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Verksamhetsplan för Hjo kommun 2020 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena, Boende, Tillsammans, 
Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Besökare och Vättern. Kommunfullmäktige har i sin budget för 
2020-2021 antagit 17 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i 
riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. 

I verksamhetsplanen för det kommande året konkretiseras hur vision, mål och 
strategidokument ska förverkligas. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och det ska finnas 
täckning i budgeten för verksamhetsplaneringen. I den här verksamhetsplanen redovisas hur 
förvaltningen gemensamt avser att röra sig i riktning mot vision och därmed nå en högre grad 
av måluppfyllelse under 2020. Som ett komplement till denna samlade och övergripande 
verksamhetsplan finns mer konkreta aktivitetsplaner för respektive verksamhet 

Vid delårsbokslut och årsbokslut följer kommunfullmäktige upp om verksamhetsplanen har 
följts och resultat har uppnåtts.  

 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

 

Lisbeth Göthberg 
Kommundirektör 
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Utvecklingsområde 1: Boende - Lätt och gott att leva  

Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker 
boendeort med vårt sjönära läge. Det ska vi ta vara på och göra 
ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt att 
få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda 
kommunikationer och en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. 
Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamheter som 
riktar sig till barn och unga. 

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

 
Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Främsta 
adressater: Staben, Samhällsbyggnad, Barn och Utbildning): 

I SCB:s medborgarundersökning ger våra invånare gott betyg till Hjo kommun som en plats att 
leva och bo på och under de senast åren har vi haft en positiv befolkningsutveckling. Per den 
sista december 2019 uppgick antalet invånare till 9 210.  

En viktig förutsättning för att fler ska välja Hjo som boendeplats är att det finns attraktiva 
bostäder för människor i olika skeden av livet. I arbetet med bostadsförsörjningen är 
kommunens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för ny-, till och ombyggnad av bostäder 
genom samhällsplanering och planläggning. Vid sidan av detta är samarbetet med privata 
fastighetsägare och intresserade byggherrar viktigt. I nuläget är bedömningen att det råder viss 
brist på bostäder och prognosen i bostadsförsörjningsprogrammet från 2017 om ett årligt 
behov av 20 nya bostäder per år fram till 2025 ligger fast.  

I början av 2020 släpps 16 av de 22 nya tomterna på villaområdet och de kommer vara klara att 
bebyggas under sensommaren. Resterande sex tomter kommer att släppas under hösten 2020. 
Utöver dessa nya tomter finns ett fåtal lediga tomter i Hjo tätort och i Korsberga, Blikstorp 
och Gate. Arbetet med en ny detaljplan för Sjörydsområdet som ska möjliggöra etappvis 
nybyggnad av cirka 140 lägenheter är i slutfasen och beräknas antas under första kvartalet 2020. 

Under våren 2020 ska en prioriteringslista för arbetet med detaljplaner tas fram där fokus ligger 
på planer för bostadsändamål. Ett planprogram för Knäpplanområdet ska göras under året för 
att underlätta det kommande detaljplanearbetet för bostäder på området. I planprogrammet 
ska även sträckningen av Lars i Knäpplans väg ut mot Falköpingsvägen läggas fast. 
Översiktsplanen för Hjo kommun antogs av fullmäktige 2010 och ska aktualitetsförklaras under 
året. Inför detta ska en genomgång av översiktsplanen göras i dialog mellan kommunen och 
Länsstyrelsen. Syftet med detta arbete är att ta reda på i vilka delar Översiktsplan 2010 är 
aktuell och i vilka delar den behöver revideras. Resultatet av detta arbete ska mynna ut i en 

Indikator : SCB 
Medborgarundersökning 2017 2018 2019 

Antal personer som bor i Hjo 
Betygsindex för Hjo kommun som en 
plats att leva och bo på (NRI) 

9 093  
-  

9 176  
67 (medel 61) 

9 210 
 - 
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strategi som kommer att utgöra grunden till arbetet med en ny översiktsplan. Under 2020 
fortsätter arbetet med införandet av ett nytt kart-/GIS system. Att det nya systemet ”kommer 
på plats” är en viktig förutsättning för arbetet med översiktlig planering.  
Den ökande befolkningen gör att behovet av lokaler för våra kärnverksamheter ökar. Tillgången 
till bra förskolor och skolor har stor betydelse vid valet av bostadsort och just nu sker en 
utbyggnad av verksamhetslokaler inom Barn och Utbildning för att möta behoven.  

Byggnationen av den nya skolan på Lundbyområdet, Estrid Ericsonskolan startar under våren 
2020 och skolan ska stå färdig till vårterminen 2022. För att möta behovet av fler platser på 
förskolan i Korsberga kommer en om- och tillbyggnad av Korsberga skola att påbörjas under 
hösten 2020. Förhoppningen är att byggnationen ska vara klar hösten 2021. 

Utbyggnaden av Sigghusbergs äldreboende är inne i den avslutande fasen och kommer att vara 
klar våren 2020.  
Välskötta parker, lekplatser och närhet till grönområden bidrar till att Hjo upplevs som en 
attraktiv boendekommun. I den senaste medborgarundersökningen ger de som svarat höga 
betyg när det gäller tillgänglighet till grönområden och skötsel av dessa. I Hjo finns natur- och 
kulturmiljöer med värden som är viktiga att värna och förstärka för att öka vår attraktionskraft. 
Samhällsbyggnad arbetar kontinuerligt med att det offentliga rummet ska vara tillgängligt och 
upplevas som attraktivt. Den sista etappen i renoveringen av Hjo hamn som innebär renovering 
av Vågbrytaren kommer att inledas under året. Förvaltningens förhoppning är att 
projekteringen är klar under tidig höst och åtgärderna påbörjas innan året är slut. Under 2020 
ska förvaltningen påbörja arbetet med en trädvårdsplan för stadsparken i samarbetet med 
Länsstyrelsen.  
 
 
2. Det ska vara lätt att välja hållbara trafikslag som gång, cykel och 
kollektivtrafik i Hjo kommun. Hjo kommun fokuserar särskilt på att 
upprätthålla god kollektivtrafik till Skövde. 

 
Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Samhällsbyggnad): 

Hjo är en utpräglad pendlingskommun, andel personer som arbetar på annan ort uppgår till 
cirka 45%. Möjligheten att bo i Hjo och pendla till arbete, studier och rekreation är avgörande 
för vår möjlighet att vara en attraktiv boendeort. Möjligheterna att resa med kollektivtrafik 
mellan Hjo och Skövde är god, men i övrigt är det praktiskt svårt att resa med kollektivtrafik 
för att tex arbeta på annan ord. Vi har goda förutsättningar att vara en cykelvänlig stad. 
Merparten av de boende i Hjo bor inom en radie av 2 kilometer från Stora torget. Att cykla 
eller gå till skola och arbete fungerar i de flesta fall bra inom Hjo tätort. Gång- och 
cykelvägnätet mellan de största bostadsområdena och skola/arbete är väl utbyggt och håller hög 
standard.  

Medborgarundersökningen visade att Hjoborna relativt andra kommuner är mindre nöjda med 
kommunikationerna. Mest nöjd är man med tillgång till gång- och cykelvägar samt möjligheterna 
att transportera sig med bil inom Hjo och till och från Hjo. Däremot tycker man att 
kollektivtrafiken fungerar sämre. Planering och utformning av infrastruktur och 

Indikator: SCB:s medborgarundersökning 2016 2018 2019 
- Betygsindex kommunikationer 50 (medel 49) 54 (medel 55) - 
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kommunikationer sker i samarbete mellan Hjo kommun, Trafikverket och Västtrafik. 
Förvaltningen har årligen träffar med Västtrafik för att diskutera linjesträckningar och hållplatser 
för kollektivtrafiken för att detta ska anpassas till kommunens planläggning av nya områden. Det 
är viktigt att vi fortsätter denna dialog på både förvaltningsnivå och på politisk nivå. 
 

För att förbättra förutsättningarna för cykling i kommunen kommer Hjo kommun att anta en 
cykelstrategi under 2020. Strategin ska peka ut viktiga åtgärdsområden för att öka andelen 
Hjobor som använder cykeln som transportmedel, framförallt vid korta resor. Detta för att ta 
vara på den cykelpotential som finns i staden och därmed minska transporternas 
klimatpåverkan.  
 

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

Indikator: SoS brukarundersökning 

 
2017 2018 2019 

Andel nöjda brukare inom Hemtjänst 92% (riket 89%) 85% (riket 88%) 88% (riket 88%)              

Andel nöjda brukare inom SÄBO 89% (riket 82% 88% (riket 81%) 89% (riket 81%) 

Andel klienter inom Socialtjänst som är nöjda 

med insatsen (egen enkät). 

- - Ny för 2020 

 
Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vi till att uppnå detta mål (Adressat: VO AoS): 
 
De senaste årens brukarundersökningar visar på nöjda och trygga brukare i Hjo, både inom 
hemtjänsten och i synnerhet på våra särskilda boenden. Genom ett tydligt fokus på värdegrund 
och förhållningssätt hos alla medarbetare skapar vi grunden för att kunna leverera kvalitet. 
Detta konkretiseras med stöd i det framtagna dokumentet. ”Baskrav och ansvarsbeskrivning för 
personal inom Vård och Omsorg i Hjo kommun”. 

 

För att skapa rätt förutsättningar för trygga brukare i vård- och omsorgsverksamheten kommer 
vi under 2020 rikta fokus på såväl utveckling av den interna organisationen som på medverkan 
från brukarna. Under året kommer verksamheten arbeta med bemanningsfrågor och Hållbart 
arbetsliv/Heltid som norm för att möta utmaningarna med ett ökat antal brukare i hemvården 
och demensvården. Vi kommer fortsätta att utveckla avvikelsehantering för systematisk lärande 
och återkoppling och för att göra våra brukare mer delaktiga i planering av vården. Vidare 
kommer vi att satsa förbyggande både för våra äldre och funktionsnedsatta samt arbeta för en 
frisk och motiverad personal. 

 

Hållbart arbetsliv – Heltid som Norm och bemanningsprocessen 

Arbetet med att införa Hållbart arbetsliv - Heltid som norm kommer att prägla hela 2020 och 
innebära en genomlysning av samtliga verksamheter. All verksamhet inom välfärdssektorn 
möter stora utmaningar när det gäller att attrahera och behålla kompetent personal. Ett första 
steg i arbetet med Hållbart arbetsliv - Heltid som norm är att utarbeta en handlingsplan och en 
strategi för projektet. Vidare kommer kompetensutveckling av alla chefer att genomföras. 

Genom den förstudie som gjorts inför arbetet med Hållbart arbetsliv - Heltid som norm har 
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Vård och omsorg identifierat vilka förändringar av bemanningsprocessen som behöver komma 
till stånd.  

 

Ökande antal brukare i Hemvården – optimera arbetssätt 

Hemvården är den verksamhet som först möter det väntade ökade inflödet av brukare. Under 
året har antalet utförda besök ökat från 500 besök per dag i början av året till ca 600 besök per 
dag vid utgången av 2019. Detta ställer stora krav på att optimera arbetssätt och strukturer, 
flexibilitet och framförallt att skapa en hållbar och tilltalande arbetsmiljö för medarbetarna. För 
att ge förutsättningar att klara dessa utmaningar utökas Hemvården med ytterligare en 
enhetschef from våren 2020. 

 

Nya Sigghusberg – möta rätt behov inom särskilt boende 

Under våren tas de nybyggda avdelningarna på Sigghusberg i bruk. Dessa inkluderar både 
boendeavdelning med lägenheter, en korttidsavdelning samt nya rymliga och väl anpassade 
lokaler för dagverksamheten Regnbågen. Dagverksamheten för personer med demenssjukdom 
erbjuder social gemenskap och aktivering samt avlösning för anhöriga. En viktigt verksamheten 
som tillhandahålls veckans alla dagar, året om.  

 

Gällande efterfrågan på särskilt boende är efterfrågan på platser med inriktning demens ökande, 
medan efterfrågan på särskilt boende med somatisk inriktning varit låg en längre tid. Som en 
konsekvens av detta kommer en boendeavdelning på Sjöryd, med 10 platser att stänga under 
2020. I samband med detta kommer dagverksamheten som idag håller till på Vallgården att 
flytta till nya lokaler på Sjöryd. Detta medför både ett bättre lokalutnyttjande och en möjlighet 
till samverkan kring både aktiviteter och personal på Sjöryd. 

 

Samordnat stöd – individens inlyftande 

Personer som behöver stöd från flera aktörer kan behöva en SIP, Samordna Individuell Plan. 
Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa 
möjliga effekt. En SIP ska alltid utgå från individens behov och situation och individen skall vara 
delaktig. Planen är inte ett mål i sig, utan ett sätt att se till att individen får de insatser och det 
stöd hen behöver. Målsättningen för 2020 är att öka kunskapen om SIP och användandet av 
detta. Riktlinjer och rutiner för SIP upplevs idag som krångliga och tidsödande. Ett arbete pågår 
i VG regionen med att ta fram nya riktlinjer och rutiner, vilka väntas tas i bruk under 2020. 

 

Avvikelsehantering – lära av det som går fel 

Vård och omsorg har i många år arbetat med avvikelserapportering i sitt verksamhetssystem 
Magna Cura. Under slutet av 2019 övergick samtliga enheterna bortsett från personlig assistans 
till att utföra sin avvikelsehantering i DF Respons. Enheten personlig assistans utför en översyn 
av sin IT miljö och saknar idag rätt förutsättningar för att rapportera i DF respons. 
Utmaningarna för 2020 ligger i att få igång samtliga enheter i systemet: Att fortsätta arbeta med 
syftet och kvalitet i det som rapporteras. Och framförallt ge rätt förutsättningar för meningsfull 
återkoppling och lärande för personalen. Här är teamträffarna och arbetat med att kalla till SIP-
möten viktiga hörnstenar. 
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Satsa förebyggande 

Förebyggande hälsoarbete för äldre och funktionsnedsatta och stötting till anhöriga är viktiga 
pusselbitar i arbetet med en god hälsa för Hjo kommuns invånare. Vid sidan av alla de 
aktiviteter som idag erbjuds för våra seniorer på Rödingen har även en ansökan gjorts till 
Allmänna arvsfonden för projektmedel. Dessa medel planeras att användas till en satsning på 
förebyggande arbete genom uppsökande verksamheter. Syftet är att minska ofrivillig ensamhet 
och hjälpa seniorer hitta hälsofrämjande aktiviteter och ett socialt sammanhang för målgruppen 
75+. Sturebo fortsätter sin satsning på hälsa och har inlett ett coachande hälsoprojekt som 
inkluderar både personal och brukare. Målet är att delta i SpecialVarvet i Göteborg 2020.  

 

Motiverad personal som mår bra 

Inom hela Vård och omsorg kommer vi under 2020 arbeta för att få så motiverade och 
välmående medarbetare som möjligt. Ett arbete pågår tillsammans med personalenheten för att 
sänka sjuktalen bland våra medarbetare. Vård och omsorg är tjänsteutövning av det viktigast 
slag – där en engagerade, nöjda och kunniga medarbete är nyckeln till god kvalitet. 

 

Arbete och Socialtjänst ska erbjuda socialt stöd av god kvalitet. Detta innebär insatser som 
bygger på bästa tillgängliga evidensbaserade kunskap och erfarenhet och att vi tillser att 
lagstiftningen följs. Det är av stor vikt att våra medarbetare har adekvat utbildning samt att 
klienterna upplever delaktighet. Vi behöver se över och vidareutveckla arbetet med uppföljning 
och utvärdering av insatser. Mätning av brukarnöjdhet görs årligen och vi ser över formerna för 
hur mätningen ska genomföras. 

 

Vi kommer att arbeta med att utöka arbetssättet, tankesättet och målgruppen för det vi 
benämner som ”hemmasittare”. En motivationsgrupp ska startas upp, genom en 
gruppverksamhet inom Dialogen. Verksamheten riktar sig till personer som är ambivalenta inför 
en förändring kopplat till sin livssituation, då främst missbruk. Riktlinjer och rutiner ska tas fram 
gällande hur ärenden kring bostadslöshet ska hanteras. 

 

Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga 
och självständiga individer som vuxna. Öppenvården Dialogen erbjuder utbildning och 
föräldrastöd till familjer genom gruppträffar som handlar om att stärka relationen mellan 
föräldrar och barn. Studiecirkeln ”Älskade barn” är en återkommande studiecirkel för 
nyanlända föräldrar. I studiecirkeln diskuteras vardagsnära frågor om barns utveckling, svenska 
normer och värderingar, skola och fritid. 
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4. Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategin 
för Sverige. 

 
Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Hjo Energi): 

Bredbandsstrategi för Sverige anger att 95 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 
bredband om minst 100Mbit/s senast 2020. Enligt den senaste rapporten från Post och 
Telestyrelsen, som grundar sig på läget i oktober 2018, så har 87% av befolkningen i Hjo 
kommun tillgång till bredband om minst 100Mbit/s (eller har det i sin absoluta närhet). Sedan 
dess har dock ytterligare 305 st kunder anslutits. Post och Tele styrelsen publicerar sin rapport 
för 2019 i slutet på mars. Bedömningen är dock att Hjo kommun har goda förutsättningar att 
nå målen i bredbandsstrategin för Sverige innan 2020 års slut. Grävarbete fortgår enligt 
planering även under 2020.  

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

**Skolinspektionens enkät genomförs bara vartannat år 

Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
BU): Andelen behöriga elever till yrkesprogram ökade från 81,7% 2018 till 83,2% 2019. Andelen 
elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen ökade också från 73,1% 2018 till 77,9% 
2019. Det genomsnittliga meritvärdet gick upp från 220,3 2018 till 225,8 2019. Andelen elever 
som uppnår kunskapskraven i respektive ämne sett till engelska, matematik och moderna språk 
ökade något sett till föregående läsår och för resultatet i svenska var andelen oförändrad. 
Verksamheten kommer fortsätta att arbeta för att minska skillnaden mellan pojkarnas och 
flickornas meritvärde och betygsresultat. Pojkarna har de senaste åren haft lägre resultat än 
flickorna.  

Under vårterminen 2020 kommer Elevhälsan tillsammans med Folkhälsostrateg att starta YAM, 
ett program för att förebygga psykisk ohälsa och stress hos skolelever. YAM står för Youth 

Indikator:  Post- och telestyrelsen 2017 2018 2019 

Andel av befolkningen i Hjo kommun som har tillgång till 
bredband om minst 100Mbit/s 

82,5% 87% Inväntar 

Indikator: Öppna jämförelser grundskolan – 
kommunala skolor, Kolada 

2016 2017 2018 2019 

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska 94,4% 94,8% 95,0% 90,2% 

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska 92,3% 87,9% 87,7% 86,7% 

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik 93,4% 91,9% 86,4% 93,3% 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram 90,7% 89,5% 81,7% 83,2% 

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar åk 5   68,4% ** 71,8% ** 

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar åk 9  67,6% ** 67,8% ** 

Jag känner mig trygg i skolan, andel positiva svar åk 5 87,3% ** 91,8% ** 

Jag känner mig trygg i skolan, andel positiva svar åk 9 79,7% ** 85,6% ** 
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Aware of Mental Health och bygger på information och gruppövningar i klassrummet. Under 
våren kommer personal inom barn och utbildning att utbildas till YAM-instruktörer för att 
under hösten 2020 kunna jobba enligt detta program. Karlsborg har redan startat upp arbetet 
med YAM och ett utbyte mellan personalen kommer ske för att eleverna i Hjo ska få sin 
utbildning av instruktörer från Karlsborg oh vice versa. Gruppövningarna kommer genomföras 
med elever i åk 8. Skolnärvaroteamet med representanter från socialtjänsten och barn och 
utbildning träffas regelbundet för att jobba med elever med problematisk skolfrånvaro. Arbetet 
leds av kommunens folkhälsostrateg. En elevcoach är anställd sedan hösten 2019 i syfte att 
arbeta med elever med problematisk skolfrånvaro. Spel- och kulturprojektet Studio Ludum som 
drivs i samarbete med Högskolan i Skövde har pågått i ett år och har i nuläget sex inskrivna 
ungdomar. 

För de elever som har behov av någon form av särskilt stöd finns i dagsläget 4,9 tjänster 
fördelat på 7 personer i form av NPF-pedagoger/inkluderingspedagoger. Syftet är att skapa 
struktur och tillgänglighet i undervisningen för dessa elever.   

Under läsåret ägnas samtliga gemensamma kompetensutvecklingsdagar för personalen till 
fokusområdena; värdegrundsarbete, trygghet och studiero, betyg och bedömning samt kollegialt 
lärande där lärande samtal är en del av det kollegiala lärandet. 

Under våren 2020 genomförs de bitar som återstår för att SOLA-arbetet därefter ska kunna 
löpa på enligt plan. Det som återstår är certifiering av fritidshemmen, Dragskeppet, Pluto, 
Skeppet samt åk 1 Guldkroksskolan och Grundsärskolan. Vidare återstår träffar med SOLA-
ambassadörer och tid för att slutföra bokprojektet. 
 

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

 
Indikator: Öppna jämförelser gymnasieskola och IFO. 
Kolada 

2017 2018 2019 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%) Hjo (Riket) 81,4 

(70,9) 

83,7 

(71,5) 

76,3 

(71,2) 

Invånare 16-20 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (KAA)    

Unga vuxna (18-24år) med ekonomiskt bistånd, andel (%)  10,4 10,1 8,6 

Arbetslöshet 18-24år, andel (%) av bef. 4,7 4,7 4,7 

 
Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
BU, AS): 

Under 2020 är förhoppningen att Arbete och Socialtjänst fortsatt kommer att se positiva 
effekter av det nya arbetssätt som implementerats inom Arbetsmarknadsenheten (AME) och 
Försörjningsstödsenheten i form av snabbare vägar ut till egen försörjning. Mätning och 
uppföljning av hur många individer som avslutas och tar sig ut i arbete eller studier sker med 
regelbundenhet. För att stärka individer och som ett led i att nå självförsörjning kommer bland 
annat en kurs i 7tjugo startas upp inom AME:s verksamhet under februari månad. 7tjugo är en 
kurs i personlig utveckling och empowerment.  

Samarbetet och samverkan med Arbetsförmedlingen kommer att förstärkas under våren 
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genom en lokal överenskommelse kring lokala jobbspår som kommer att tas fram tillsammans 
med övriga kommuner i Östra Skaraborg. Lokala jobbspår syftar till att korta vägarna och 
påskynda etableringen in på arbetsmarknaden för individer som står långt ifrån arbete och som 
har insatser från både kommunen och Arbetsförmedlingen. Under våren 2020 planeras det för 
uppstart av lokalt jobbspår inom vård och omsorgs samt förberedande lokalt jobbspår i Hjo. 
Under hösten 2020 kommer inriktningen av lokala jobbspår vara mot företagen och näringslivet 
i Hjo.  

 

Andelen elever med examen inom 4 år minskade från 83,7% 2018 till 76,3 % 2019. I förhållande 
till riket så ligger Hjo bättre till än genomsnittet. Vi ser att vi har ett bra arbete kring våra IM-
elever och arbetar för att bibehålla det. 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.  

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

 
Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
BU): 

Tillgången på förskoleplatser är god och kommunen tillgodoser i stort sett alltid (till 94%) 
behovet av förskoleplats inom den kommunala platsgarantin som är tre månader. De som inte 
får plats i tid enligt garantin har önskat placering under de perioder när vi ur ett barnperspektiv 
inte skolar in barn. Till exempel så skolas inga nya barn in i verksamheten under juni och juli då 
större delen av den ordinarie personalen är lediga och verksamheterna kan vara sammanslagna 
på en enhet. Under 2020 planeras inga ytterligare åtgärder för att öka tillgången till 
förskoleplatser. Däremot så kommer det ske en ombyggnad av förskolans lokaler i Korsberga. 
Detta för att säkra tillgången till ändamålsenliga lokaler för förskoleverksamheter i hela 
kommunen.   

  

Indikator: Egen indikator 2017 2018 2019 

Andel barn som fått plats enligt Hjo kommuns 
platsgarantin på 3 månader. 

91 % 96 % 94 % 
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Utvecklingsområde 2: Tillsammans -  
Goda möten förverkligar visionen 

 

I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och göra vår vision verklig. Vi satsar medvetet på goda 
möten mellan människor, gott samarbete i näringslivet och god samverkan mellan Hjo och andra 
kommuner. Vi är kända som det enkla, lättillgängliga och 
välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med. 

 

8. Hjo kommun ska använda smart teknik och 
digitaliseringens möjligheter för att underlätta 
arbetet och öka servicen för våra 
kommuninvånare och besökare 
 
Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Samtliga): 

IT-enheten arbetar med ständiga förbättringar av den digitala miljön. Med tyngdpunkten på att 
lägga det digitala fundamentet för verksamheterna att bygga vidare på i form av IT-infrastruktur, 
processer, rutiner etc. Tidigare år har stort fokus legat på att standardisera och kvalitetssäkra 
de tekniska lösningarna (IT-infrastruktur och -miljö). Under senare år har fokus skiftat mot 
mjukare värden såsom processer och rutiner.  

Som kommun söker vi allt oftare samverkan med grannkommunerna kring digitaliseringens 
utmaningar, då det finns en styrka i gemensamma lösningar. Samarbetet och samverkan har 
varit framgångsrik, vi ser med tillförsikt att verksamheterna i allt större utsträckning söker 
gemensamma lösningar inom digitaliseringen.   

Samverkan och samarbete löser mycket men inte allt, vi har fortfarande att ”städa” upp bland 
egna processer. Bland annat har vi under de två föregående åren genomfört nulägesanalyser av 
Vård och Omsorg, Arbete och Socialtjänst samt Kommunledningskontoret. Analyserna syftar 
till att klargöra vilka delar av verksamheterna som kan effektiviseras och kvalitetssäkras med 
hjälp av digitaliseringen. Under hösten 2020 kommer arbetet (projektet) med att ta fram ett 
Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) att påbörjas. Projektet kommer involvera hela 
kommunen och ske i samverkan med grannkommunerna Skövde, Tibro och Karlsborg. 

 

Kultur, turism och fritid kommer under året att fortsätta arbeta för att vi kommungemensamt 
kan gå över till ett nytt system för bokning av lokaler m.m. Detta system kan hantera både 
interna bokningar såväl som externa bokningar och är helt webbaserat. Det ger oss också 
möjlighet att på ett effektivare sätt hantera bidrag och register för bland annat föreningar. Då 
systemet fortfarande är under uppbyggnad är det rimligt att tro att vi är igång ordentligt först 
till hösten. På Kulturkvarteret kommer arbete fortsätta för att ta tillvara på de digitala 
möjligheter som utvecklas. I detta arbete är det viktigt att digitaliseringen inte går fortare än att 
våra medborgare kan följa med och att de upplever systemen som enkla att hantera. 

 

Inom Vård och Omsorg finns ett behov av ett nytt verksamhetssystem. För att hitta bästa 
möjliga alternativ har Hjo kommun beslutat gå med i en gemensam upphandling tillsammans 
med V6-kommuerna (Lidköping Götene, Skara, Vara, Essunga och Grästorp). 



 13(23) 

 
I och med sjösättningen av Geosecma kommer kommunen snart att kunna erbjuda en digital 
karta som är tillgänglig för kommuninvånarna. Vidare kommer bygglovshandläggningen att 
underlättas betydligt varvid processen kommer att kunna effektiviseras ytterligare. 
 
För att effektivisera arbetet med gräsklippning ska Gata-/park verksamheten köpa in 
robotgräsklippare till Guldkroksbadet och Knäpplans förskola. Robotgräsklippare gör det 
möjligt att klippa gräsytorna på tider där barn och besökare inte vistas på anläggningarna. 
 

Under 2020 måste Hjo kommun uppfylla kraven i Tillgänglighetsdirektivet (EN 301 549). Detta 
innebär att vi måste säkerställa att www.hjo.se, och alla våra dokument som sprids där, är 
begripliga och möjliga att uppfatta.  
 
 
9. I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat.  

Indikator: SKR’s servicemätning ”Löpande insikt” 

Svenskt Näringslivs kommunranking 

2018 2019 2020 

Insikt- Miljö- och Hälsoskydd     Ny indikator 

Insikt- Livsmedelskontroll   Ny indikator 

Sv. Näringslivsranking avseende kommunens service till företagare   Ny indikator 

Egen enkät avseende bygglovhantering för företag   Ny indikator 
 

Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Näringsliv): 
Under 2020 ska vi arbeta fram en Näringslivsstrategi tillsammans med Hjo Näringsliv.   
Hjo Näringsliv ska initiera insatser för att skapa stärkt Företagsklimat som ger bästa 
förutsättningar att nå målen för att stärka och utveckla kommunens unika attraktivitet och 
tillväxtpotential. Vi ska ta hänsyn till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.   
Vi ska arbeta lokalt, delregionalt, regionalt, nationellt och internationellt för att lyckas sticka ut 
och positionera Hjo som en unikt attraktiv tillväxtorienterad plats.   
Hjo kommun ska tillsammans med Hjo Näringsliv fokusera på:   
  
Att skapa goda relationer och nära kontakter mellan näringsliv och skola samt verka för 
innovativt och entreprenöriellt lärande i syfte att bygga stolthet och framtidstro.   
Entreprenörskap i grundskolan, verka för att UF införs i alla gymnasieprogram, praktik och Ung 
Drive/Sommarlovsföretagande ska erbjudas Hjo-elever på sommarlov efter 8:an och 9:an. Alla 
UF-alumner ska bjudas in till näringslivsnätverk och Hjo Nyföretagarcentrum för att få stöd och 
vägledning samt informeras om möjligheterna med eget företagande.   
Hjo skola ska bjuda in näringslivet till en näringslivslunch för att diskutera ny SYV-plan.   
 
För att skapa fokus och resultat så ska vi bjuda in till tema- och branschinriktade mötesplatser. 
Införa Näringslivsveckor med fokus på tillväxtfrågor två gånger per år för näringsliv, tjänstemän 
och politiker. Veckorna ska innehålla inspirationsföreläsningar, företagsbesök, uppbyggande av 
ambassadörsnätverk och utbildning, bland annat inom AI.   
  
Vi ska fortsätta att arbeta med gemensam marknadskommunikation där vi lyfter goda exempel 
och goda resultat för att skapa lokal kännedom, bygga stolthet och därmed skapa fler 
ambassadörer och sätta Hjo på kartan som en attraktiv plats för potentiella inflyttare och 
etablerare. Vi ska ta alla tillfällen i akt att samverka lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt för att skapa en positiv bild av Hjo och Hjo Näringsliv.    
  

http://www.hjo.se/
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Vi ska testa det nya marknadskommunikationsredskapet, Lumitrix under 2020. Det ger 
möjlighet att komplettera aktiviteter och evenemang med digitala teknologier som projicerar, 
visualiserar och förstärker upplevelsen.   
  
Skaraborgsprojektet Förenkla Helt Enkelt ska fortsatt prioriteras i syfte att skapa förståelse för 
näringslivets förutsättningar. Alla kommunens verksamheter erbjuds även under 2020 utbildning 
och inspiration för att kunna förenkla för vårt befintliga och potentiella näringsliv. Vi ska verka 
för enkla relationer mellan näringsliv och Hjo kommun.  
  
Vi ska leverera ett attraktivt underlag till Business Region Skaraborgs satsningar för att skapa 
god offertberedskap för potentiell etablering. Antalet förfrågningar kring mark för industri- och 
handelsändamål har varit något större än tidigare under de senaste åren. Hjo har idag 
outnyttjade byggrätter för industriändamål väster om befintligt verksamhetsområde utmed 
Sveavägen samt utmed Falköpingsvägen. Tillgången på planlagd industrimark är relativt god men 
det finns behov av ytterligare planberedskap inom en snar framtid. Verka för att tillsammans 
med samhällsbygg och Hjo Energi se över möjligheten att ta fram underlag för ett nytt 
utvecklingsområde Hjo Norra kan ge Hjo större etableringspotential.  
 

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

 
Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Samtliga): 

Bemötandet är en viktig del av kommunikationen. När man kommer i kontakt med någon som 
representerar kommunen ska man mötas av samma känsla och få samma bemötande oavsett 
plats, tid eller situation. Med utgångspunkt från Kommunikationsstrategin, som antogs 2019 i 
samverkan med Tibro och Karlsborgs kommun, ska vi under 2020 ta fram tydliga rutiner för 
telefoni, e-post och annan digital kommunikation. Vi kommer även att uppdatera riktlinjen för 
sociala medier och samtidigt omvandla denna till en rutin. 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.  

Vård och Omsorg fortsätter arbetet med att implementera sitt framtagna ”Baskrav och 
ansvarsbeskrivning för personal inom Vård och Omsorg i Hjo kommun”. Detta dokument skall 
syfta till att vara en vägledning i medarbetarnas arbete som omvårdnadspersonal och ska styra 
medarbetarens förhållningssätt och bemötande av de individer hen möter i sitt arbete. 
Dokumentet är ett viktigt steg i arbetet med att säkerställa att alla medarbetare i verksamheten 
har ett gemensamt förhållningssätt och värdegrund. 

Inom Kultur, turism och fritid arbetas det vidare med att höja nivån vad gäller service och 
värdskap med utgångspunkt från Kulturkvarteret. I detta arbete ingår att fortlöpande utvärdera 
besöksstatistiken så att öppettider och servicetjänster anpassas efter de behov som finns. 

Indikator:  SCB:s medborgarundersökning 2016 2018 2019 
Betygsindex för bemötande och tillgänglighet. 59 (medel 59) 62 (medel 55) - 
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Samarbetet i Bibliotek Mellansjö kommer bland annat under året att fortsätta planera för 
gemensam web i syfte att på ett ännu tydligare sätt samla det gemensamma utbudet. 
Fritidsgårdens verksamhet är också inne i en spännande fas där fritidsledarnas uppdrag i 
samarbete med både övriga förvaltningen och externa aktörer kommer att utvecklas för att på 
ett bättre sätt nå framgång med det förebyggande arbetet gentemot våra ungdomar. 
Ungdomars fritidsvanor har ändrats mycket de senaste åren och då är det viktigt att 
verksamheten utformas på ett sätt som möter de faktiska behoven. Projektet KEKS, som 
fritidsgården är med i går in på andra året och kan vara ett stöd i utvecklingsarbetet. 

 

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

Indikator: SCB:s 
medborgarundersökning 2016 2018 2019 

Sammanfattande nöjd inflytande index. 43 (medel 42) 50 (medel 43) - 

 
Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Samtliga): 

 

Senaste medborgarundersökningen visar att Hjoborna är mycket nöjda med sina möjligheter att 
påverka. I frågor som rör medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter får 
Hjo kommun ett mycket gott betyg. Kontaktmöjligheterna, informationen, förtroendet för 
politikerna och möjligheten att vara med och påverka får alla betyg långt över genomsnittet. 
Förhoppningsvis är detta ett kvitto på att det arbete som gjorts de senaste åren med fokus på 
delaktighet och Tillsammans har gett resultat.  

 

Ett utbildningsmaterial kring ”Delaktighet” kommer att tas fram inom Vård och omsorg under 
2020. Frågan om delaktighet kommer även att samrådas med intresserade brukare och 
anhöriga, under ett av årets träffas med Dialog Funktionsvariation, en öppen dialogträff kring 
frågor som rör funktionsvariationer. 

 

I april 2020 tillträder en ny kommundirektör. Denne har fått i uppdrag att under 2020 inleda en 
översyn av visionen och tillhörande utvecklingsområden samt mål. Detta innebär inte att en ny 
vision ska ersätta den gällande, utan Tillsammans-begreppet och värdegrunden Det goda mötet 
är grunden för kommunens styrning även under kommande år. Ett omtag kring visionen samt 
tillhörande mål behöver fånga in förändringar som skett i omvärlden sedan visionens tillkomst 
(Agenda 2030 målen, barnkonventionen som lag, Parisavtalet mm) och ge kommunen 
vägledning kring hur man de närmaste åren ska arbeta tillsammans med andra aktörer i 
kommunen för att uppnå social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.  

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. Syftet är att belysa frågor kring 
social och miljömässig hållbarhet. Utställningen består ett urval av 114 fotografier på några av 
världens mest inflytelserika personer sida vid sida med ungdomar och vardagshjältar. 
Utställningen kommer att belysa frågor som mod, medmänsklighet och mänskliga rättighter i 
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arbetet med att skapa en hållbar värld. Miljö, jämställdhet, jämlikhet och andra aspekter av 
hållbarhet ligger i fokus. Genom att sätta upp utställningen offentligt möjliggör man för bred 
delaktighet så att alla Hjobor kan ta del av den på lika villkor. Förhoppningen är att utställningen 
ska öka medvetenheten om mod, medmänsklighet och mänskliga rättigheter. En utställning kan 
väcka människors känslor och vilja att vara delaktig i arbetet med att göra Hjo till en hållbar 
plats att leva på. Utställningen utgör på så sätt startskottet för ett långsiktigt demokratiskt 
arbete kring vad det innebär att vara människa och leva på den här planeten. 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.  

 
Utvecklingsområde 3: Levande Hjo - Händelser året runt 
 

Framtidens Hjo är en levande stad. För alla åldrar och 
året runt. Här finns de funktioner som gör en plats till 
en egen stad. Ett levande centrum. Och ett brett utbud 
av idrotts- och kulturaktiviteter som gör livet gott att 
leva. I Hjo kan människor mötas, växa, vara kreativa 
och inspireras av andras kreativitet.  
 

 

12. I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet 
Indikator: SCB:s medborgarundersökning 2016 2018 2019 

Kommunmedborgarnas betygsättning av 
möjligheterna till att kunna utöva 
fritidsintressen i Hjo 

59 (medel 55) 
 

64 (medel 57) - 

 

Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Kultur, Turism och Fritid): 

Arbetet fortsätter med att omarbeta föreningsbidragen. Detta för att de bättre ska vara 
anpassade efter föreningarnas behov men också för att kommunens stöttning ska riktas 
tydligare till de föreningar som arbetar strategiskt med framtidens utmaningar lite extra. 
Idrottsföreningarnas bidrag till folkhälsoarbetet i Hjo ska tillvaratas och vässas genom att 
kopplingen i kommunens bidragsbestämmelser blir tydligare och på det sättet kan underlätta 
detta arbete. Ett tätare samarbete med folkhälsostrategen är också inlett och just kopplingen 
mellan föreningslivet och folkhälsoarbetet är både naturligt och viktigt. En del i detta är Senior 
sport school som är ett samarbete med RF-SISU Västra Götaland och som riktar sig till 
personer 60+ som är bosatta i Hjo. De kommer att få prova på olika fysiska aktiviteter hos våra 
lokala idrottsföreningar, delta i tematräffar med fokus på hälsa, laga hälsosam mat, få utbildning i 
hjärt- och lungräddning och ta del av intressanta föreläsningar. 

 

De flesta kommuner i Skaraborg har ungefär samma utmaningar och möjligheter och därför är 
ett tätare samarbete med våra närliggande kommuner viktigt för oss framöver. Att kunna 
utbyta erfarenheter, samplanera, hjälpa varandra m.m. underlättar arbetet i vardagen och gör 
att vi kan fatta bättre beslut och producera bättre beslutsunderlag till politiken. 
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Under året kommer också Guldkroksområdet att utredas i syfte att stärka det som nav i Hjos 
idrotts- och föreningsliv. Tillgänglighet, utbud och samarbeten kommer att vara i fokus och i 
utredningen som kommer att presenteras för politiken under hösten är det viktigt att alla 
berörda parter involveras, såväl inom förvaltningen som inom föreningslivet och allmänheten i 
övrigt.  

 

Utredningen om Högalidens friluftsområde som syftar till att se över möjligheterna att kunna 
erbjuda ett attraktivt fritidsområde kommer också att återupptas under året och färdigställas 
för inlämning till politiken. 

 
13. I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet 

 

Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Kultur och Fritid): 

Vi fortsätter att erbjuda intresseväckande och engagerande  
- tillfälliga utställningar för en bred målgrupp. 
- kulturarrangemang, ex. kulturveckor, Hjo Skördefest m.m. 
-- under hela året för en bred målgrupp. 
-- för alla barn i förskola och grundskola. 
Barn och unga är särskilt prioriterade målgrupper.  

Vi fortsätter att skapa förutsättningar för föreningar och andra aktörer genom ett mer nära 
samarbete och i dialog så att de kan vara medskapande i kulturutbudet. Detta genom aktivt 
deltagande och nätverkande framförallt i samband med kommunens evenemang. I detta arbete 
strävar vi efter att stötta föreningar och andra ideella krafter så att de själva kan genomföra 
evenemang och aktiviteter. 
Vi vill också arbeta med att göra ungdomar delaktiga i kulturskapande och förmedla deras 
perspektiv på kultur.  

Vi arbetar för en mer sammanhållen och effektiv kommunikation om vårt kulturutbud, så att vi 
når våra målgrupper och uppfyller verksamhetens mål.  
God kommunikation är en framgångsfaktor för att nå kultur-, turism- och 
fritidsverksamheternas mål. God intern och extern kommunikation är även en förutsättning för 
det goda mötet - både när det gäller Hjobor och besökare. 

 

Utvärderingen av satsningen på Kulturkvarteret kommer att slutföras vilket kommer att ge en 
bra bild över verksamheten idag och vilka behov som finns inför framtiden. 

 
  

Indikator: SCB:s medborgarundersökning 2016 2018 2019 
Betygsindex för Hjo kommuns 
kulturverksamhet inkl biblioteksverksamhet. 

63(medel 59) 66(medel 59) - 
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14. Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling 
 

Indikator: Handeln i Sverige 2016 2017 2018 
- Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln 
- Försäljningsindex i dagligvaruhandeln 

40 
73 

44 
73 

47 
73 

 

Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Näringsliv/Stab): 
Vi anordnar möten mellan kommunen och näringsidkare genom frukostträffar och lunchmöten 
där vi samordnar strategier och aktiviteter för att främja handelsutveckling. Näringslivsenheten 
arbetar aktivt med att skapa möjligheter till nyetableringar.   
  
En viktig pusselbit för att skapa ett levande centrum med en positiv handelsutveckling är att 
arbeta med förbättrad tillgänglighet och samverkan kring öppettider i syfte att möta Hjobornas 
och besökarnas förväntningar.       
  
Hjo Näringsliv tillsammans med Hjo handel, fastighetsägare, restauranger samt 
kultur/turism/fritid arbetar med vår stora utmaning att skapa fler aktiviteter för att stärka 
handeln även under vinterhalvåret. Vi ska föra en dialog med fastighetsägare för att skapa 
möjlighet kring säsongshandel, exempelvis Pop-Up butiker. Vi ska även starta upp ett 
marknadsföringsprojekt för restaurang och cafénäring.  
  
Vi ska testa det nya marknadskommunikationsredskapet, Lumitrix. Det gör att vi kan förstärka 
och komplettera våra aktiviteter och evenemang med hjälp av digitala teknologier som 
visualiserar och höjer upplevelsen.   
  
Påskfirandet på Stora Torget ska förstärkas med fler aktiviteter framförallt för barn och 
ungdomar. Skördefesten ska utvecklas och vi ska verka för att Alla Hjärtans Dag ska bli starkt 
förknippat med Hjo´s platsvarumärke I Love Hjo.    
  
Vi kommer under 2020 arbeta vidare med frågan hur man kan göra Stora Torget till en 
attraktiv och levande mötesplats. En arbetsgrupp har påbörjat ett arbete med syfte att utveckla 
Hjo torg.  

 
Utvecklingsområde 4: Hållbarhet och natur -  
Resurssnålt med hög livskvalitet 
I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära 
på våra gemensamma naturresurser. Genom vår småskalighet 
har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och 
promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra 
till vår styrka.  
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15. Hjo ska vara fossiloberoende 2030. Detta innebär att hela Hjo ska 
ha minskat sina växthusgasutsläpp med 80% jämfört med år 1990. 
 
Indikator: SCB medborgarundersökning 2016 2017 2018 

RUS (Regional utveckling och samverkan i 
miljömålssystemet) samt Nationella 
emissionsdatabasen (Kolada N00401) 
Utsläpp av växthusgaser inom 
kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv  
 

6,74 6,60 - 

 
Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Hållbarhet/Stab): 

För att minska utsläppen av växthusgaser så måste det finnas en plan för hur detta ske. 
Kommunen har en hållbarhetsstrategi som pekar ut vilka områden som vi ska fokusera på för 
att nå klimatmålen. Det handlar om Måltider, Transporter, Energianvändning i stort, att 
konsumera utifrån ett kretsloppstänk och att bedriva ett avfallsförebyggande arbete. Utifrån 
denna kommer vi under 2020 fokusera på följande åtgärder: 

Transporter 

Hjo Energi AB har beviljats medel för tolv laddpunkter i centrala Hjo vilket kommer att 
förbättra förutsättningarna för både Hjobor och besökare att ladda sin elbil i centrala Hjo. 
Under 2020 kommer platserna att iordningställas där dessa 12 laddpunkter på sex olika platser 
ska placeras. 

För att kommunen ska kunna då till fossilfria transporter så behöver vi säkra tillgången på 
hållbara drivmedel. I början av 2020 antas en strategi för Hållbara drivmedel gemensamt i 
Skaraborgs kommunalförbund. Hjo kommun har redan antagit strategin men även om den ger 
en bra utgångspunkt för hur vi gemensamt kan hitta en strategi i Skaraborg så har vi inte 
kommit närmare en lösning på tillgång till biogas eller vätgas inom kommunens gränser. Det är 
viktigt att Hjo kommun fortsätter att tillsammans med övriga kommuner delta i Skaraborgs 
Kommunalförbunds strategiska arbete kring Hållbara drivmedel.  

Arbetet med att se över våra interna transporter inom Hjo kommun pågår ständigt. Detta 
innebär att vi kontinuerligt prövar och utvärderar vår fordonsanvändning och våra resvanor. 
Kommunens fordonssamordnare leder detta arbete tillsammans med bl a hållbarhetsstrateg. 
Under 2020 kommer förvaltningen att se över hur vi kan minska användningen av privat bil i 
tjänsten. Det är fortfarande inte helt genomfört i alla led att egen bil ska undvikas och resan 
istället genomföras i första hand med kollektivtrafik och i andra hand med någon av 
kommunens fordon med låg miljöpåverkan. Implementeringen av kommunens mötes- och 
resepolicy behöver fortsätta. 

Under 2020 behöver vi ta ställning till hur laddmöjligheterna vid kommunala arbetsplatser ska 
se ut i framtiden.  

En cykelstrategi ska utarbetas för att förbättra förutsättningarna för cykeltransporter. Det finns 
en stor cykelpotential i Hjo, över 30 % av invånarna kan cykla till arbetet och över 80% av 
barnen kan cykla till skolan. Vi behöver fortsätta att arbeta med attityder och medvenhet kring 
cykling i kombination med fysiska åtgärder såsom parkeringar och säkra cykelvägar. Dessa 
kommer att presenteras i cykelstrategin. 
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Måltider:  

Måltidsenheten har påbörjat en omställning till mer klimatvänliga måltider och kommer under 
2020 att fortsätta med denna omställning. Mer grönt på tallriken, mindre transporter, mer 
säsongsanpassat, mer närodlat och mindre matsvinn. Under 2020 deltar vi i Resurssmart 
äldreboende för att minska matsvinnet i äldreboendena. Måltidsenheten har ansökt om och 
beviljats medel för att vidareutbilda all personal inom klimatsmarta och hållbara måltider, för att 
ge inspiration och kunskap att ställa om våra måltider i denna riktning. Samtidigt kommer vi få 
stöd av Livsmedelsverket att göra en genomlysning av våra styrdokument inom 
måltidsverksamheten. Efter genomgången kommer nuvarande dokument revideras för att 
bättre stämma överens med hållbarhetsstrategin. Vi kommer även under 2020 att genomföra 
matsvinnsveckor i skolverksamheten tillsammans med skolan. 

 

Kretslopp och Giftfri miljö 

Under hela 2019 har arbete pågått med att utarbeta en ny avfallsplan tillsammans med övriga 
medlemmar i AÖS. Tanken är att denna ska antas under 2020. Internt i kommunen fortsätter vi 
också arbetet med att få alla kommunala verksamheter att källsortera sitt avfall och ta hand om 
sitt matavfall. Under början av 2020 kommer Kulturkvarteret, Biografen, Tennishallen och 
Guldkrokshallen samt Guldkroksskolan starta en mer strukturerad källsortering.  
Under 2020 har vi inlett en kartläggning av alla möbler som finns förvarade i våra förråd etc. 
Utifrån hållbarhetsstrategin så är inriktningen att minska onödig konsumtion av möbler i 
kommunens verksamheter och tänka mer cirkulärt. Genom att renovera och laga redan 
tillverkade möbler så skapas också meningsfulla arbetsuppgifter och därmed bidrar vi till social 
hållbarhet. När den nya skolan ska inredas eller när KOMVUX flyttar in i nya lokaler så är 
tanken att vi i första hand ska ha en mer cirkulär möbelanskaffning i första hand.  

Förhoppningen är att i år ska än fler skolor och förskolor delta i Skräpplockardagarna som vi 
beslutat ska äga rum under vecka 20. Detta för att öka medvetenheten om nedskräpningens 
effekter, bl a vad gäller spridningen av plaster och mikroplatser i mark och vatten. 

 

Energi och Klimat 

Under 2020 så kommer en ny Energi och Klimatplan att antas. Kartläggningen av energiläget är 
redan påbörjat. Det nuläge vi har att utgå ifrån är att tack vare utbyggnaden av fjärrvärmen så 
har vi en tydlig nedåtgång när det gäller utsläppen från uppvärmning. Samtliga kommunala 
fastigheter och verksamheter värms upp med grön el eller fjärrvärme, men två fastigheter har 
fortfarande reservuppvärmning via olja. Kommunens fastigheter är också väl genomgångna när 
det gäller energieffektivitet och kommunen köper uteslutande fossilfri el till sina verksamheter. 
Återstår att komma till rätta med är transporterna där vi fortfarande använder bensin och 
diesel som energikälla vilket orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Planen är att en ny Energi 
och Klimatplan ska antas innan sommaren 2020. Innan planen antas ska Hjoborna ges möjlighet 
att medverka i planen och ge sin syn på hur vi tillsammans ska uppnå en hållbar 
energianvändning inom kommunens gränser.  

I slutet på mars genomförs Earth Hour för att sätta fokus på klimat och energifrågan. Årets 
Earth Hour följer ett nytt koncept som vi hoppas kommer att vara lyckat. 

För att inspirera Hjoborna till hållbara och klimatsmarta val så fortsätter vi att publicera 
månadens hållbarhetstips på kommunens hemsida/facebook-sida.  
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Hållbar Samhällsplanering 

Under 2019 utökade vi med 1,8 hektar slåtteräng för att förbättra förutsättningarna för 
pollinerarna i Hjo. Under 2020 finns planer på att utöka med ytterligare 1,2 ha. Vi kommer att 
informera näraliggande fastighetsägare och även sätta upp skyltar på aktuella platser för att öka 
medvetenheten om varför kommunen inte längre klipper alla gräsytor. I takt med att ytorna 
utökas behöver vi ta ställning till hur vi på bästa sätt slår gräset, tar vara på gräset och även om 
det finns behov av att stödså på ytorna eller komplettera med utplacering av sandlimpor. Under 
2020 kan det också bli nödvändigt att på allvar inleda arbetet med att ta fram en plan för hur vi 
ska bekämpa invasiva arter.  

Utvecklingsområde 5: Besökare - Gäster som längtar tillbaka 
 
Hjo har en stark attraktionskraft. I framtidens Hjo tar vi 
vara på vår potential och är ett välbesökt resmål. 
Besöksnäringen är till nytta för alla Hjobor eftersom den 
skapar arbeten och en levande stad och landsbygd. Ett 
gott bemötande och en välkomnande atmosfär får gäster 
att längta tillbaka hit. 

 
16. Hjo ska få fler besökare 
 
Indikator: Redovisning av arbetet  

Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Kultur, Turism och Fritid): 

 

Turismverksamheten jobbar med utgångspunkt från den politiskt tagna turism- och 
besöksnäringsstrategin. Strategin pekar ut sex prioriterade områden som verksamheten skall 
jobba med fram till 2020: ”marknadsföring & förankring”, ”utbud”, ”samverkan”, 
”utbildning”, ”värdskap” och ”attraktivitet”.  

Samtliga områden arbetar verksamheten kontinuerligt med, men under 2020 kommer 
verksamheten att fortsätta lägga speciell vikt vid värdskap och utbud.  
 
Värdskap – En mobil lådcykel köptes in och var i bruk under 2019. Under 2020 fortsätter vi 
att komplettera vår turistinformation med vårt mobila värdskap. Vi anställer en person som 
opererar mobila lådcykeln cirka 2-3 dagar varje vecka sommartid och som samtidigt provar på 
olika aktiviteter runtom i Hjo som skildras på Instastories.   
 
Utbud och utveckling av nya produkter - med anledning av Visit Swedens övergripande 4-
åriga uppdrag 2016-2019 (att positionera Sverige inom design och arkitektur), kommer 
verksamheten under en två-årsperiod att fokusera på temat ”konst, arkitektur och design”, 
Under 2020 fortsätter turismverksamheten att arbeta på detta tema och mycket av det som 
speglas i marknadsföringen fokuserar på konst, vår trästad och design. 
Inom 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. 
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Under året kommer också Turism- och besöksnäringsstrategin att revideras då nuvarande 
upphör att gälla och istället ersättas med en Besöksnäringsplan för åren 2021-2025. I detta 
arbete kommer såväl berörda tjänstemän som representanter från besöksnäringen delta aktivt 
och planen kommer att gå ut på remiss under sommaren så att alla ges möjlighet att vara med 
och påverka. 

 

Utvecklingsområde 6: Vättern –  
Liv vid vatten 
 
I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid 
Vättern. Vi använder det för att berika livet för alla 
Hjobor och för att locka fler boende och besökare. 
 

 
17. Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar. 
Verksamhetsplan 2020 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Samhällsbyggnad): 
 

Vatten och Avloppsplanen-planen (VA-planen) för Hjo kommun antogs av fullmäktige under 
våren 2019. Det strategiska VA-planeringsarbetet är ett bidrag till kommunens arbete för att 
Sverige ska nå de nationella miljömålen samt uppsatta miljökvalitetsnormer enligt EU:s 
ramdirektiv för vatten. Hösten 2019 antog kommunfullmäktige en spillvattenbestämmelse med 
gränsvärden för halter av oönskade ämnen i avloppsvatten. Under 2020 ska 
verksamhetsområdet för vatten och avloppsverksamheten revideras och en plan för kapacitet, 
drift, underhåll och förnyelse av ledningsnäten påbörjas. 

Egna mätningar på den renade vattnet i avloppsreningsverket visar att halterna av ogynnsamma 
ämnen är fortsatta låga. Renoveringen av avloppsreningsverket som genomfördes 2014-2016 
har gett goda resultat på reningen av avloppsvatten. År 2018 placerade sig VA-verksamheten i 
Hjo bland de sju bästa i Västra Götaland och Halland med avseende på utsläpp av fosfor och 
biologiskt syreförbrukande ämnen. I tabellen nedan redovisas utvecklingen av utsläppsnivåerna 
under perioden 2014 till 2019. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Uppmätt mängd, mg/l, i renat vatten i 

avloppsreningsverket (Egen mätning) 

      

Kväve 25,2 19,6 11,4 11,3 7,5 8,1 

Fosfor 0,11 0,10 0,10 0,07 0,08 0,05 

Biologiskt syreförbrukande ämnen 24,2 12,7 4,4 3,4 3,1 1,7 

 
Med start under 2019 deltar Hjo kommuns VA-verksamhet i ett projekt där utsläpp av 
organiska mikroföroreningar (såsom läkemedel, industrikemikalier, PFAS etc) till Vättern 
kartläggs. Vid fyra tillfällen tas prover på inkommande och utgående avloppsvatten på Hjo 
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avloppsreningsverk under en tolvmånadersperiod och resultatet beräknas vara klara sommaren 
2020 och rapporten kommer i september 2020. Provtagningen görs i Sveriges tre största sjöar 
och är ett samarbete mellan vattenvårdsförbunden, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Havs- 
och vattenmyndigheten samt EU-projektet LIFE IP Rich Waters. 

Förvaltningen fortsätter att bevaka försvarsmaktens ansökan om tillstånd till utökad verksamhet 
och fler flygrörelser på Karlsborgs flygplats. I februari 2020 överklagade Hjo kommun 
Länsstyrelsens beslut eftersom den utökade verksamheten kan påverka Vättern. 

Vid före detta Hjo Mekaniska som gränsar till Hjoån har tidigare föroreningar påträffats som på 
sikt kan läcka ut i Vättern. Förundersökningen är nu avslutad och resultatet bedöms vara bättre 
än förväntat. Projektet har finansierats av länsstyrelsen och det är i samråd med dem och 
Miljösamverkan Östra Skaraborg som en eventuell fortsättning kommer att diskuteras.  Tre 
områden kvarstår som borde utreddas noggrannare och därefter också åtgärdas. Den 
ansvarsutredning som är gjord visar att varken Hjo kommun eller fastighetsägaren ska bekosta 
fortsatta åtgärder. Under hösten 2019 ansökte kommunen om bidrag från Länsstyrelsen för 
fortsatt arbete men medel beviljades inte i nuläget. Ansökan ligger kvar och vi inväntar nästa 
ansökningstillfälle 

 

Även på friluftsområdet Sanna har föroreningar påträffats i området eftersom det tidigare 
funnits en kommunal deponi för hushålls- och industriavfall samt en eldningsgrop på området, 
vilka läckt ut farliga ämnen i mark och lakvatten. Undersökningarna som utförts av externa part 
är avslutade och rapport med riskanalys och åtgärdsförslag kommer under tidig vår 2020. 
Därefter ska Hjo kommun ta fram en åtgärdsplan i samarbete med Miljösamverkan östra 
Skaraborg.  
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