
Verksamhetsplan 2020

Kommunstyrelsens förvaltning



BOENDE
Utvecklingsområde 1



Mål 1. Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med 
positiv befolkningstillväxt

• 16 av 22 Knäpplantomter ska bli byggklara till 
sensommaren. Sex till ska släppas under hösten.  

• Planprogram för Knäpplanområdet ska göras inkl. 
sträckningen av Lars i Knäpplans väg fram til
Falköpingsvägen 

• Planera vidare för tomter i ytterområdena.
• Detaljplan för Sjörydsområdet (ca 140 lgh) ska 

antas.
• Prioriteringslista för detaljplaner ska tas fram
• ÖPn ska aktualitetsförklaras 
• Estrid Ericsonskolan ska byggas 2020-2022. 
• Om- och tillbyggnad av Korsberga skola 2020-21.
• Vågbrytaren ska renoveras



Mål 2. Det ska vara lätt att välja hållbara trafikslag som 
gång, cykel och kollektivtrafik. Hjo kommun fokuserar 
särskilt på god kollektivtrafik till Skövde.

• Cykelstrategi ska antas under 2020. 
Viktiga åtgärdsområden ska pekas ut för att 
öka andelen Hjobor som använder cykeln 
som transportmedel vid korta resor. 
Ta vara på cykelpotentialen i staden/minska 
transporternas klimatpåverkan. 

• Fortsätta samverkan med Västtrafik, 
Trafikverket och Kollektivtrafikenheten 
genom t ex träffar med Västtrafik där 
linjesträckningar och hållplatser diskuteras 
och samplaneras med kommunens 
planläggning av nya områden.



Mål 3. Hjoborna ska känna sig trygga med att här 
erbjuds vård och omsorg samt socialt stöd av 
god kvalitet i livets olika faser.

• Hållbart arbetsliv/Heltid som norm i fokus. 
Ta fram handlingsplan/strategi. Lära oss mer! 

• Nya Sigghusberg öppnas
• Utveckla avvikelsehantering så att den leder 

till lärande och se till att brukarna är 
delaktiga i vården (SIP)

• Satsa förebyggande på alla målgrupper.  
Specialvarvet! 

• Arbeta för en frisk och motiverad personal.
• Inom AoS: vidareutveckla arbetet med 

uppföljning/utvärdering av insatserna.
• Starta motivationsgrupp för vuxna på 

Dialogen.
• Förtydliga hur ärenden kring bostadslöshet 

ska hanteras.



Mål 4. Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i 
bredbandsstrategin.

• 95 % av alla hushåll och företag ska ha 
tillgång till bredband om minst 
100Mbit/s senast 2020.

• I oktober 2018 hade 87% av 
befolkningen tillgång till bredband om 
minst 100Mbit/s. Sedan dess har 305 st
kunder anslutits. 

• Bedömningen är att Hjo kommun har 
goda förutsättningar att nå målen i 
bredbandsstrategin för Sverige innan 
2020 års slut. 

• Grävarbete fortgår enligt planering 
även under 2020.



Mål 5. Eleverna ska nå ökade kunskapsresultat tack vare en 
skola präglad av lustfyllt lärande, studiero och trygghet.

• Minska skillnaderna mellan pojkars och 
flickors skolresultat i fokus.

• Skolnärvaroteam och elevcoach arbetar 
vidare med problematisk skolfrånvaro.

• YAM (Youth aware of Mental Health) för 
att förebygga psykiska ohälsa.

• Kompetensutveckling kommer fokuseras 
på värdegrundsarbete, trygghet och 
studiero, betyg och bedömning samt 
kollegialt lärande.

• SOLA certifiering på de enheter som 
återstår.



Mål 6: Hjo kommun stödjer varje individ, utifrån 
dennes unika resurser, på vägen till en egen 
försörjning och ett eget arbete eller studier.

• Fortsätta bygga på nya arbetssättet inom 
Arbetsmarknadsenheten (AME) och 
Försörjningsstödsenheten i form av snabbare 
vägar till egen försörjning. 

• För att stärka individer att nå självförsörjning 
startar en ”7tjugo-kurs” (personlig utveckling 
empowerment). 

• Lokal överenskommelse kring lokala jobbspår 
kommer att tas fram tillsammans med övriga 
kommuner i Östra Skaraborg och AF. Lokala 
jobbspår påskyndar etableringen på 
arbetsmarknaden för individer som står långt 
ifrån arbete och som har insatser från både 
kommunen och Arbetsförmedlingen. 

• Bra arbete kring våra IM-elever som vi ska 
bibehålla. En anledning till de positiva resultaten 
hos eleverna skulle kunna vara kommunens 
positiva inställning till det fjärde året.   

• Arbetet med ”hemmasittare” i 
skolnärvaroteamet ska utökas och uppstart av en 
ny omgång av studiecirkeln ”Älskade barn” ska 
genomföras under 2020. 



Mål 7: Det ska vara enkelt att få plats på förskola i 
Hjo kommun. 

• Tillgången på förskoleplatser är god 
• 94% får förskoleplats inom den kommunala 

platsgarantin tre månader. De som inte får 
plats i tid har önskat placering under de 
perioder när vi ur ett barnperspektiv inte 
skolar in barn (juni och juli). 

• Under 2020 planeras inga ytterligare 
åtgärder för att öka tillgången till 
förskoleplatser. 

• Ombyggnad av förskolans lokaler i 
Korsberga. Detta för att säkra tillgången till 
ändamålsenliga lokaler för 
förskoleverksamheter i hela kommunen. 



TILLSAMMANS
Utvecklingsområde 2



Mål 8: Hjo kommun ska använda smart teknik och 
digitaliseringens möjligheter för att underlätta arbetet och 
öka servicen för våra kommuninvånare och besökare

• IT-enheten stöttar verksamheterna i att säkra sina 
processer med hjälp av digitalisering. Hösten 2020 
kommer vi påbörja projektet  Ledningssystem för 
Informationssäkerhet (LIS) i samverkan med Skövde, 
Tibro och Karlsborg.

• Tillgänglighetsdirektivet-2020 ska alla kunna ta till sig 
vår information.

• Kultur, turism och fritid arbetar för att vi 
kommungemensamt kan gå över till ett webbaserat 
system för intern och extern bokning av lokaler m.m.    
Det ger oss också möjlighet att på ett effektivare sätt 
hantera bidrag och register för bland annat föreningar. 

• Sjösättningen av Geosecma kommer ge oss möjlighet 
att hänvisa till och basera underlag på digitala kartor.

• Inköp av robotgräsklippare.



• Utarbeta näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet
för att främja företagsklimat, entreprenörskap, 
kommunens attraktivitet och tillväxtpotential.

• Skapa goda relationer mellan näringsliv och skola, 
verka för innovativt och entreprenöriellt lärande.
- Entreprenörskap i grundskolan, 
- UF till alla gymnasieprogram. 
- Praktik, Ung Drive, Sommarlovsföretagande. 
- Ny SYV-plan i samverkan mellan skola och näringsliv. 

• Tema- och Branschinriktade mötesplatser.
• Näringslivsveckor med fokus på tillväxtfrågor med 

inspirationsföreläsningar, företagsbesök, uppbyggande av 
ambassadörsnätverk och utbildning, bland annat AI.

• Business Region Skaraborg - skapa god offertberedskap 
för att ge Hjo större etableringspotential

• Fortsätta med gemensam marknadskommunikation för 
att lyfta goda exempel och resultat inom näringslivet.

Mål 9. I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat. 



Mål 10: I Hjo ska man få ett gott bemötande och 
uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen. 

• Med utgångspunkt från nya 
Kommunikationsstrategin ska vi ta fram tydliga 
rutiner för telefoni, e-post och annan digital 
kommunikation samt uppdatera riktlinjen för 
sociala medier. 

• Målet är att alla medarbetare ska känna till hur vi 
kommunicerar via dessa kanaler, internt och 
externt, för att de vi möter ska känna att de får 
ett korrekt och professionellt bemötande.

• Alla verksamheter ska både i sin introduktion och 
löpande i verksamheten reflektera kring vår vision 
och vår värdegrund ”Det goda mötet” för att 
säkerställa att detta är ett levande styrdokument.

• Inom Kultur, turism och fritid arbetas det vidare 
med att höja nivån vad gäller service och värdskap 
med utgångspunkt från Kulturkvarteret.



Mål 11.  I Hjo ska man kunna vara med och påverka

• Ett utbildningsmaterial kring ”Delaktighet” kommer 
att tas fram inom Vård och omsorg under 2020. 

• En översyn av visionen och våra mål ska genomföras 
med delaktighet av Hjoborna, både i Hjo som tätort 
och i våra ytterområden. Unga och gamla ska ges 
möjlighet att delta och för att skapa en vilja och ett 
intresse för detta så kommer Hjo kommun under 
2020 sätta upp vandringsutställningen We have a 
dream på flera platser i Hjo. 

• Barn och Unga kommer genom skolan få ta del av 
utställningen, och tanken är att arbetet under 2021 
kommer utmynna i en utställning där vi får ta del av 
barnens dröm om framtidens samhälle. 



LEVANDE HJO
Utvecklingsområde 3



Mål 12.  I Hjo ska invånarna vara nöjda med 
fritidsutbudet

• Föreningsbidragen omarbetas med tydligare 
koppling mellan fritid och folkhälsa.

• Senior Sport School för 60+ bosatta i Hjo. 
Prova på olika fysiska aktiviteter hos lokala 
idrottsföreningar, delta i tematräffar med 
fokus på hälsa, laga hälsosam mat, utbildning 
i hjärt- och lungräddning, intressanta 
föreläsningar. 

• Guldkroksområdet utreds i syfte att stärka 
det som nav i Hjos idrotts- och föreningsliv. 
Tillgänglighet, utbud och samarbeten 
kommer att vara i fokus.

• Tätare samarbete med grannkommuner 
viktigt framöver. Vi har liknande utmaningar 
och kan hjälpa varandra!



Mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med 
kulturutbudet

• Utvärdering av satsningen på 
Kulturkvarteret klar under 2020 - kommer 
ge en bra bild av nuläge och framtida behov.

• Vi fortsätter att erbjuda intresseväckande 
och engagerande
- tillfälliga utställningar för en bred målgrupp.
- kulturarrangemang, ex. kulturveckor, Hjo 
Skördefest m.m.

• Barn och unga är särskilt prioriterade 
målgrupper. Vi vill också arbeta med att 
göra ungdomar delaktiga i kulturskapande 
och förmedla deras perspektiv på kultur.

• Vi ska skapa förutsättningar för föreningar 
och andra aktörer genom ett mer nära 
samarbete och i dialog så att de kan vara 
medskapande i kulturutbudet



Mål 14. Hjo ska ha ett levande centrum med en 
positiv handelsutveckling

• Frukostträffar och lunchmöten med näringsidkare där vi samordnar strategier och 
aktiviteter för att främja handelsutveckling.

• Utveckla tillgängligheten och samverkan kring öppettider i syfte att möta Hjobornas 
och besökarnas förväntningar.

• Skapa fler aktiviteter för att stärka handeln även under vinterhalvåret.
• Föra en dialog med fastighetsägare för att skapa möjlighet kring säsongshandel, 

exempelvis Pop-Up butiker.
• Starta upp ett marknadsföringsprojekt för restaurang och cafénäring.
• Vi ska testa det nya marknadskommunikationsredskapet, Lumitrix som projicerar och 

visuellt förstärker evenemang och sammankomster.
• Påskfirandet på Stora Torget ska utökas med fler aktiviteter framförallt för barn och 

ungdomar. Skördefesten och Julmarknaderna ska utvecklas och vi ska verka för att Alla 
Hjärtans Dag ska bli starkt förknippat med Hjo.

• En arbetsgrupp har tillsatts med uppgift att göra Stora Torget till en attraktiv levande 
mötesplats!



HÅLLBARHET 
OCH NATUR

Utvecklingsområde 4



Mål 15: Hjo ska vara fossiloberoende 2030. Detta 
innebär att hela Hjo ska ha minskat sina 
växthusgasutsläpp med 80% jämfört med år 1990.

• Iordningsställa 12 centrala laddpunkter i Hjo
• Minska fossila transporter i kommunen genom byte 

av bilar, samordning, minskning av privat bil.. 
• Cykelstrategi ska tas fram för Hjo kommun
• Resurssmart äldreboende ska minska avfall/matsvinn.
• Fortsätta omställningen till mer hållbara måltider, t ex 

genom utbildning av all måltidspersonal
• Matsvinnsveckor i skolan
• Avfallsplan för AÖS ska antas under 2020
• Utöka antalet kommunala verksamheter som 

källsorterar
• Uppnå en mer cirkulär möbelhantering; kartläggning 

av vilka möbler som finns och hur vi kan återanvända 
mer.

• Energi- och klimatplan ska antas.
• Fortsätta med Månadens miljötips, Earth Hour mm
• Förbättra för pollinerarna genom anläggandet av fler 

slåtterängar.



BESÖKARE
Utvecklingsområde 5



Mål 16:  Hjo ska få fler besökare

• Utifrån turism- och besöksnäringsstrategin fortsätter vi 
lägga vikt vid värdskap och utbud. 

• Under 2020 fortsätter vi utveckla vårt mobila värdskap.  
En person anställs för att vara mobil turistvärd på 
lådcykel 2-3 dagar/v och samtidigt prova på olika 
aktiviteter i Hjo som skildras på Instastories. 

• Utifrån Visit Swedens uppdrag att positionera Sverige 
inom design/arkitektur fokuserar vi på det temat och 
mycket av vår marknadsföring fokuserar på konst, vår 
trästad och design.

• I området ingår att utveckla nya tematiska vandringar, 
skapa en webbportal och en marknadsföringsbank -
tillgänglig för näringen samt arbeta med övergripande 
marknadsföring som positionerar Hjo inom området 
konst, arkitektur och design.

• En ny besöksnäringsplan kommer utarbetas med bred 
delaktighet under året.



VÄTTERN
Utvecklingsområde 6



Mål 17: Hjo kommun ska arbeta för att skydda 
Vättern mot föroreningar.

• Under 2020 ska en plan för kapacitet, drift, underhåll 
och förnyelse av ledningsnäten påbörjas.

• VA-verksamheten deltar i ett projekt där utsläpp av 
organiska mikroföroreningar (såsom läkemedel, 
industrikemikalier, PFAS etc) till Vättern kartläggs. 
Resultatrapport i september 2020.

• På friluftsområdet Sanna har föroreningar påträffats i 
området (tidigare en kommunal deponi för hushålls-
och industriavfall samt en eldningsgrop som läckt ut 
farliga ämnen). Rapport med riskanalys och 
åtgärdsförslag kommer vår 2020. Hjo kommun tar 
därefter fram en åtgärdsplan i samarbete med 
Miljösamverkan östra Skaraborg.

• Vi bevakar också påträffade föroreningar vid Hjo 
Mekaniska intill Hjoån. Undersökningar visar dock ett 
bättre resultat än förväntat. Tre områden kvarstår 
som borde utredas noggrannare och därefter också 
åtgärdas. Projektet har finansierats av länsstyrelsen 
och det är i samråd med dem och Miljösamverkan 
Östra Skaraborg som en eventuell fortsättning 
kommer att diskuteras. 
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