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Hjo kommuns årsredovisning i 
kortversion



Vår vision
- tillsammans skapar vi framtidens Hjo

Tillsammans
Vi kan bara göra detta tillsammans. Hjo & Me! Vår metod är samarbete. Det betyder inte att vi är överens om allt. Bara att vi 

är överens om att vi har ett gemensamt ansvar för den plats där vi bor. 
Goda möten och ett välkomnande förhållningssätt är nyckeln till framgång.

Skapar vi
Vi skapar framtidens Hjo genom att utveckla vår unika potential. För att lyckas behöver vi vara öppna för nya 

möjligheter - framtiden skapar vi varje dag och alla bidrar efter förmåga. För vi är inte bara kommunen, 
näringslivet eller föreningarna. Vi är alla, alla tillsammans. 

Ett starkt lag som med lite planering och kreativitet skapar ett ständigt ännu bättre Hjo.

Framtidens Hjo
I framtidens Hjo samarbetar vi över gränserna för att nå ännu längre. Vi är en välkomnande och levande stad med ett rikt 
utbud av meningsfulla aktiviteter för alla åldrar. Hjoborna lever på ett hållbart sätt och tar vara på den lilla stadens stora 

fördelar. Kommunikationerna är goda och det är nära mellan såväl människor som platser.  Attraktiva boenden och idylliska 
miljöer drar till sig nya invånare och nya besökare. När vi blir fler kan vi bättre möta framtidens utmaningar och upprätta en 

hög kvalitet på både utbildning och äldreomsorg.
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Vad jag som Hjobo är riktigt stolt över?
Jag är stolt över vår kommun som är en liten kommun med en ovanlig framåtanda.  Vår vision “ Tillsammans 
skapar vi framtidens Hjo”, som togs fram av en stor del av Hjo´s invånare lever och är väl förankrad i det 
dagliga arbetet. 

Hjo är en attraktiv kommun, det ser vi på den inflyttning som skett under det senaste året, både från andra 
delar av vårt land och från andra länder. En ökande ström av hemvändare är också ett bevis på att vi har 
en miljö och en rad goda förutsättningar här som gör livet gott och enkelt att leva. Utmaningar saknas inte, 
men jag tror på Hjo och på vår gemensamma vision att “tillsammans” klarar vi det mesta.

Som kommunstyrelsens ordförande är jag också mycket stolt över den verksamhet kommunen bedriver 
och den goda service som alla medarbetare levererar 24 timmar om dygnet alla årets dagar, en stor eloge 
till dem alla! 

Varje år gör Hjo kommun en årsredovisning som handlar om det 
gångna årets verksamhet och ekonomi. Årsredovisnigen gör vi för 
att ge kommuninvånarna, kommunfullmäktige och andra som är 
intresserade, en bild av kommunens ekonomi och verksamhet.

Detta är första gången som Hjo kommun publicerar en förenklad 
version av vår årsredovisning, har ni tips eller synpunkter på hur 
den kan förbättras är du varmt välkommen att lämna dessa via 
“Synpunkten” på Hjo kommuns hemsida. www.hjo.se. Där kan ni 
även läsa årsredovisningen i sin helhet.

Catrin Hulmarker (m)
     Kommunalråd



Hänt under året...

Fairtrade City!
Hjo kan stolt räkna sig 
som en av ett 70-tal 
svenska städer som är 
diplomerade som 
Fairtrade City! 
Diplomeringen som 
kommunen mottog i 
november syftar till att 
öka kunskap om och 
konsumtion av rättvist 
handlade produkter och 
är en lokal samverkan 
mellan näringsliv, frivillig-
sektorn och kommunen.

Näringslivsklimat
Svenskt Näringslivs kommunranking 
indikerade i maj ytterligare en förbättring 
jämfört med föregående år, där vi klättrat 
90 placeringar och vi ligger idag på plats 
117 av sammanlagt 290 kommuner.

Guldkroksbadet är en viktig och 
uppskattad del av Hjo´s fritidsutbud 
och sommaren 2015 besökte 83.590 
personer badet och 295 barn deltog i 
simskolans undervisning. På Guldkroks-
badet är det fri entré.

Utomhusgym för alla!
Ett utomhusgym som är tillgänglighetsanpassat 
invigdes i Stadsparken.  Vilket ger möjlighet till 
träning utan kostnad för alla som 
bor och besöker Hjo.

Kulturkvarteret Pedagogien har fyllts med liv. Kvarterskvällar, skapande verkstad, ungdomsbibliotek 
och i maj invigdes utställningen om Estrid Ericsson som är den första permanenta utställningen. 
Under året har också flertalet tillfälliga utställningar genomförts med bl.a. Systrarna Gate/glaskonst, 
Bengt Geidenmark/måleri och Kajsa Johansson och Lasse Bengtsson/foto.

Synpunkten!
Det kom in 226 synpunk-
ter på Hjo kommuns 
hemsida.

Öring i hela Hjoån!
Projektet nådde ett viktigt 
delmål under hösten då 
fiskevägen vid Stämmorna 
stod färdigt. Det innebär 
att öringen, för första 
gången på flera hundra år 
kan nå ända upp i Mullsjön.



Nyckelfria låssystem
Under våren beslutades det att Vård och 
omsorg ska införa nyckelfria låssystem hos 
personer som har hemtjänst, hemsjukvård, 
tygghetslarm och personlig assistans. Detta 
innebär att personalen öppnar med hjälp av 
sin mobiltelefon.

Avlopp
Under året har avloppsreningsverket 
genomgått en omfattande ombyggnation. 
Under året levererade VA verksamheten 
531 000 m3 vatten och tog emot 
sammanlagt 909 000 m3 avloppsmängd.

ÄBIC
I Hjo kommun förbereds nu för Socialstyrelsens nya 
riktlinjer för ”Äldres behov i centrum” ÄBIC. 
Enhetschefer och biståndshandläggare har genomgått 
Socialstyrelsens processledarutbildning, en tidsplan har 
tagits fram och arbete med implementering pågår.

Integration
Under året har det kommit fler nyanlända 
elever/barn till våra förskolor, skolor och 
fritidshem. Verksamheterna har arbetat för 
att skapa förståelse för likheter och 
olikheter, kulturer emellan, hos alla elever 
och barn. Bland annat har man inom förskolan 
arbetet med flerspråkighet. Årskurs 9 har genom-
fört en studieresa till Auschwitz och Birkenau. Inför resan 
arbetade de mycket med mänskliga rättigheter, värdegrund, 
normer och regler.

Trivsel och Trygghet i skolan
Hjo har en högre andel elever, 
som känner sig trygga i skolan i 
jämförelse med riket. 
För årskurs 5 känner sig 92 % 
trygga i jämförelse med riket 92 % 
och för årskurs 9 är siffran 98 % 
för Hjo och 92 % för riket.

Förskola
Under året har förskolorna jobbat med ett litteraturpro-
jekt. Projektet, där Folkhälsorådet är en samarbetspartner, 
fick en uppstart i september, då all förskolepersonal be-
sökte bokmässan i Göteborg. Idag är 18 av 20 avdelningar 
certifierade litteraturförskolor.

Energieffektivisering
Arbetet med att nå målet med 
minskad energiförbrukning 2020 
har fortsatt. Energianvändningen 
i kommunens lokaler har minskat 
och andelen förnybar energi är 
nära 100 %.



Härifrån kom kommunens pengar

Skatteintäkter 

Bidrag
ex. stats- och EU-bidrag

78 %

12 %

4 %

6 %
Taxor och avgifter

Övriga intäkter, försäljning
ex. hyror, sålda utbildnings platser

581,8 

miljoner 

kronor 

HJO i jämförelse Kvinnor Män Totalt Medel 
kommun

Antal invånare 31 dec     4 486 4 497 8 983 33 969

Befolkningsförändring +0,6 % +2,6 % +1,6 % +4,6 %

Antal utrikesfödda, 0-19 år 5,3 % 6,8 % 6,1 % 10,1 %

Antal utrikesfödda, vuxna 9,6 % 8,8 % 9,2 % 16,2 %

Antal invånare med eftergymnasial 
utbildning, 25-64 år

40,1 % 23,5 % 31,6 % 32,7 %

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

82 % 80 % 81 % 75 %

Andel gymnasieelever som fullföljt 
som utbildning inom 3 år

77 % 84 % 81 % 80 %

Mediannettoinkomst 
kronor/invånare >20 (2014)

174 981 232 108 200 866 206 327

Källa: Kolada

Skattesats 21,57 21,60

Kommunens skulder (kr/invånare) 15 629 32 227

Årets resultat (kr/invånare) 984 963

Årets resultat uppgick till ca 9 miljoner, vilket motsvarar 2 % 
av kommunens skatteintäkter. Detta sammanfaller med 
kommunens långsiktiga mål om en stabil ekonomi. 



Kostnad kronor/inv. Hjo Medel 
kommun

Förskola och skolbarnsomsorg  7 884  7 987

Utbildning 17 108  17 157

Individ- och familjeomsorg 2 007 3 668

Äldreomsorg 14 427 13 874

Kultur, turism och fritid 2 566 2 749

Infrastruktur, skydd m.m 4 511 4 368

Så här är pengarna fördelade

En kommun 
har både
lagstiftade:

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

HJO i jämförelse Kvinnor Män Totalt Medel 
kommun

Antal invånare 31 dec     4 486 4 497 8 983 33 969

Befolkningsförändring +0,6 % +2,6 % +1,6 % +4,6 %

Antal utrikesfödda, 0-19 år 5,3 % 6,8 % 6,1 % 10,1 %

Antal utrikesfödda, vuxna 9,6 % 8,8 % 9,2 % 16,2 %

Antal invånare med eftergymnasial 
utbildning, 25-64 år

40,1 % 23,5 % 31,6 % 32,7 %

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

82 % 80 % 81 % 75 %

Andel gymnasieelever som fullföljt 
som utbildning inom 3 år

77 % 84 % 81 % 80 %

Mediannettoinkomst 
kronor/invånare >20 (2014)

174 981 232 108 200 866 206 327
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Politisk verksamhet (2,00 kr)

Kultur, turism och fritid (5,30 kr)

Gator, vägar, fastigheter 
och samhällsplanering (8,70 kr)

Individ och familjeomsorg (9,10 kr)

Gymnasie och 
vuxenutbildning (11,60 kr)

Barnomsorg (13,20 kr)

Grundskola (22,00 kr)

Omsorg om äldre och funktions-
hindrade (28,10 kr)

Vill du ta del 

av fler jämförelser 

kan du gå in på 

www.kolada.se eller läsa 

mer i Hjo kommuns 

årsredovisning
 

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

och 
icke lagstiftade
uppgifter:



Större investerings- och exploateringsprojekt!

Knäpplans förskola

Måndagen den 3 november 2014 togs det första symboliska spadtaget 
för en ny förskola i Hjo av Asplunds Byggnads AB tillsammans med 
förskolebarn från Hjo. 

Verksamheten har en tydlig inriktning mot att skapa och mycket av 
verksamheten händer ute på den fantastiska gården. Förskolan stod 
färdig för inflyttning i december och invigdes med pompa och ståt i 
januari 2016.

Flera stora projekt pågår i Hjo och planeras i 
framtiden för att ge våra invånare och besökare ännu 
bättre möjligheter och förutsättningar att leva, 
besöka och verka i Hjo.

Här presenteras ett antal beslutade och pågående 
kommunala investeringsprojekt som pågått under 2015 som 
alla kan kopplas till utvecklingsområden i Hjo kommuns vision. 
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Hamnen

Under 2014-2016 finns totalt 16,5 mkr avsatt för att restaurera och bygga om hamnen.  
Arbetet och ombyggnaden av Hjo hamn har pågått under 2015. Etapp 1 som omfattade den 
norra piren och den inre kajkanten stod färdig i maj 2015. Under hösten fortsatte arbetet med 
den södra piren som avslutades innan det var dags för båtsäsong 2016.

Kulturkvarteret Pedagogien

Under 2015 påbörjades etapp 3 av Kulturkvarteret 
Pedagogien med medborgarhuset Park. Den tredje och 
sista etappen av kulturkvarteret innebär att byggnaden 
Park som inrymmer biograf och samlingssal renoveras. 
Till sommaren 2017 är renoveringen färdig och Park är 
då en modern lokal för teater, biograf, musikevenemang, 
danskvällar, föredrag och events.

Under året färdigställdes Replokalerna som ligger i 
anslutning till Kulturkvarteret, som får nyttjas av 
allmänheten.

Pågående exploatering

Med exploatering menas de åtgärder som 
görs för att iordningställa mark för att 
kunna bygga bostäder och industrier samt 
gemensamma ytor så som gator, grönom-
råden, osv.

Under året har ett antal gator färdigställts bl.a. 
infarten ”Rosenlund” med tillhörande hållplats 
samt även ett flertal nya väger på Knäpplan 
området. 

I Hjo finns ett antal attraktiva småhustomter. 
På Borrbäcksområdet finns för närvarande tre 
byggfärdiga småhustomter. Utmed Strömsdals-
vägen, vid Andersfors, finns idag två byggfärdiga 
småhustomter. På Sigghusbergsområdet finns det 
sammanlagt 6 st byggklara tomter. På Knäpplan-/
Sandbyområdet finns idag 6 st byggkla-
ra tomter och på Norra delen av 
Knäpplan finns också 6 st byggklara 
tomter. 

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



Visste du att...

Guldkroksbadet 
hade sammanlagt 84 000 

besökare!

Gratis tillgång till Wifi, 
datorer, litteratur och tidningar 

på biblioteket.

För åttonde året i rad 
har Hjo varit huvudarrangör av 

klimatmanifestationen 
”Earth Hour”.

Kulturskolan 
anordnar varje vecka ”Frispel” 
då får ungdomar prova på ett 

instrument gratis. 

Antal inskrivna barn i 
Hjo kommuns förskolor 2015 var 
474 st, vilket är en ökning med 31 

barn sedan 2013. 
Kulturkvarteret 

hade sammanlagt 89 000 
besökare!

En plats i förskolan kostar 
125 000 kr/barn. Du som förälder 

betalar via din avgift 
max 16 000 kr/år och barn.



Biblioteket lånade ut 
48 000 böcker, vilket är 5 böcker 

per invånare i Hjo.

Kostenheten lagade 
sammanlagt 259 000 portioner mat till 

elever och brukare. Detta innebär att ca 700 
portioner tillagas per dag.I Hjo har vi 1,9 meter 

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

Fixar Malte har under året 
hjälpt 113 Hjobor över 67 år med 

diverse uppgifter i hemmet.

Äldreomsorgen i Hjo 
kommun har sammanlagt 113 

platser på särskilt boende.

En total 
snöröjning av alla kom-
munens gator kostar 
ca 150 000 kr/tillfälle.

Hjo kommun har 721 
heltidsanställda som är fördelade 
på sammanlagt 121 olika yrken.



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

Om du vill veta vad som är på gång i Hjo så kan du gå direkt till visithjo.se/evenemang.


