tillväxten i invånarantalet i Hjo kommun handlar
det om att bibehålla och öka attraktiviteten som boendekommun. Förutom
att ha god kvalitet på vår verksamhet handlar det dessutom om att möjliggöra för inflyttning. Under 2020 släpps bland annat 22 villatomter på området
Knäpplan västra och detaljplanearbete för nyproduktion av 144 lägenheter på
Sjöryd pågår.
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Statistik

Vilken bransch arbetar Hjoborna i?

Vill du ta del av fler jämförelser kan du gå in på www.kolada.se eller läsa
i Hjo kommuns årsredovisning. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till
jämförelser av kommunala nyckeltal och innehåller över 5 000 nyckeltal,
dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att
analysera och visualisera resultat.

Antalet förvärvsarbetande i kommunen är ca. 4.400 personer, vilka är fördelade enligt nedan 15 yrkesområden. Utav dessa är 83% mellan 20-64 år.
Bransch

(%)

Byggverksamhet

7

Hjo

Riket*

Hjo

Riket*

Energiförsörjning och miljöverksamhet

1

2018

2018

2019

2019

Fastighetsverksamhet

2

Invånare med eftergymnasial utbildning

33,3

43,2

33,8

43,8

Finans- och försäkringsverksamhet

1

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och
högskola inom 3 år

50,2

54,4

53,2

54,6

Företagstjänster

5

Handel

9

Hotell- och restaurangverksamhet

3

Information och kommunikation

1

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7
5

Gymnasieelever med examen inom 3 år

74,2

65,9

70,2

66,3

Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

77,1

75,6

77,1

75,9

Elever/lärare i grundskolan åk 1-9

11,8

12,1

10,4

12,2

Kulturella och personliga tjänster

Inskrivna barn/årsarbetare kommunal
förskola

5,7

5,1

5,5

5,2

Förvaltning och försvar

5

Lärare med lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne i åk 1-9,
kommunala skolor, andel (%)

75,6

Tillverkning och utvinning

17

Miljöbilar i kommunorganisationen,
andel (%)

40,2

47,3

44,8

45,2

Fastighetspris småhus, kr/kvm

71,5

72,2

71,2

11 862

22 708

11 782

22 766

Medelålder för äldre i särskilt boende

85,5

85,6

85,4

85,9

Medelålder för äldre i ordinärtboende
med hemtjänst

82,3

83,2

88,6

83,4

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - nöjdhetsandel

85

88

88

88

Brukarbedömning Särskilt boende nöjdhetsandel

88

81

89

81

Väntetid i antal dagar från ansökan till
beslut om försörjningsstöd

9

15

8

15

1 253

1 273

1 168

1 270

Kostnad kulturverksamhet, kr/inv.

*Jämförelse med riket eller samtliga kommuner, ovägt medelvärde

Transport och magasinering

4

Utbildning

12

Vård och omsorg och sociala tjänster

21

Antalet inpendlande personer som förvärvsarbetar i Hjo kommun men
som bor i en annan kommun är 683 personer, ungefär hälften män och
hälften kvinnor. De som bor i Hjo men arbetar i annan kommun är 2 019
personer, varav 1 124 män och 895 kvinnor.

Inpendling
+ 683

Utpendling
- 2 019

Kommunens intäkter

och kostnader

Kommunens totalt intäkter 2019 var 661,6 miljoner, där största delen avser
kommunalskatt med 411 mnkr. På en hundralapp betalar varje invånare i Hjo
21,57 i skatt. I snitt per invånare är det ca 48 000 kr per år. Utöver detta
får kommunen bidrag från staten. År 2019 fick kommunen 124 miljoner
i statsbidrag. Utöver ovanstående som är de största inkomstkällorna får
kommunen intäkter från bland annat hyror, taxor och avgifter, till exempel
barnomsorgsavgift och avgift för brukare inom äldrevården.

Kommunens totala kostnader uppgick till 653,1 miljoner. Totalt användes
98,7 % av skatteintäkterna för att bedriva den löpande verksamheten 2019.
För kommunsektorn används ofta 98 % som riktlinje vid en förenklad bedömning av hur en kommun förhåller sig till god ekonomisk hushållning.
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En kommun är till stor del en serviceorganistion med människor som utför
tjänster som invånarna behöver. Därför är den största kostnadsposten
lönekostnader till alla anställda. För 2019 uppgick lönekostnaderna till sammanlagt 419 miljoner kronor, vilket motsvarar 64 % av kommunens totala
kostnader och då ingår även avsättningar till pensioner.
Fastighetskostnaderna uppgår till ca 63 miljoner kronor och omfattar
kostnader för drift, underhåll, uppvärmning och räntor för kommunens fastigheter. I denna post ingår även kostnader för avskrivning, vilket motsvarar
ca 10 % av kommunens kostnader.
Kommunen köper förbrukningsvaror för 72 miljoner kronor varje år, vilket
motsvarar ca 11% av de totala kostnaderna. I posten ”förbrukningsvaror”
ingår kostnader för skolmaterial, kostnader för inköp av livsmedel till skoloch äldreomsorgens matportioner, försäkringar, licenser osv.
Kommunen köper även vissa verksamheter från andra kommer och fristående aktörer, så som gymnasieplatser, barnomsorg- och skolplatser, samt
vårdplatser. Totalt uppgår denna kostnadpost till ca 97,2 miljoner kronor,
vilket motsvarar 15 % av kommunens kostnader.

Finansiell information
I tabellen till höger redovisas årets intäkter från skatter
och generella statsbidrag samt kostnaderna fördelade på
politikområden.

Resultaträkning 2019 i sammandrag

Du som vill veta mer om vad våra politikområden
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.

Intäkter från skatter och generella statsbidrag

Budget

Utfall

Avvikelse

532,3

534,7

2,4

- Demokrati

6,8

7,0

-0,2

- Kommunledningskontoret

48,8

48,6

0,2

- Kultur, turism och fritid

25,3

25,2

0,1

- Teknisk service

13,0

13,0

0,0

- Plan och bygg

4,4

3,3

1,1

- Renhållningsenheten

0,0

0,0

0,0

Kostnader fördelat på politikområde:

- Vård och omsorg

174,7

172,7

2,0

- Barn och utbildning

235,3

238,0

-2,7

- Arbete och socialtjänst

25,9

29,5

-3,6

-523,5

-526,1

-2,6

Finansiella nettokostnader

-0,8

-0,1

+0,7

Årets resultat

8,0

8,5

0,5

- Summa driftskostnader

För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga kostnaderna. Detta
är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste överstiga noll vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens
resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den långsiktiga
kapaciteten. Ett överskott måste genereras för att kunna finansiera investeringar och
värdesäkra anläggningstillgångar. Hjo kommun har därför beslutat, genom de finansiella
målen i 2019 års budget, att resultatet ska uppgå till lägst 8 mnkr.
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Kommunal skattesats

100-lappen

Äldre- och omsorg om funktionsnedsatta
Grundskola
Barnomsorg
Gymnasie- och vuxenutbildning
Individ och familjeomsorg

Kultur, turism och fritid
Samhällsplanering och räddningstjänst
Politisk verksamhet
Årets resultat inkl. räntenetto

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag fördelas mellan de olika
verksamhetsområdena. Detta sker i en budget som antas av Kommunfullmäktige. Ovan uttrycks detta i form av en hundralapp. Av varje hundralapp
kommunen får in i skatteintäkter går t.ex. ca 35 kr Äldreomsorg och omsorg
av funktionsnedsatta.
Som framgår av hundralappen ”sparas” ca 2% 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.
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Inkomst och kostnadsutjämningssystemet
Varför har vi ett utjämningssystem?
Det är stora skillnader i skattekraft och mellan befolkningens behov av service
i olika delar av landet, samtidigt som att staten vill att invånarna ska garanteras
likvärdig kommunal service.

Hur mycket en ny invånare ger i intäkter beror bland annat på 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.

Utjämningssystemen syftar till att garantera att alla kommuner och landsting
oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning, möjlighet
till likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

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

Alla kommuner vill ha inflyttning. Förutom att det är ett kvitto på kommunens
attraktivitet så ger det även mer skatteintäkter för kommunerna. Lite grov
räknat brukar vi säga att varje nyinflyttad person ger kommunen i snitt ca 50
tkr. Motsvarande gäller självklart vid utflytt, då tappar kommunen intäkter.

ISAK 2 år

TILDA 10 år

SIMON 17 år

Observera dock att uppgifterna nedan redovisar endast intäkterna från skatt
och utjämningssystemen. Hur kostnaderna fördelar sig framgår schematiskt av
”100-lappen” på föregående sida.

PETER 40 år

LEILA 50 år

STURE 70 år

INGA 85 år

HILDA 95 år

Går i förskola

Går i skola

Studerar

Vårdbiträde

Ingenjör

Penionär, gift

Pensionär, ogift

Pensionär, ogift

Årsinkomst

0

0

0

200 000

800 000

200 000

200 000

200 000

Skatteintäkt

0

0

0

43 140

172 560

43 140

43 140

43 130

51 904

51 904

51 904

13 084

-103 376

13 084

13 084

13 084

Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Summa

75 664

83 723

86 717

-38 875

-38 875

-29 804

127 052

298 676

127 567

135 627

138 621

17 349

30 309

26 420

183 276

354 890

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 investeringarna 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.
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Exploateringsarbeten inom Knäpplan Västra pågår. Finansieringen sker i
form av tomtförsäljningar, gatuersättningar samt budgeterade medel. Även
industriområdet vid Metallvägen har tomtindelats och ledningar samt gatu
utbyggnad pågår. Exploaterings området Norra Knäpplan är i stort sett
klart och nu återstår endast någon tomt som förhoppningsvis säljs under
2020.
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Under året har ett antal projekt genomförts. Ombyggnaden av Guldkroksskolan har slutförts, och stod klar under vårterminen 2019. Lokalerna har
fått en omfattande uppfräschning, ny ventillation och hiss har installerats.
Utöver detta har byggnaden byggts ut för att rymma ytterligare en entre
samt grupprum. Orrelyckans förskola har byggts om- och till med en ny
Ny ventilation i Stadshuset har installerats. Just nu pågår förbePlan avdelning.
2021
redelser
98,6
80,2 för nybyggnation av den nya F-6 skolan som ska byggas på Lundbyområdet. Byggnationen beräknas påbörjas 2020 och våren 2022 kommer
skolan tas i bruk. Utöver dessa har en del mindre projekt genomförts,
asfaltering, trafikbelysning m.m. inom de årliga potterna.
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Vatten- och avloppsverksamheten har investerat för 5,2 mnkr. VA-arbeten på bl.a. Gärdhemsvägen, Sjögatan har utförts samt även ett fortsatt
ledningsarbete i Blikstorp. En ny avvattningscentrifug har installerats på
reningsverket.

Framtida investeringsprojekt

De största investeringprojekten under 2019
Kostnad sedan projektstart

mnkr

Guldkroksskolan ombyggnation B-hus

27,1

Färdigställt våren 2019

Stdshuset - ventilation

4,9

Färdigställt hösten 2019

Orrelyckans förskola om- och tillbyggnad

6,8

Färdigställt våren 2019

Exploatering Knäpplan och Sandby

4,2

Avslutat 2019 efter de sista
tomtförsäljningarna

Exoloatering Knäpplan Norra

3,2

2 tomter ej sålda

Exploatering Knäpplan Västra

8,5

Projektering pågår

Exploatering industriområdet Metallvägen

2,3

Projektering pågår

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 anläggningsarbetet är i full gång.

Hjo kommun är inne i en period med relativt höga investeringsnivåer, Dessa
investeringar är dock viktiga för att behålla och öka Hjo kommuns attraktionskraft, såväl som boendeort som besöksmål.
Nedan följer en sammanfattning av de mest väsentliga investeringsprojekten i
budgeten för 2020 samt i planen för 2021-2025:
Estrid Ericsonskolan - ny F-6 skola Här finns totalt 120 mnkr avsatta för en
nybyggnad. I takt med växande invånarantal ökar också behovet av lokaler
för skoländamål. Projektering har genomförts och byggstart beräknas till tidig
höst 2020.
Förskola i Korsberga 2020-21 finns 10 mnkr planerade för om- och tillbyggnad av skolan i Korsberga för att inrymma förskoleverksamheten. I nuläget
har förskolan sin verksamhet i inhyrda paviljonger. Behovet ökar även inom
skolan och en tillbyggnad är nödvändig för att skapa bra lokaler för både
förskole- som skolelever.
”Lars i Knäpplans Väg” Under åren 2018-2019 låg det sammanlagt 7 mnkr
avsatta för byggnation av Lars i Knäpplans väg som ska knyta det nya exploateringsområdet Knäpplan med villatomter och förskola med Sigghusbergsområdet och Falköpingsvägen. I och med exploatering av nya tomtområdet
Knäpplan Västra har 1,9 mnkr av dessa omdisponerats för att täcka kostnader för VA-arbeten inom detaljplaneområdet.
Hamnen – Vågbrytare År 2020 finns 4,0 mnkr avsatta för renovering av
Vågbrytaren.
Utöver ovan nämnda projekt finns i investeringsbudgeten också inlagt ett
antal reinvesteringar med fasta belopp per år. Exempel på sådana är tillgänglighetsanpassning, energibesparande åtgärder, gatuarbeten, investeringar inom
VA-området samt inventarier. Dessa medel är viktiga för att upprätthålla
funktion och värde på våra tillgångar.

Exploateringsprojekt
I Hjo kommun har du goda möjligheter att hitta den boendeform som passar dig bäst, oavsett om du vill bo i villa eller i
lägenhet. En stor del av kommunens bostäder ligger i natursköna miljöer med närhet till vatten och inom cykel- och gångavstånd till service och skolor.

Lediga villatomter just nu!
Knäpplan Västra
Nu är samtliga 22 tomter på området Knäpplan Västra släppta. Storleken på tomterna varierar mellan drygt 900 m2 och 1 400 m2 och tomtpriset är 425 kr per
m2.Va- och elanslutning, nybyggnadskarta, utsättning och bygglov tillkommer.
Knäpplan Norra
På norra Knäpplanområdet finns det en ledig tomt kvar, men den är preliminärbokad. Denna tomt kostar cirka 340 000 kronor och då ingår tomt, va- och
elanslutning, bygglov, nybyggnadskarta och utsättning.
Borrbäck
På Borrbäcksområdet finns det två tomter varav en är preliminärbokad. Dessa
tomter kostar cirka 180 000 kronor och då ingår tomt, va-och elanslutning, bygglov,
nybyggnadskarta och utsättning.

För att se plankarta samt skisser över tillgängliga tomter gå in på:
https://hjo.se/trafik--utemiljo/markforsaljning/tomtmark/
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Byggprojekt
Hjo kommun växer och utvecklas. Här kan du läsa om
aktuella byggnationer.
Vi bygger ny skola!
Under 2019 har utformningen av Estrid Ericsonskolan växt fram i samarbete
med Link arkitektur, personal från samhällsbyggnad och en projektgrupp
bestående av pedagoger från Hjo kommuns skolor. Projektgruppen har gjort
studiebesök på nybyggda skolor för att samla kunskap och inspiration samt
tagit del av forskning kring hur lärmiljöer kan utformas för att främja trygghet och studiero. Ledorden för projektet har varit ”hållbarhet, litteratur och
rörelse” vilka varit viktiga i arkitekternas arbete med koncept och gestaltning. Projektgruppen ville också knyta an till Hjo kommuns vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” som för den nya skolan omformulerades till
”Tillsammans skapar vi framtiden”.

Korsberga skola
Utifrån beslutet om att behålla nuvarande skolorganisation fick förvaltningen
i uppdrag att skyndsamt påbörja projektet om- och tillbyggnad av Korsberga
skola. Förvaltningen har under vintern 2019–2020 tillsammans med pedagoger från förskola, fritids och skola tagit fram en behovsanalys för verksamheten och utifrån den har förslag tagits fram på en om- och tillbyggnad av
skolan.
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Kamratbana

Hänt under året...

När eleverna börjar årskurs 7 går de en kamratbana
med elevhälsan i syfte att stärka gruppen inför högstadiet. Detta görs tillsammans med trygghetsteam,
kompisstödjare och fritidspedagoger.

Sigghusberg
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.

Hemvården kör elbil
Vård och omsorg ansökte om medel från
”klimatklivet” för att sätta upp 20 stycken
laddpunkter vid Vallgården. Ansökan
beviljades och nu för tiden kör Hemvården
elbil.

”SOLA”
Vårt språk- och litteraturprojekt
fortsätter utvecklas och sträcker
sig nu från förskola, fritids till och
med årskurs 3.

Hälsofrämjande aktiviteter

Heltid som norm

Hjo kommun har beviljats medel från Allmänna
arvsfonden, vilka kommer att användas till
bland annat hälsofrämjande aktiviteter för
målgruppen 75+.

”Volontärtorget”
Volontärtorget i Hjo har i uppgift att öka, bredda och stötta
frivilliga insatser av och för invånarna i Hjo.
Vill du vara med? Gå in och anmäl dig på: https://www.
volontartorget.se/hjo/

Hjo kommun arbetar med införandet av
”heltid som norm”. Arbetet är angeläget
ur så väl jämställdhets- och kompetensförsörjningsperspektiv och är ett
viktigt led i att öka vår attraktivitet som
arbetsgivare.

Värdskap
Turistinformationen har arbetat för att bli mer
mobila och tillgängliga under året. En lådcykel
har köpts in, vilket gett turistinformationen
möjlighet att cykla ut och välkomna besökarna
där de befinner sig.

”Språkvän”
Hjo kommun beviljades 2019 medel från
Länsstyrelsen för fortsatt arvete med att skapa
mötesplatser mellan nyanlända och svenskar.Via
projektet har två filmer spelats in som du hittar
på https://hjo.se/stod-och- omsorg/integrationinvandring/språkvän/

”Promise Hjo”
Ett prerehabprojekt som ska stärka
individen till att nå bättre hälsa samt
öka möjligheten till egen försörjning.
Målgruppen är individer med psykisk
ohälsa.

Projektet ”KEKS”
Fritidsgården stationen har tillsammans
med kringliggande kommuner påbörjat
ett tre årigt projekt som syftar till att
lyfta ungdomars delaktighet.

Nationella miljömål - VA

Skolnärvaro
Fullföljda studier är en viktig skyddsfaktor för framtida hälsa! Skolnärvaroteamet arbetar aktivt tillsammans
med elevcoach med att minska antalet
”hemmasittare”.

Hemtjänst
I hemvården är 88% av brukarna
nöjda eller mycket nöjda med sin
hemtjänst. 98% upplever att de får ett
gott bemötande från personalen.

Vatten och Avlopps-planen antogs av fullmäktige
under våren 2019. Det strategiska VA-planeringsarbetet är ett bidrag till kommunens arbete för att
Sverige ska nå de nationella miljömålen enligt EU:s
ramdirektiv för vatten.

REKO-ring
Hjo Höstmarknad hade premiär och REKO-Ringen
satte rejäl fart. Här handlar du lokalproducerad mat
direkt från bönderna som producerar den. Det finns
ett stort utbud av god och välgjord mat, mycket är
ekologiskt och hela konceptet bygger på relation
mellan producent och konsument.

Företagsbesök
Under året har Hjo Näringsliv bland annat besökt
Elektrobyrån, Grevbäcks Gris samt Press och Metall
i Hjo AB.

Hjo kulturskola
Kulturskolans undervisning riktar sig till alla från
5 år och uppåt, även vuxna. Förutom att vi årligen
anordnar många egna elevkonserter, föreställningar och utställningar så har Kulturskolan även en
naturlig plats vid stora och små festligheter och
arrangemang i kommunen.

Familjecentralen Arken
På vår öppna förskola kan du som förälder komma med dina
barn och träffa andra barnfamiljer.Vi har olika aktiviteter utifrån önskemål och vad som passar för dagen. Det kan vara
sångstund, bakning, skapande i ateljén, lässtund eller utelek
på bakgården eller i närliggande lekpark.

Elmia
Industrigänget från Hjo inför
ELMIA SubContractor.

Visste du att...

”Lokalt företagsklimat byggs av det lokala
näringslivet och kommunen tillsammans”
Att som Hjo lyfta och låta lokala företag beskriva sin verksamhet
och framtidsplaner med sina egna ord är värdefullt. När Hjo
Näringsliv också gör det genom filmer blir det tillgängligt för
alla i kommunen men också långt utanför Hjos gränser. Sveriges
kommuner och Landsting tycker att Hjos filmer är ett väldigt bra
exempel på hur kommuner kan kommunicera sitt rika näringsliv.
Det vill vi att andra kommuner i Sverige ska känna till.”
/Omdöme från SKR - Sveriges kommuner och regioner

kostenheten varje år tillagar
530.000 portioner.

UF & UngDrive
Informerade våra Hjo ungdomar i
entreprenörskap i samband med den
årliga Gymnasieinformationskvällen som
anordnades på Guldkroksskolan.

Hjo näringsliv
Vår ambition är att stärka näringslivsklimatet

Hjo NäringslivsGala

Vi vill skapa goda förutsättningar för de lokala företagens utveckling och
expansion samt stimulera och underlätta nyetableringar och nyföretagande.
Hjo kommun har ett diffrentierat näringsliv som består av industri, grön näring,
bygg- och entreprenad, handel och kreativa näringar. Hjos företag är inne i en
expansiv tillväxtfas, flera av våra företag jobbar WorldWide och många generationsskiften har genomförts. I kommunen finns drygt 1 000 företag och på
näringslivsenheten jobbar sammanlagt 1,4 personer.

Tusen Tack hela Hjo Näringsliv för Era fantastiska insatser under 2019!
Ni skapar tillväxt, sysselsättning, framtidstro, stolthet och är med och stärker
vårt platsvarumärke I Love Hjo!

NyföretagarCentrum Hjo
NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat. Vi har rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring
budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande. Rådgivningen
är helt kostnadsfri tack vare vårt nätverk av samarbetspartners som stöder oss,
både med finansiella medel och med personlig expertis och engagemang.
Ung Företagsamhet – UngDrive
Hjo näringsliv jobbar nära med UF och UngDrive för att inspirera och initiera
till entreprenörskap, med syfte att skapa tillväxt och framtidstro.

Varmt välkomna att kontakta oss kring näringsutveckling och
entreprenörskap!

Glöm inte anmäla dig till Näringslivsenhetens nyhetsbrev samt följa
oss på Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC781rT1QsgXZJ78oJo30mPQ
https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/naringslivsutveckling/personuppgifter-e-tjanst/

Pristagare vid årets NäringslivsGala 2019

•

Årets Nyföretagare

Plantverkstan i Hjo AB

•

Årets Nyföretagare

Press & Metall i Hjo AB

•

Det Goda Exemplet

RS Elektroniktjänst

•

Hjo Handels pris

Vita Ranunkler

•

Årets Tillväxtbolag

Hjo Bygg & Anläggning AB

•

Årets Gröna Näring

Västorps Gård

•

Årets Ryck

Guldkanten kafé och catering

•

Näringslivschefens Pris

Emballator TECTUBES

•

Årets Företagare

Grävfirma Anders Jansson AB
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Agenda 2030
Nu inleder vi arbetet med att, tillsammans med er Hjobor, se över Hjo kommuns
vision och mål. När vi är klara ska våra mål ha en tydligare koppling till de globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030.Vi kallar arbetet för "Hjo 2030".

Vad handlar de globala Agenda 2030 målen om?
Agenda 2030 är 17 mål som alla världens länder enats om för att uppnå social,
ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Även om vi är en liten kommun i Skaraborg så handlar de globala Agenda 2030 målen även om oss.Vi är också med och
skapar ett samhälle där både människorna och planeten mår bra.

Vad innebär Hjo 2030?
Under 2020 inleds en översyn av visionen och målen för Hjo kommun. Översynen ska göras med bred delaktighet i hela lokalsamhället.

Även om Hjo är en liten kommun i Skaraborg så handlar de globala målen –
Agenda 2030 – också om vår verklighet och vår framtid. Tillsammans med städer
och länder över hela planeten strävar vi mot att uppnå en hållbar värld där vi
avskaffat extrem fattigdom, minskat ojämlikheter och orättvisor, främjat fred och
rättvisa och stoppat klimatförändringarna.

Alla kan vara med!
Lokala hållbarhetsprojekt kommer att presenteras i ett nyhetsbrev en gång per
månad. Kommunen är en viktig aktör för att arbeta med hållbarhet, men alla är
med och bidrar. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så kan du både bidra själv och
ta del av andras arbete med att uppnå hållbarhetsmålen.
I höst ser vi fram emot att bjuda in till dialogkvällar, både i tätorten och i ytterområdena, där vi tillsammans tar oss an frågor som "Hur kan vi skapa ett hållbart
Hjo i framtiden?".

För att belysa Agenda 2030 lite extra i år så har vi valt att sätta upp vandringsutställningen ”We Have a dream”, som du kan läsa mer om på nästkommande
uppslag.

		
		
Vi hoppas att du vill vara med och påverka!

We have a dream
Varför We have a dream i Hjo?
Utställningen We have a dream visar att det finns människor, stora som små, som
på ett modigt sätt gjort något för att förändra världen till det bättre. Syftet med
utställningen är att väcka känslor och skapa intresse i hela samhället för frågor
som mod, medmänsklighet, mänskliga rättigheter, miljö, jämlikhet och andra
aspekter av social och miljömässig hållbarhet.
Utställningen består av ett urval av 114 fotografier på några av världens mest
inflytelserika personer sida vid sida med ungdomar och vardagshjältar. Alla har
på något sätt skapat förändring och visat på stort mod för att skapa en mer
hållbar värld. I projektet medverkar bland annat Malala Yousafzai, Greta Thunberg
och Dalai lama.
Utställningen innehåller gripande livsöden men ger samtidigt hopp och inspiration till både barn och vuxna att vara med och forma framtiden. Utställningen
utgör på så sätt startskottet för ett långsiktigt demokratiskt arbete kring vad det
innebär att vara människa och leva på den här planeten.
Genom att sätta upp utställningen offentligt vill Hjo kommun möjliggöra för
bred delaktighet så att alla kan ta del av den på lika villkor. Alla kan ta del av utställningen helt gratis, och förhoppningsvis kommer den väcka inspiration till att
vara delaktig i demokratiarbetet där man lever. Eftersom barnen är vår framtid
så kommer stort fokus ligga på att göra eleverna i Hjo kommun delaktiga.

Utställningen anordnas av Hjo kommun i samarbete med Galleri Upon Walls.

Snabbfakta:
•
Visas utomhus: vid torget, Kulturkvarteret, Hjo Stadspark
•
Visas inomhus: öppnar inom kort i Kulturkvarteret
•
Entré: gratis
•
När öppet: utomhus dygnet runt, fram till 31 okt

”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”
Jag heter Eva Ulfenborg och i april månad tog jag över stafettpinnen från Lisbeth
Göthberg och började som kommundirektör i Hjo kommun.
Jag har fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige att se över vår vision här i Hjo,
tillsammans med er Hjobor. Visionen togs fram av och för Hjoborna för 8 år sedan
och nu är det dags att göra ett omtag. Det innebär inte att vi skrotar visionen,
tvärtom så är det viktigt att hålla kvar vid Tillsammans-tanken.
Under det här året kommer vi bjuda in er till att vara med och svara på frågan Hur kan vi, unga, gamla, företagare, föreningar och kommunen, skapa ett hållbart
Hjo? Även om vi är en liten kommun i Skaraborg så handlar de globala målen, Agenda 2030, om oss och vår framtid. Hur vi bygger ett samhälle där människor mår
bra, där vi har jämställdhet och jämlikhet, där barns rättigheter respekteras och vi
lever på ett hållbart sätt som inte skadar klimatet.
För att väcka intresse för frågorna så kommer vi också sätta upp en utställning från
juni-oktober som heter ”We Have a dream”. Där visas foton och gripande berättelser på personer som varit modiga och gjort skillnad i arbetet med hållbarhet. Jag
hoppas att ni vill fortsätta vara med och tillsammans skapa framtidens Hjo!

Eva Ulfenborg
Kommundirektör

Smittspridningen pågår både i närområdet och Hjo kommun. Det är därför
än viktigare att vi alla hjälps åt och följer myndigheternas rekommendationer.
Kommunen vill nu uppmana alla medborgare, företagare och besökare att hålla
i och hålla ut och fortsätta visa hänsyn och vara rädda om varandra!

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
Följ Hjo Näringsliv på:
www.youtube.com/channel/UC781rT1QsgXZJ78oJo30mPQ
Prenumerera på Hjo Näringslivs Nyhetsbrev:
https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/naringslivsutveckling/personuppgifter-e-tjanst/

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

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