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Teckningarna till Hjo kommuns årsredovisning samt 
årsredovisning i korthet, den du nu håller i din hand, är gjorda av 

Frida Rimshult.

”Jag är Hjobo sedan 5 år tillbaka och trivs väldigt bra här. 
Jag gillar den lilla staden med nära till allt 

och den vackra omgivningen inspirerar mig. 
Vättern, hamnen, stadsparken och alla fina trähus. 

Det är en fantastiskt fin stad vi bor i.”
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Mitt smultronställe i Hjo?

Egentligen är hela Hjo mitt smultronställe men måste jag specificera mig är det Söder i centrala Hjo. När man kommer ut-
med vattnet söderifrån och närmar sig Långgatan. Vyn med trähusen på var sin sida om gatan,  Vättern och den lilla badspång-
en, utsikten över fyren och hamnen – ja det är underbart – varje dag – året om njuuuuter jag av denna bild. På sommaren 
tvärnitar jag och hoppar i vattnet! 

Jag är stolt över vår kommun som är en liten kommun med en ovanlig framåtanda. Vår vision “ Tillsammans skapar vi fram-
tidens 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 gemensam-
ma 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! 

Detta är andra 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...

Chalmers studenter på besök
Under hösten och vintern har ca 30 studenter vid Chalmers Arkitektur, 

studerat Hjo stad och Hjo kommun med det hållbara samhället som 
utgångspunkt. Temat för kursen har varit planering och gestaltning för 
hållbar utveckling. Vill du veta mer om projektet är du välkommen att 

kontakta Hjo kommun.

Ny GC-väg
Under 2016 har en cykelväg till Högaliden utförts med 
medfinansiering från kommunen och man har även 
påbörjat en gång- och cykelväg utmed Skolgatan, där 
passar men även på att byta ut vatten- och avloppsled-
ningar i samband med anläggandet.

Klammern - ”Alla kan”
Öppnandet av Klammern – Alla kan! Innebär att 
kommunens dagverksamhet finns samlad i fina, 

nyrenoverade lokaler som ger möjlighet att skapa en 
meningsfull sysselsättning och stimulerande dagar för 

sina besökare. Oavsett funktionshinder.

Renovering av Hjo hamn
Södra piren invigdes i juli efter ett 

omfattande renoveringsarbete. Piren 
har breddats, fått sittgrupper, grill-
platser och en trappa som underlät-
tar när du vill ta ett dopp i Vättern.

Invigning av vår nya förskola!
Knäpplans förskola invigdes i början av året 
och har från augusti full verksamhet med 

sex avdelningar.

Actionpark
Den efterlängtade actionparken färdig-
ställdes under hösten och redan första 
dagarna var det full aktivitet i parken.

Trafikantveckan 
genomfördes i september och 
innehöll en mängd aktiviteter, 
t.ex. cykelbingo, föredrag och 

filmvisning.
Polare

Pluspolarekortet lanserades i juni vilket 
innebär att de som har en funktionsnedsätt-
ning kan ta med sig en person gratis till fri-
tidsaktiviteter. Kortet gäller hos de företag 

och föreningar som anslutit sig.

Årets vinnare av miljöpriset 2016
Hjo kommuns miljöpris delades ut för första 

gången och gick till Andreas och Stina Wessman. 
Dom visar att en resurssnål livsstil kan förenas 
med hög livskvalitet och är inspirerande förebil-

der för oss alla!

Beslut om nya investeringar
Hjo växer, vilket innebär att förskole- och skol-

lokaler står i fokus på investeringssidan där en ny 
förskola ska byggas i Korsberga 2019 och en ny 
F-6 skola ska stå färdig i tätorten 2021. Förutom 

detta ska paviljongen på Orrelyckans förskola 
permanentas med en ny avdelning. Hösten 2017 
ska B-huset på Guldkroksskolan renoveras och 
verksamheten kommer under denna tid vara i 

paviljonger på skolans område.

Vi har blivit 
65 Hjobor 

fler! 



Nybyggnation äldreboende
Sigghusbergs äldreboende ska byggas ut 

och kommer rymma ett demens-centrum 
där inte bara boende erbjuds utan det blir 
också en plats dit personer med demens-
sjukdom och deras anhöriga kan komma 
för att delta i träffar, dagverksamhet och 

korttidsvård.

Nya löparbanor
Guldkrokssvallen fick nya friidrotts-

banor som kommer vara till stor 
glädje för kommunens friidrottare 

och skolungdomar.

Första gången en hund anställts
En turisthund iklädd en specialsydd väst delade 
ut p-skivor och kartor till våra besökare under 

sommaren.

Nyckelfri hemvård
Hemvården har under året blivit 

nyckelfri, vilket innebär att persona-
len kan öppna dörren hos vårdtaga-

ren med hjälp av mobiltelefonen.

 ”En sommar på svenska” 
Sommaren 2016 genomfördes ett antal aktiviteter 

riktade mot nya och gamla Hjobor med syftet att skapa 
mötesplatser och möjligheter för språkträning och 

integration för våra nyanlända.

Kulturkvarteret
Renoveringen av Park kommer 
färdigställas under 2017 vilket 

innebär att byggnationen av Kul-
turkvarteret är färdig.

Bibliotekssammarbete
Biblioteket planerar för att gå in i ett gemensamt bib-
liotekssystem med flera kommuner i Skaraborg, vilket 
kommer underlätta för låntagarna som kan låna och 

lämna böcker i alla bibliotek som är med i samarbetet.

Energieffektiviserings åtgärder
Förutom de stora investeringsarbetena har man 

fokuserat på energibesparingsåtgärder för att sänka 
framtida driftskostnader, bl.a. har man bytt ut flera 

ventilationsaggregat och offentlig belysning.

Kontaktcenter
Hjo kommun är sedan hösten -16 
svarsställe för Tibro kommun och 
under sommaren -17 kopplas även 

Karlsborgs kommun på i detta 
sammarbete.

Leaderprojekt Hökensås
Projektet är Leaderfinansierat och 

pågår i 1,5 år. Hjo är projektägarkom-
mun men bakom ansökan står de fyra 
kommunerna Hjo, Tidaholm, Habo 

och Mullsjö. Projektet ska fokusera på 
naturturism inom området Hökensås.

Skapande Verkstad 
I Kulturkvarteret finns en Skapande Verkstad 

för barn och ungdomar. Här kan man ska-
pa och pyssla när utställningarna är öppna, 
samt delta i kostnadsfria aktiviteter en gång 
i veckan med olika teman. Vi har också ofta 

aktiviteter under lov- och helgdagar.



Kommunens pengarHJO i jämförelse Kvinnor Män Totalt Medel 
kommun

Antal invånare 31 dec     4 498 4 550 9 048  34 466

Befolkningsförändring +0,3 % +1,2 % +0,7 % +1,5 %

Antal utrikesfödda, 0-19 år 5,4 % 7,0 % 6,2 % 11,5 %

Antal utrikesfödda, vuxna 9,9 % 9,5 % 9,7 % 17,5 %

Antal invånare med eftergymnasial 
utbildning, 25-64 år

40,9 % 23,3 % 32,0 % 33,1 %

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

79 % 86 % 83 % 76,4 %

Mediannettoinkomst 
kronor/invånare >20 år (2015)

182 122 238 683 208 512 212 549

Vill du ta del av fler jämförelser kan du gå in på 
www.kolada.se eller läsa 
mer i Hjo kommuns 

årsredovisning
 

Skatteintäkter 

Bidrag
ex. statsbidrag m.m

74 %

18 %

648,9miljoner kronor 

Taxor och avgifter4 %
4 % Övriga intäkter, försäljning

ex. hyror, sålda utbildningsplatser

Källa: Kolada

Kostnad kronor/inv. Hjo Medel 
kommun

Förskola och skolbarnsomsorg  8 562  8 466

Utbildning 18 080 18 629

Individ- och familjeomsorg 2 001 3 822

Äldreomsorg 15 011 13 810

Kultur, turism och fritid 2 754 3 007

Skattesats 21,57 21,64

Kommunens skulder (kr/inv) 21 052 31 098

Årets resultat (kr/inv) 1 535 2 096



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.

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

och 
icke lagstiftade
uppgifter:

648,9miljoner kronor 

Hit går Hjobornas pengar
En hundralapp i skatt används på följande sätt i Hjo kommun

Äldre- och omsorg om funktionshindrade (35,80 kr)

Årets resultat (2,8 kr)
Politisk verksamhet (1,30 kr)

Gator, vägar, fastigheter samhällsplanering och      
räddningstjänst (4,40 kr)

Individ och familjeomsorg (4,60 kr)
Gymnasie- och vuxenutbildning (10,10 kr)
Barnomsorg (12,70 kr)
Grundskola (23,10 kr)

Kultur, turism och fritid (5,20 kr)

Hur används pengarna?              

Arbetskraft 59%
Pensionkostnader 3%
Material, köp av tjänster 32%
Lokaler och avskrivningar 3%
Bidrag m.m 3%

Arbetskraft Pensionkostnader Material, köp av tjänster

Lokaler och avskrivningar Bidrag m.m

Arbetskraft 59%
Pensionskostnader 3%
Material, köp av tjänster 32%
Lokaler och avskrivningar 3%
Bidrag m.m 3%

Arbetskraft

Pensionskostnader

Material, köp av tjänster

Lokaler och avskrivningar

Bidrag m.m

”Kommunfullmäktige styr kommunens arbete ge-
nom att sätta upp ca 20 prioriterade mål som ska 
uppnås. Dessa är i sin tur kopplade till någon av 
det sex utvecklingsområdena. Målen är långsiktiga 
och ingår i budgeten då de naturligtvis hänger ihop 
med hur resurserna fördelas. För att fullmäktige 
ska få en bild av hur arbetet med målen går följs de 
upp i årsredovisningen. Fullmäktige får då möjlighet 
att till nästa år justera i målen eller hur resurserna 
fördelas om man tycker att det behövs. ”

Hjo ś vision är ”Tillsammans skapar vi framtidens 
Hjo”. För att nå vår vision så satsar kommunen på 
sex utvecklingsområden: 

• Boende
• Besökare
• Vättern
• Levande Hjo
• Hållbarhet & natur 
• Tillsammans 

God ekonomisk hushållning

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



•  

Årets investeringsprojekt!

Flera stora projekt pågår i Hjo och 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. 
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Kulturkvarteret Pedagogien
Mellan 2014-2016 har hela kvarteret genomgått en omfattande renove-
ring och ombyggnad. I den gamla Samreal skolan finns nya utställnings- 
och konferenslokaler. Park, Samrealskolan och biblioteket har kopplats 
samman med en ny byggnad som inrymmer turistbyrå, samlingssal med 
cafeteria. Medborgarhuset Park har fått ny modern scenteknik och nya 
stolar i teater och biosalongen. I en fristånde byggnad på baksidan av 
medborgarhuset Park finns nya replokaler. 

Hamnen
I början av sommaren invigdes den sista etappen i renoveringen av 
hamnen (södra piren). Piren har breddats och det finns två grillplat-
ser och en trappa ner i Vättern för den som vill ta ett dopp. Sats-
ningen i hamnen bidrar till flera av visionens utvecklingsområden. 
Under sommaren var södra piren en uppskattad och välbesökt plats 
för rekreation och avkoppling.

Actionpark och löparbanor på Guldkroksområdet
Under året har ett flertal projekt som syftar till att ge våra med-
borgare ett breddat utbud av fritidsmöjligheter genomförts. Under 
sommaren 2016 startade arbetet med de nya friidrottsbanorna på 
Guldkroksområdet och de blev klara under hösten. Banorna kommer 
att bli till stor glädje och nytta för både friidrottsföreningen och våra 
skolungdomar.  Actionparken vid Guldkrokshallens sporthall blev 
färdig i november och redan dagarna efter var det full aktivitet. 



•  

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. 

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 Norra Knäpplan och anläggnings-
arbetet kommer att vara klart hösten 2017. 

Lediga tomter (maj 2017)
• Norra Knäpplan          3 tomter
• Knäpplan/Sandby                 1 tomt
• Sigghusberg             3 tomter
• Strömsdalsvägen          2 tomter

Pågående planer för bebyggelse
• Västra Knäpplan

 

Förskola

Illustration av Västra Knäpplan (framtagen av Hjo kommun)



Visste du att...
Det finns tillgång till 

gratis Wifi, datorer, litteratur och 
tidningar på biblioteket.

För åttonde året i rad 
deltog Hjo i  

klimatmanifestationen 
”Earth Hour”.

En plats i förskolan kostar i 
genomsnitt 143 000 kr/barn. 

Du som förälder 
betalar via din avgift 

max 16 300 kr/år och barn.



Visste du att...
Guldkroksbadet 

hade sammanlagt 78 500 
besökare!

Biblioteket lånade ut 
46 000 böcker, vilket är 5 böcker 

per invånare i Hjo.

Kostenheten lagade 
sammanlagt 264 000 portioner mat till 

elever och brukare. Detta innebär att ca 723 
portioner tillagas per dag.

I Hjo har vi 1,9 meter 
cykelväg/invånare, motsvarande 

för riket är 1,6 meter.

Antal inskrivna barn i 
Hjo kommuns förskolor 2016 var 
477 st, vilket är en ökning med 80 

barn sedan 2010. 

Kulturkvarteret 
hade sammanlagt 89 000 

besökare!

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

Hjo kommun har 769 
heltidsanställda vilket är en ökning 

med 48 personer jämfört 
med 2015.



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


