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Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av verksamheten för det gångna året och avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 
Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, leverantörer och samarbetspartner. Här 
kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen har gått och hur skattepengarna har använts. Denna skrift ”Årsredovisning i korthet” 
är en sammanfattad och förenklad version av Hjo kommuns årsredovisning. Båda dokumenten publiceras på Hjo kommuns hemsida och ”Årsredo-
visning i korthet” distribueras också till samtliga hushåll i Hjo kommun.
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Illustrationen på framsidan till 2021 års årsredovisning i korthet är gjord av Christina Jonsson. 

 



 

Catrin Hulmarker (m)
     Kommunalråd

Åter dags att sammanfatta ytterligare ett år. 
2021 har, liksom 2020, präglats oerhört mycket 
av pandemin. Hopp och förtvivlan. Osäkerhet, 
inskränkningar, social distansering, inställda even-
emang, sorg och besvikelser men också av hopp, 
nytänkande, flexibilitet och uppfinnings- 
rikedom. Å ena sidan två år inom parentes men 
å andra sidan år av oerhörd kreativitet där så 
mycket annat, trots pandemin, faktiskt genom-
förts och producerats. Jag är så stolt över hela 
vår kommun, det arbete som genomförts, de 
initiativ som tagits, de hinder som övervunnits 
och möjligheter som setts. Ett jättestort TACK 
till alla medarbetare, volontärer, föreningar, or-
ganisationer, företag och entreprenörer som 
hjälpts åt för att klara service och upprätthålla 
funktioner i alla samhällets delar. Jag är tacksam 
över att jag får leva i en kommun där det är nära 
mellan människor och där man hjälps åt när det 
behövs!

Kommunkoncernen uppvisar ett fint ekono-
miskt resultat, långt över budget och förväntan. 
Ett resultat av ökade skatteintäkter och gott 
arbete i hela förvaltningen och i våra kommu-
nala bolag med Hjo Energi i spetsen. Det känns 
tryggt att samla lite i ladorna inför kommande 
år eftersom vi har utmaningar framför oss även 
fortsättningsvis. 

Året som gått...

Då den kommunala sektorn lider av kompetens-
brist inom många områden är det ytterst viktigt 
att Hjo kommun är en riktigt bra arbetsgivare 
som erbjuder god arbetsmiljö, rätt förutsättning-
ar, relevanta lönenivåer och att införandet av 
”heltid som norm” fortsätter enligt plan. Klimat-
frågorna är aktuellare än någonsin. I den håll-
barhetsredovisning som finns i årsredovisningen 
kan vi se vad som genomförts under 2021, allt 
från omställning till fossilfri fordonsflotta, håll- 
bara måltider, minskat matsvinn, cirkulära   
möbelflöden, solelproduktion, naturvårds-
satsning med slåtterängar till ny förbundsordning 
för Avfall & Återvinning Skaraborg med avsikt 
att säkerställa ett gediget avfallsförebyggande 
arbete.

Under 2021 har vår största investering på  
mycket länge färdigställts – Estrid Ericson- 
skolan. Ytterligare en skolenhet, utan bekostnad 
av någon annan, ett område att växa på och en 
viktig signal om att vi tror på framtiden i vår 
kommun. Därtill har Korsberga skola byggts om 
och byggts till nu inrymmande även förskolans 
verksamhet. Gate samlingssal /gympasal har fått 
ett rejält lyft, Guldkroksskolans centralkök är 
ombyggt och vågbrytaren i hamnen renoverad. 
Tomtmark för bostäder har färdigställts och 
sålts och industriområdet utökats och exploat-

erats vidare för 
att kunna erb-
juda byggbara 
tomter för vårt 
näringsliv. Som jag 
skrev inledningsvis 
kan man förledas att 
tro att pandemins våta 
filt stoppat det mesta men när 
man ser närmare på saken är verkligheten en 
annan – det har hänt så mycket!

De mål Kommunfullmäktige satt upp är till stora 
delar uppfyllda och det innebär att vi anser oss 
ha uppnått god ekonomisk hushållning i förhål-
lande till målen för 2021. Vi vet att det finns 
många utmaningar och förbättringsområden 
i vår kommun men tillsammans kommer vi 
fortsätta arbetet med att förbättra och förmera 
det som är viktigt för alla oss som lever, verkar 
och bor i Hjo.
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Inflyttade till kommunen, antal Utflyttade från kommunen, antal

Hjo fakta 2020 2021

Hushåll 4 391 4 403

Ensamhushåll 1 998 1 999

Sammanboende 
hushåll

2 213 2 233

Övriga hushåll   180  171

Areal, kvm   297  297

Födda     91    91

Döda  109  119

Befolkning In- och utflyttning
Antalet invånare uppgick per 2021-12-31 till 9 233 och har ökat årligen 
under de senaste åtta åren med i genomsnitt 54 personer eller 0,6 procent. 
Ökningstakten är något lägre än för riket totalt men med tanke på samhäll-
strenderna med utflyttning från småorter till storstadsnoderna måste detta 
anses bra. Befolkningsökningen under 2021 var väldigt blygsam (+4) men 
utvecklingen under de inledande månaderna under 2022 har varit positiv och 
i i slutet av februari hade invånarantalet ökat med ytterligare 37 personer. 
Ökningen under 2015-2017 påverkades av det stora flyktingmottagandet 
men andelen nyanlända i Hjo har ändå varit lågt i förhållande till riket i övrigt.

Genomsnittsåldern är högre i Hjo än riket och då kommunen inte har egen 
gymnasie- eller högskola flyttar ungdomar i hög grad ut från kommunen i 
20-årsåldern för att sedan återvända efter genomförda studier för att bilda 
familj.

Inhämtade befolkningsprognoser från SCB respektive länsstyrelsen visar på 
en fortsatt försiktig ökning och att medelåldern fortsätter att stiga samtidigt 
som andelen invånare i arbetsför ålder minskar. 

Ålder (%) Hjo Riket

0-19 21,8 23,2

20-64 50,9 56,5

65-79 20,4 14,9

80< 6,9 5,4

Årets befolkningsökning utgörs i huvudsak av ett positivt flyttnetto om 33 
personer. 451 personer flyttade in till kommunen och 418 flyttade ut. 
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Statistik Jämförelse med grannkommunerna
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2020
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2021
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2021

Invånare med eftergymnasial utbildning 34,0 44,4 34,9 45,1

Gymnasieelever med examen inom 3 år 69,9 66,3 69,3 68,9

Elever i årskurs 9 som uppnått kunskap-
skraven i alla ämnen

77,4 76,5 73,5 76,4

Inskrivna barn/årsarbetare kommunal 
förskola

4,9 5,1 5,0 5,1

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

77,5 72,2 75,3 72,0

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, 
kr/elev

124 902 119 222 127 678 116 270

Fastighetspris småhus, kr/kvm 14 421 24 819 16 334 28 494

Kostnad äldreomsorg, kr/inv. 65+ 64 598 66 710 67 475 65 263

Väntetid i antal dagar från ansökan till 
beslut om försörjningsstöd

16 16 8 15*

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv. 1 087 1 298 1 134 1 271*

*Jämförelse med riket eller samtliga kommuner, ovägt medelvärde

Nedan följer ett axplock av statistikuppgifter för Hjo kommun. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjo Skövde Tibro Tidaholm Karlsborg

Så många är vi 9 233 57 016 11 281 12 825 6 962

Befolkningsökning +4 +225 -16 +35 +3

Medelålder 45,1 40,9 43,9 44,0 47,0

Så många bor i tätort 71,2 87,2 84,3 70,6 77,1

Så mycket tjänar vi* 27 741 28 525 25 850 26 758 28 258

Så många har jobb 82,9 81,8 79,6 81,9 83,8

Så mycket kostar 
våra hus (Genom-
snittspriset för sålda 
småhus)

2 074 tkr 3 265 tkr 1 874 tkr 1 802 tkr 1 910 tkr

* I Sverige är den genomsnittliga inkomsten före skatt för personer som är mellan 20 och 64 år 29 492 
kronor per månad (2020).

Snabb koll på Sveriges kommuner
Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad 
används marken till? Här får du snabbt svar. Du kan titta på 
hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun 
med en annan. https://kommunsiffror.scb.se

 



Den kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och i Hjo Stadshus AB och dess dotterbolag. Kommunen 
anlitar inte några privata utförare men samverkar med den Kooperativa hyresföreningen Äldrehem i Hjo ekonomisk förening som tillhandahåller boende inom  
äldreomsorgen. Kommunens bolag, vilka inte har förändrats under de senaste åren samlas under holdingbolaget Hjo Stadshus AB. Hjo kommun har inget   
kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. En fullständig översikt av den kommunala verksamheten framgår av organisationsschemat nedan. 

Hjo kommun

HjoTiBorg Energi AB (30%)

Bredband Östra Skaraborg ABHjo Energi Elhandel AB

Hjo Energi ABAB Hjo Småindstrier

Hjo Stadshus AB 

Hjo Energi Elhandel AB ägs 
till 100 % av Hjo Energi AB och bedriver 

handel med el. Elinköpen sker genom ett gemensamt 
bolag, HjoTiBorg Energi AB. HjoTiBorg Energi AB ägs till 

30 % av Hjo Energi Elhandel AB, 30 % av Karlsborgs Energi 
Försäljnings AB, 30 % av Tibro Energi AB samt 10 % av 

Almnäs Elhandel AB.

AB Hjo Småindustrier 
ägs till 100%  av Hjo Stadshus AB 

och bedriver uthyrning av industrilo-
kaler i Hjo kommun. 

Hjo Stadshus AB 
är koncernmoder för Hjo 

kommuns bolag. Bolaget äger och 
förvaltar aktier i bolag inom Hjo 

kommunkoncern.

 

Hjo Energi AB ägs till 
100 % av Hjo kommun. Bolagets 

verksamhet består av elnät, elinstal-
lation, fjärrvärme, bredband och 

kabel-TV inom Hjo kommun. 



(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 217 205 205 209 222

Verksamhetens kostnader -669 -668 -689 -705 -733

Skatteintäkter och statsbidrag 505 519 535 553 587

Årets resultat 20 20 12 15 33

Soliditet (%) 47 48 48 46 45

Soliditet inkl. totala pensionsför-
pliktelser (%)

22 25 26 27 28

Nettoinvesteringar 76 59 54 87 96

Självfinansieringsgrad (%) 68 95 91 63 94

Antal anställda 774 753 797 807 801

Investeringar/medborgare (kr) 8 358 6 430 5 863 9 427 10 397

• Kommunen

(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Antal invånare 9 093 9 176 9 210 9 229 9 233

Kommunal skattesats (%) 21,57 21,57 21,57 21,57 21,57

Verksamhetens intäkter 143 128 126 134 129

Verksamhetens kostnader -615 -610 -629 -649 -664

Skatteintäkter och statsbidrag 505 519 535 553 587

Årets resultat 12 14 9 12 26

Soliditet (%) 52 53 52 49 46

Soliditet inkl. totala pensionsför-   
pliktelser (%)

19 22 23 24 25

Nettoinvesteringar 58 41 42 75 78

Självfinansieringsgrad (%) 58 89 76 49 66

Långfristiga låneskulder 109 86 97 133 187

Antal anställda 748 727 771 781 776

• Koncernen

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 33 mnkr för verk-
samhetsåret 2021. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens 
utveckling. 

Resultatet i bolagens verksamhet är betydligt högre än föregående år. Till 
skillnad från 2019 och 2020 var 2021 ett år med normal årsmedeltemperatur 
vilket gör att försäljningen och därmed resultatet är relativt högt jämfört med 
tidigare år, då årsmedeltemperaturen var betydligt lägre. 

Översikt över kommunkoncernens utveckling

Kommunens resultat för 2021, ca 26 mnkr, är betydligt starkare än föregående 
år (12 mnkr). Det starkare resultatet är i huvudsak hänförligt till den kommu-
nala verksamheten, där skatteintäkterna överstiger budgeten med ca 16 mnkr.  
Verksamheternas nettokostnader ligger totalt sett för samtliga verksamheter i 
nivå med budget vilket gör att överskottet i skatteintäkter slår direkt igenom 
på årets resultat. 

Investeringsnivån har under 2021 varit fortsatt hög och består i huvudsak 
av ny- till och ombyggnation av skolbyggnader, där nyproduktion av den nya 
Estrid Ericsonskolan står för den största delen. Den höga investeringstakten 
tillsammans med ett högt resultat i kommunen har medfört att balansomslut-
ningen fortsatt att öka men tack vare det höga resultatet har soliditeten inklu-
sive pensionsåtaganden bibehållits.



Kommunens intäkter och kostnaderKommunal skattesats

Den kommunala skattesatsen i Hjo har varit oförändrad sedan 2003 och 
uppgår för 2021 till 21:57, vilket tillsammans med regionskatten om 11:48 ger 
en total skattesats om 33:05 (exklusive eventuell statlig skatt, kyrkoskatt och 
begravningsavgift) 

Nedanstående diagram visar den kommunala skattesatsen för Hjo kommun i 
jämförelse med övriga kommuner i Skaraborg samt med genomsnittet i Ska-
raborg, Regionen och riket för 2021. Som framgår av tabellen är skatten i Hjo 
(21:57) något lägre än såväl den genomsnittliga skattesatsen i Skaraborg (21:69), 
som för Västra Götalandsregionen (21:79) och riket (21:68).
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Resultaträkning 2021 i sammandrag   Budget     Utfall Avvikelse

Kostnader fördelat på politikområde:

- Demokrati 6,9 6,8 -0,1

- Kommunledningskontoret 54,0 53,0 -1,0

- Kultur, turism och fritid 23,3 23,6 0,3

- Teknisk service 18,3 17,8 -0,5

- Plan och bygg 4,4 3,0 -1,4

- Vård och omsorg 182,6 181,0 -1,6

- Barn och utbildning 242,8 243,4 0,6

- Arbete och socialtjänst 31,9 37,0 5,1

Summa driftskostnader 553,3 554,6 1,1

100-lappen

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag fördelas mellan de olika 
verksamhetsområdena. Detta sker i en budget som antas av Kommunfull-
mäktige. Ovan uttrycks detta i form av en hundralapp. Av varje hundralapp 
kommunen får in i skatteintäkter går t.ex. ca 33 kr till Vård och omsorg och 
motsvarande för Grundskola är 24 kr.

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.

Vård och omsorg 33 kr

Årets resultat inkl. räntenetto 4 kr

Politisk verksamhet 2 kr
Samhällsplanering 4 kr

Individ och familjeomsorg 7 kr
Gymnasie- och vuxenutbildning 9 kr
Barnomsorg 12 kr
Grundskola 24 kr

Kultur, turism och fritid 5 kr

Utfall per politikområde

I tabellen nedan redovisas respektive verksamhets slutliga resultat för 2021. 
Du som vill veta mer om vad våra politikområden omfattar eller vad avvikel-
serna mot budget beror på kan läsa om detta i vår ”ordinarie” årsredovis-
ning. Den finns att ladda ner på vår hemsida www.hjo.se.



Värt att veta...
Rörelse och fysisk aktivitet

En av de viktigaste levnadsvanorna för ett gott och hälsosamt 
liv är att vara fysiskt aktiv. Vuxna personer bör enligt officiella 
rekommendationer vara fysiskt aktiva minst 150–300 minuter 
i veckan, i Hjo är det drygt 6 av 10 invånare i vuxen ålder som 

bedöms vara tillräckligt fysiskt aktiva. 

Cirkulär möbelhantering
Cirka 300 möbler har återanvänts via vårt 
möbelbibliotek under 2021. Bland annat 
har konferensstolarna till Estrid Ericson-
skolan restaurerats, detta i ett samarbete 

med Svenskt tenn.

Hemtjänst
Vår hemtjänstpersonal gör ca 

600 hembesök varje dag året om.

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

på bakgården eller i närliggande lekpark.

Heltid som norm
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.

Webbplats
Antal besök på vår turistwebb var 2021 totalt 
220 468. Här tipsar vi om “Hjoiga” aktiviteter 
och platser värda att besöka, ställen där du 
kan övernatta och maten du inte får missa.

www.visithjo.se
 

Våra turist-byråer
I våra TURIST-BYRÅER hittar du det 
mesta i broschyrväg. Dessa finns till-

gängliga sommartid och står utplacerade 
på valda platser.

Invigning av nya lokaler på Korsberga skola
Den 11 januari 2022 invigdes de om- och tillbyggda lokalerna 
på Korsberga skola. Sedan november 2021 finns både förskola, 
fritids och skola i samma byggnad. Den soliga invigningen bjöd 

på varm choklad, snittar och frukt till barnen.

Estrid Ericsonskolan
Estrid Ericsonskolan är en nybyggd F-6 skola belägen i den västra delen av Hjo 
tätort. Här går cirka 180 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6 med 

tillhörande fritidshem. På Estrid Ericsonskolan finns också en avdelning speciellt 
anpassad för särskoleelever med tillhörande fritidshem. Vårterminen 2022 startade 

verksamheten på den nybyggda skolan.

Promise Hjo
På Arbetscentrum arbetar arbetshandledare 
som coachar, stöttar och rustar dig för att 

komma vidare in på arbetsmarknaden bland 
annat genom vårt lyckade arbetsmarkand-

sprojekt “Promise Hjo”.



Estrid Ericsonskolan
Estrid Ericsonskolan är en nybyggd F-6 skola belägen i den västra delen av Hjo 
tätort. Här går cirka 180 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6 med 

tillhörande fritidshem. På Estrid Ericsonskolan finns också en avdelning speciellt 
anpassad för särskoleelever med tillhörande fritidshem. Vårterminen 2022 startade 

verksamheten på den nybyggda skolan.

Nyinvigt lärcentrum
Våga ta steget till förändring! På Lärcentrum har vi flera kurser som ger 

behörighet till vidare studier. Några finns delvis på distans eller på kvällstid. 
Nytt för hösten 2022 är att det kommer finnas fortbildning för dig och 

dina kollegor som du kan ha nytta av inom ditt nuvarande yrke eller på din 
fritid. Under våren har vi erbjudit en kvällskurs i retorik.

Promise Hjo
På Arbetscentrum arbetar arbetshandledare 
som coachar, stöttar och rustar dig för att 

komma vidare in på arbetsmarknaden bland 
annat genom vårt lyckade arbetsmarkand-

sprojekt “Promise Hjo”.

Personal
Antalet tillsvidareanställda i Hjo kommun är 
776 st, där 63% har heltidsanställningar. Av 

samtliga anställda är 82% är kvinnor och 18% 
är män.

 

Yrkeskategorier
Inom Hjo kommuns verksamheter finns över 100 yrkeskategorier. 
De största grupperna är lärare och vårdpersonal men vi har också         

mindre grupper som tex dietist, kemist, GIS-ingenjör, landskapsarkitekt,         
kultursamordnare, simskolelärare, säkerhetssamordnare, metod- och 

systemutvecklare.

Cykelstrategi
Under 2021 antog Kommunfullmäktige en ny cykelstrategi som mån-
ga olika aktörer varit delaktiga i att arbeta fram, inklusive Hjoborna 
som svarat på frågor om cykling på kommunens hemsida. För att 
stimulera till mer hållbara transporter bland barn och unga så har 

Hjo kommun under 2021 deltagit i projektet “På Egna Ben”. På egna 
ben är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta 
sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de 

ofta korta bilresorna. Projektet anordnas av Västtrafik.

Laddpunkter
I Hjo kommun finns 12 publika laddpunkter. 
4 st vid Prärien, 4 st vid Kulturkvarteret, 2 st 

i hamnen samt 2 st vid Guldkroksskolan.



Investeringar

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

Kostnad sedan projektstart mnkr Kommentarer

Ny F-6 skola - Estrid Ericsonskolan 94,6 Skolstart vårterminen 2022

Korsberga skola - ombyggnation 9,2 Färdigt hösten 2021

Centralkök - ombyggnation 6,3 Färdigt våren 2021

Hamnen - Vågbrytare 6,7 Färdigt hösten 2021

Exploatering Knäpplan Västra 8,3 Pågår

Exploatering industriområdet Metallvägen 5,6 Pågår

De största investeringprojekten under 2021
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Under året har flera större projekt genomförts. 

Det största projektet är den nya Estrid Ericsonskolan som nu inrymmer 
ett spår av elever inom F-6, samt en särskoleenhet. 

Korsberga skola har byggts till för att inrymma förskoleverksamheten i 
permanenta lokaler. Tillbyggnaden skedde under hösten 2021 och avslutas 
i början av 2022.

Ombyggnad av Guldkroksskolans centralkök har genomförts under året, 
(bl.a frysrum och energibesparande åtgärder). 

Utöver dessa har en del mindre projekt genomförts, såsom asfaltering, 
trafikbelysning mm inom de årliga potterna.

Investeringarna inom vatten- och avloppsverksamheten uppgår till ca 2,3 
mnkr. Mer om detta finns att läsa under avsnittet om VA-Verksamheten i 
kommunens årsredovisning.

Diagrammet 
visar hur mycket 

pengar som lagts på 
investeringar

Översikt investeringar 2017-2022, mnkr

*) inkl prognos ombudgeteringar från 2021 (22,1 mnkr)

*



Kommande investeringsprojekt

Nedan följer en sammanfattning av de mest väsentliga, kommande investerings-
projekten i budget/plan för perioden 2022-2026:

• Framtagning av konkreta förslag till utveckling av Guldkroksområdet.

• Om- och tillbyggnad av Guldkroksskolans gymnastiksal

• Ombyggnad av Guldkroksskolans skolgård

• Översyn och modernisering av övriga skolgårdar

• Tillgänglighetsanpassning av lekpark i Stadsparken

• Upprustning av banvallen mellan Hjo och Blikstorp

• Fortsättning av ”Lars i Knäpplans väg” som ska knyta ihop Knäpplanområ-
det med Sigghusbergsområdet och Falköpingsvägen

• 
• Belysning i Högaliden

Utöver dessa specifika projekt sätts även medel av till potter för reinvestering-
ar såsom VA-nät, gatuarbeten, energibesparande åtgärder, tillgänglighetsanpass-
ningar etc.

Låneskuld per invånare

Vissa av de investeringar som sker nu är så stora att kommunen inte kan  
finansiera dessa helt med egna medel utan måste låna. Nedanstående 
diagram visar hur mycket låneskulder kommunen har per invånare i  
jämförelse med övriga kommuner i Skaraborg samt med genomsnittet i  
länet och riket. För Hjos del uppgår låneskulden per 2021-12-31 till  
23 424 kr/invånare vilket är en ökning jmf 2020 med 6 560 kr/invånare. 
förklaringen är till största del bygget av vår nya skola Estrid Ericsonskolan. 
Som framgår av diagrammet finns det, trots att invånarantalet har beaktats 
i själva nyckeltalet, ett samband mellan storlek på kommunen och dess lå-
neskuld. Större kommuner har i regel mer tillgångar i form av egna fastighe-
ter, offentliga byggnader, värdepapper etc.

Summa skuld kommun, kr/inv, www.kolada.se

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000

100 000



Exploateringsprojekt

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

Hjo kommun har för tillfället väldigt få tomter till försäljning, men håll ut... 
kommunen har tillsammans med lokala- och externa entreprenörer massor av 
spännande projekt på gång.

Kommunen arbetar för tillfället med 17 olika detaljplaneprojekt, med olika 
tidshorisont, som tillsammans med aktuella exploateringsprojekt genererar mer 
än 300 nya bostäder och 120 000 kvm ny industrimark  i Hjo kommun.
De kommunala projekt som ligger närmast i tiden, och där småhus och radhus 
kommer att kunna bokas med början 2023 redovisas nedan. 

Knäpplan Södra
Här bor du nära staden i radhus eller egen villa på en vacker sluttning med 
utsikt över Vättern. Öster om området finns villabebyggelse. Norr om plan- 
området finns Knäpplans förskola, byggd 2015 och väster om förskolan pågår 
exploateringen av ett nytt villaområde, Knäpplan Västra. Väster om planområdet 
finns äldre bostadshus.

Här kommer det att uppföras ca 24 radhus och 8 småhus. Småhustomterna 
kommer att landa i kommunens tomtkö. Radhusen kommer att säljas av GBJ 
Bygg, en ny exploatör för Hjo, som via en markanvisningstävling tilldelats tomt-
marken för radhusbebyggelse.   

Småhustomter räknar vi med kommer ut för bokning under 2023, och radhu-
sen under 2024.

Söder 6:1
Här kommer det att uppföras ca 35 småhus i två etapper. En första etapp med 
ca 15 tomter i den norra delen av exploateringsområdet, för att sedan kom-
pletteras med etapp 2 med ytterligare ca 20 småhustomter. Samtliga tomter 
kommer att säljas via kommunens tomtkö. 

Här bor du på naturskönt nära staden och den nybyggda Estrid Ericsonskolan 
(förskoleklass till årskurs 6). Öster om området finns gles befintlig bebyggelse 
av villor. Norr om området är det öppna fält, och på promenadavstånd ligger 
vackra Hjoåns dalgång. I söder ligger Estrid Ericsonskolan. I Öster ligger ett 
befintligt villaområde samt folkhögskolan.

Småhustomter räknar vi med kommer ut för bokning under 2023.

Grebban 5:11
Här planeras det för 12 småhustomter vid en skogsdunge på en vacker 
sluttning i norra delen av den samlade bebyggelsen i Grebban. Grebban är ett 
stadsnära, lantligt boende med höga kvaliteter och med en kort cykeltur till 
staden. Småhustomterna kommer att landa i kommunens tomtkö. 

Småhustomterna räknar vi med kommer ut för bokning under 2023.

Privata exploateringar
Utöver kommunens exploateringar så pågår parallellt flera spännande bostads- 
projekt av privata fastighetsutvecklare, bland annat vid Mullsjön, strandnära i 
Sjöryd och på flera andra platser i Hjo kommun.



 

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



Vattnets kretslopp

Vi dricker "samma vatten" som dinosaurierna drack och det vatten som vi använder i dag är ett lån från kommande generationer. Jordens vatten förbrukas inte. 
Det lånas, används och återförs till vattnets eviga kretslopp.

I Sverige har vi god tillgång på rent vatten. Hela 9 procent av Sveriges yta utgörs 
av sjöar och vi använder endast 0,5 till 1 procent av det sötvatten som finns 
tillgänligt. Det har gjort att många som bor i Sverige tar rent vatten för givet. 
För att säkerställa att vi har tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi ta 
ett gemensamt ansvar.

Vattnets kretslopp
Det vatten som ska bli vårt dricksvatten hämtas från en vattentäkt. Därefter 
renas det i ett vattenverk och levereras som dricksvatten via ledningsnät och 
vattentorn till en kran nära dig. Det använda dricksvattnet rinner ut i avloppet 
via avloppsledningsnät till reningsverket. Där renas det i flera steg innan vattnet 
återlämnas till naturen och spolas ut i ett vattendrag, en sjö eller havet. 

Näringsämnenas kretslopp
Näringsämnen rör sig mellan stad och land i ett ständigt växtnäringsflöde, 
illustrerat till vänster på bilden ovan.

Genom att röta den restprodukt som uppstår när mull och näringsämnen 
avskiljs i avloppsreningsverket produceras det dels biogas som är ett utmärkt 
fordonsbränsle och dels en växtnäringsprodukt, slammet. Rötning är en natur-
lig process där organiska material bryts ner av mikroorganismer i en syrefri 
miljö. Reningsverken har blivit så bra på producera biogas från slammet att de 
tillsammans är en av landets största biogasproducenter. Om du åker buss dri-
ven på biogas är chansen stor att det är lokalt producerat av ett reningsverk. 

Två näringsämnen som avskiljs i reningsverken är fosfor och kväve. Alla 
levande organismer behöver dessa ämnen men våra vattendrag, sjöar och hav 
mår inte bra av för mycket fosfor och kväve. Det leder till övergödning och 
syrebrist. Reningsverken kan avskilja nästan all fosfor och delar av kvävet innan 
vattnet släpps ut igen. Vid avskiljningen blir de en del av slammet och ett slam 
av god kvalitet kan användas som gödsel på våra åkrar.  

På åkrarna odlas sedan grödor, som skördas, blir mat och konsumeras av oss 
människor. Bönderna arbetar hårt för att säkerställa att den fosfor och kväve 
som används stannar på åkern och inte läcker ut i vattnet. Men eftersom 
fosfor och kväve både behövs och finns i mat - och är helt nödvändigt även för 
människan - så får vi människor i oss det varje gång vi äter. Sedan kissar och 
bajsar vi ut fosfor och kväve i toaletten, vilket innebär att vi för tillbaks det till 
vattnets kretslopp och näringsämnena hamnar återigen i reningsverken. 

Källa: www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattnets-kretslopp/



Källa: www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattnets-kretslopp/

Vättern förser 
Hjoborna med cirka 
510 000 m3 dricks- 

vatten årligen.

Vättern är dricksvatten-
täkt för cirka 250 000 

människor.

Vid moderniseringen av vårt avlopps-
reningsverk under 2014-2015 reduce-
rades utsläppen av olika näringsämne 

med 54-88%.

Dagvatten (smält- och regnvatten) rinner 
orenat ut i närmaste vattendrag och vidare 
ut i Vättern. Därför ska man aldrig tvätta 
bilen med olika kemikalier på sin garage-

uppfart.

Avloppsreningsverket 
renar årligen cirka  

870 000 m3 avlopps-
vatten.

Hjo kommun bedriver ett pilotprojekt, i 
huvudsak finansierat av Naturvårdsverket 

som går ut på att rena avloppsvattnet 
från läkemedel. Redovisning av projektet 

kommer att ske under hösten 2022.
Vattnet i Vättern omsätts väldigt sakta. 
Det tar ca 60 år för vattnet att ”bytas 
ut”.  Detta gör det extra viktigt att vi 

inte förorenar. Det tar lång tid att repa-
rera eventuella skador.

Vatten och avlopp - Hjo kommun
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Några rader om Hjo kommuns vision

Hjos vision “Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” blev klar år 2013. 
Då hade vi fått in över 2 000 tankar från er Hjobor, som vi bakade in 
i visionen. Sedan dess har vi som bor och verkar här utvecklat Hjo till 
en bättre plats att bo på och ett roligare ställe att besöka. Här är bara 
några exempel på satsningar som har utgått från visionen:

• Hjo hamn och Stora Torget
• skatepark och utomhusgym
• utbyggnad av Korsbergaskolan och nya Estrid Ericsonskolan
• utveckling av Strandpromenaden och Stadsparken.

I dag vet vi att vår lokala utveckling hänger ihop med resten av världen. 
Därför behöver vi uppdatera visionen och tänka till kring hur Hjo kan 
fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt. 

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

Medborgarna har kunnat dela sina tankar i bland annat enkäter och 
under träffar på plats i kransorterna och tätorten. Här sammanfattar 
vi i stora drag vad som har sagts. En längre sammanfattning finns i 
rapporten ”Inspel till uppdaterad vision”, som du hittar på www.hjo.se

Styrkor och möjligheter
Många Hjobor uppskattar den välbevarade trästaden, hamnen och när-
heten till vatten och grönområden. Att Hjo är en liten stad lyfts fram 
som en fördel; det är tryggt, genuint och nära till allt. Människor är 
trevliga mot varandra. Trots att vi är en liten stad har vi ett bra utbud 
av aktiviteter, restauranger och kultur.

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

Skolan ska vara av hög kvalité, likvärdig och trygg. En utmaning är att få 
samtliga elever att gå ut nian med godkända betyg.

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

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