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Verksamhetsplan för Hjo kommun 2019 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena, Boende, Tillsammans, 
Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Besökare och Vättern. Kommunfullmäktige har i sin budget för 
2019-2021 antagit 20 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 2019. 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 

 

  



 4(21) 

 

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 2019 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Främsta 
adressater: Staben, Samhällsbyggnad, Barn och Utbildning):  Hjo kommun växer i antal invånare. 
Per den sista december 2018 uppgick antalet till 9 176. Hjoborna ger också Hjo kommun ett 
mycket gott betyg som en plats att leva och bo på i medborgarundersökningen.  
En viktig förutsättning för befolkningstillväxten är tillgång till attraktiva bostäder för människor i 
olika skeden av livet. Bostadsförsörjningsprogrammet bedömer att det behövs ca 20 bostäder 
per år fram till 2025 och här är det viktigt att kommunen är med och skapar bra förutsättningar 
för om- och nybyggnad. Vid ingången av 2019 finns ett fåtal färdiga tomter för villabebyggelse.  

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. 

Under 2019 fortsätter arbetet med att ta fram nya detaljplaner för bostäder, industri och 
handelsändamål. Arbetet omfattar såväl planer i egen regi som planer i samarbete med privata 
fastighetsägare. På Knäpplan-området kommer gator, va-ledningar, belysning och grönytor att 
anläggas för 22 nya villor. Ytterligare detaljplan för bostadsbyggnation på Knäpplanområdet bör 
tas fram under året. För att underlätta den framtida planeringen av Hjo stad är det önskvärt att 
påbörja en fördjupad översiktsplan under året.  

Tillgången till bra förskolor och skolor har stor betydelse vid valet av bostadsort och just nu 
har både skolan och barnomsorgen behov av ytterligare verksamhetslokaler. Under 2019 
fortsätter planeringen för utbyggnad av nya skollokaler utmed Falköpingsvägen och 
tillbyggnaden av Orrelyckans förskola kommer att vara färdig under våren 2019.  

Välskötta parker, lekplatser och närhet till grönområden bidrar till att Hjo upplevs som en 
attraktiv boendekommun. I den senaste medborgarundersökningen 2018 ger de som svarat 
höga betyg när det gäller tillgänglighet till grönområden och skötsel av dessa. Vi ska ta hänsyn 
till behovet av grönytor och allmänna ytor i samband med planläggningsarbetet. I Hjo finns 
natur- och kulturmiljöer med värden som är viktiga att värna och förstärka för att öka vår 

Indikator : SCB 
Medborgarundersökning 2016 2017 2018 

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

9 048 
62 (medel 60) 

9 093  
Ingen mätning  

9176 (dec) 
67 (medel 61) 
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attraktionskraft. Det är vår utgångspunkt för framtida planering och för att behålla Hjos särart. 
Samhällsbyggnad arbetar kontinuerligt med att det offentliga rummet ska vara tillgängligt och 
upplevas som attraktivt. Under 2019 kommer stort fokus att ligga på skötsel, nedtagning och 
nyplantering av träd i staden. I samarbete med Länsstyrelsen ska en plan för skötsel och 
återplantering i Stadsparken tas fram. 
 
 
2. I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna. 

 
Verksamhetsplan 2019 - 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. Vid sidan av detta är det också viktigt att 
kommunikationerna inom tätorten och ytterområden är goda. 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 från 2018 visar att jämfört med både genomsnittssvensken och 
invånaren i andra småkommuner är våra medborgare 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. Medborgarnas bedömning av tillgången till gång och 
cykelvägar får högre betyg i undersökningen 2018 jämfört 2016. Däremot tycker man att 
kollektivtrafiken fungerar sämre.  

Hjo kommuns relativa litenhet vilket gör att en extensiv kollektivtrafik är svår att motivera 
ekonomiskt. Utvecklingen bör därför gå mot nya former av kollektiva transporter som inte 
enbart baseras på storskaliga och dyrbara kollektiva lösningar. Hjo har under januari 2019 
ansökt om att få delta i projektet KomiLand, men har inte antagits i denna omgång. Däremot 
kan det vara möjligt att vi blir godkända för att delta i ett kommande projekt i Västsverige som 
går under namnet ”Bilfria tätorter”. När tillfälle ges under 2019 kommer vi att ansöka om att få 
delta. 

Planering och utformning av infrastruktur och kommunikationer sker i samarbete mellan Hjo 
kommun, Trafikverket och Västtrafik och vi ska utveckla dialogen och samarbetet. 
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. 

Hjo kommuns Trafikprogram som omfattar perioden 2016-2021 innehåller förslag till ett antal 
åtgärder kring trafiklösningar i Hjo tätort. Inom en snar framtid behöver programmet revideras 
och detta bör ske samtidigt som arbetet med en fördjupad översiktsplan för Hjo stad. 
Förvaltningen har under 2018 sett över den framtida utbyggnaden av GC-vägnätet i dialog med 

Indikator: SCB:s medborgarundersökning 2016 2017 2018 
- Betygsindex kommunikationer 50 (medel 49) - 54 (medel 55) 
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tekniska utskottet. Vi har sökt och beviljats statlig medfinansiering för att bygga GC-väg utmed 
Kvarngatan under 2019. Inom ramen fön samma ansökan har vi också beviljats bidrag för att 
tillgänglighetsanpassa sammanlagt sex stycken hållplatslägen för kollektivtrafiken utmed Nygatan, 
Kvarngatan och vid Guldkroksskolan. 

 

3. Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om 
personer med funktionsnedsättningar  

 
Verksamhetsplan 2019 - Såhär bidrar vi till att uppnå detta mål (Adressat: VO): 
 
För att nå målet med nöjda brukare inom Vård och Omsorg krävs att alla medarbetare i 
verksamheten har ett gemensamt förhållningssätt (baserat på visionen, värdegrunden och 
värdighetsgarantierna) samt rätt förutsättningar att bedriva en verksamhet där brukarnas 
intressen tas om hand på bästa sätt.  

För att säkerställa en organisation av god kvalitet arbetar Vård och Omsorg med ett 
ledningssystem för kvalitet där vi löpande utvärderar rutiner och arbetssätt. Under 2019 
kommer organisationen bl a arbeta med nya sätt att öka följsamheten till de rutiner vi har samt 
utarbeta nya där behov uppstår.  
 
För att skapa rätt förutsättningar för nöjda brukare kommer Vård och Omsorg under 2019 
särskilt fokusera sitt arbete på:  
1) Avvikelsehantering,  
2) Rutinerna för arbetet på natten på särskilt boende samt  
3) Heltid som norm. 

1) Om en brukare inte är nöjd, eller något går fel i vården, så är det viktigt att lära av den 
inträffade avvikelsen.  En översyn av avvikelsehanteringen har gjort under 2018 och 
under 2019 ska organisation ta fram en genomförandeplan som säkerställer ett 
gemensamt arbetssätt med avvikelser. Detta ska inkludera gemensamt syfte och rutiner 
för rapportering över alla enheter samt skapa rätt tekniska förutsättning i systemen. 
Vidare behövs en organisation som tar tillvara informationen från avvikelserna, och 
säkerställer återkoppling och lärande. 

2) En handlingsplan är framtagen för att arbeta vidare med SKLs rekommendation kring 
arbete på natten i särskilt boende, ”Sätt ljus på natten”. Vi arbetar vidare med frågor 
kring bemanning, organisation och digitala hjälpmedel för att öka brukarnas trygghet. 

3) Den viktigaste faktorn för nöjda brukare är organisationens medarbetare. Under 2019 
intensifieras arbetet med en översyn av möjligheten att erbjuda heltid som norm. Detta 
för att ge medarbetarna så goda förutsättningar som möjligt att välja att arbeta i Hjo 
kommun och ge våra brukare en god omsorg.  

Det är även fortsättningsvis viktigt att arbeta med en god personalkontinuitet inom hemvården. 
Med personalkontinuitet menas antal vårdare som besökare vårdtagaren inom 14 dagar. Läget 
har förbättrats något det senaste året, men vi är ännu inte nöjda med resultatet vilket gör att vi 
inte kan släppa frågan. 

Indikator: SoS brukarundersökning 
- Andel nöjda brukare inom Hemtjänst 
- Andel nöjda brukare inom SÄBO 

2016 2017 2018 

88% (riket 89%) 
88% (riket 83% 

92% (riket 89%) 
89% (riket 82%) 

85% (riket 88%)              
88% (riket 81%) 
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4. Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategin 
för Sverige. 

 
Verksamhetsplan 2019 - 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. I Hjo kommun hade vi redan vid utgången av 2017 
uppnått 82,5% och sedan dess har Hjo Energi installerat 336 st anslutningar. Vi är alltså på 
väldigt god väg och med nuvarande takt bör vi nå upp till de 95 % som eftersträvas senast 2020. 
Arbetet fortsätter enligt plan under 2019. 

5.Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen och fullfölja sina 
gymnasiestudier.  

 
Verksamhetsplan 2019 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
BU): 

Andelen behöriga elever till gymnasiet minskade tyvärr från 89,5% 2017 till 81,7% 2018. 
Statistiken visade att det var i huvudsak i fyra ämnen där vi tappade gentemot föregående år 
nämligen Engelska, Fysik, Matematik och Moderna språk, språkval. För att skapa bättre 
förutsättningar för eleverna att lyckas har man bl.a. tillsatt en speciallärare i engelska HT 18. 
Den organisationsförändring som genomfördes på högstadiet inför VT 2019 hoppas man ska ge 
en ökad samsyn kring elevernas lärande. Målet med den nya organisationen är en likvärdig skola 
som präglas av samsyn och kollegialitet vilket man tror kommer leda till en bättre arbetsmiljö 
och ökade resultat. Arbetet på högstadiet ska genomsyras av en stark Vi-känsla som bygger på 
visionen, Vi på skolan, Våra elever Vårt gemensamma ansvar. Med visionen vill man signalera en 
ökad kollegialitet och främja en ansvarskultur där man har ett gott arbetsklimat och känner 
glädje och lust att lära. Personalen arbetar vidare under våren 2019 med att utveckla visionen 
bl.a. genom Anders Hanssons bok Salutogen kultur.  

En framtida utmaning i att kunna bibehålla kvalitet i flera ämnen inom grundskolan ligger i 
rekrytering av behörig personal. I exempelvis engelska ser man att det har varit svårt under en 
period och likaså i språkval där man inför höstterminen 2018 inte kunde erbjuda eleverna 
undervisning i franska på grund av att man inte fick någon behörig till tjänsten.  

Arbetet kring trygghet och studiero som man föregående år fick ekonomiskt stöd från 

Indikator:  Post- och telestyrelsen 2016 2017 2018 

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

50,3 % 82,5% Ej klar 
hos PTS 

Indikator:  Skolverket uppföljning (Siris) / SKL 
Öppna jämförelser Grundskola 2016 2017 2018 

Andel elever som är behöriga att söka 
gymnasieutbildning. 
Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 
år inkl. IM-program 

90,7 % 
73,7 % 

89,5 % 
83,7 % 

81,7 % 
90,2 % 
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skolverket för att bl.a. kunna påbörja ett arbete kring vuxenstyrda rastaktiviteter kommer 
fortsätta trots att man inte fick några nya medel från skolverket för 2019. Man sökte pengar 
men fick inga men väljer alltså ändå att arbeta vidare med detta då man sett att det gett ett 
positivt resultat.  

Trygghetsteamen ska fortsatt arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Detta för att uppnå ett 
mer långsiktigt arbete.  

När det gäller arbetet med att NPF*-säkrat alla skolor i kommunen så har man inte lyckats med 
det. Däremot har man arbetat utifrån generella åtgärder i alla klassrum där man jobbar med 
tydlighet och struktur något som gynnar samtliga elever. Detta arbetet har bara påbörjats ute i 
verksamheterna och man kommer jobba vidare med detta under året. 
 
Andelen elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år inkl. IV-program steg med 10 % från 
2016 till 2017 och från 2017 till 2018 steg andelen från 83,7 % till 90,2 %. 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.    

Hjo kommun deltar i spel- och kulturprojektet, Studio Ludum, i samarbete med Högskolan i 
Skövde. Projektet riktar sig till spel- och kulturintresserade unga människor (15-24 år) som 
varken arbetar eller studerar och syftet är att nyttja deras engagemang kring spelintresset, för 
att motivera dem att göra klart sina studier och/eller på andra sätt ta sig närmare 
arbetsmarknaden. Projektet arbetar mot att bygga självförtroende och självkänsla samt skapa 
målbilder med spelintresset som utgångspunkt. Samverkansparterner är förutom Högskolan i 
Skövde även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Primärvården och de kommunala 
verksamheterna.  

 

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

 
 
 
 

Verksamhetsplan 2019 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
BU): 

Enligt 2018 års siffror från KKiK får så stor andel som 96% av barnen plats på förskola inom 
den kommunala platsgarantin på 3 månader. De som inte får plats i tid enligt garantin har 
önskat placering under de perioder när vi ur ett barnperspektiv inte skolar in några barn. T.ex. 
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.  

Arbetet med att permanenta en avdelning på Orrelyckan kom igång under våren 2018 och 
beräknas vara färdigt under våren 2019.   

Beslutet om att barngrupperna inom förskolorna i Hjo kommun ska minska från 20 
barn/avdelning till 18 barn/avdelning kommer inte påverka möjligheten att få plats på förskola 
inom platsgarantin. Detta kommer fortsatt kunna efterlevas genom nyöppningen av 
Orrelyckans blåa avdelning under VT 2019 samt att man till VT 2020 öppnar Kvartersgården på 

Indikator: Kommunens kvalitet i korthet 2016 2017 2018 

Andel barn som fått plats enligt platsgarantin. 99 % 91 % 96 % 
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Hammarn.   

 
7. I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga.  

 
Verksamhetsplan 2019 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
BU): 

Under våren 2019 kommer verksamheten att genomföra en brukarundersökning på ett annat 
sätt än man gjort tidigare år. Detta för att det i undersökningen 2018 var så låg svarsfrekvens 
att det inte gick att utläsa något av undersökningen. Enkäten kommer antingen gå ut till 
vårdnadshavare via den nya lärplattformen Vklass eller i sms form från kommunens 
enkätverktyg webropool.  

Arbetet kring trygghet och studiero som man föregående år fick ekonomiskt stöd från 
skolverket för att bl.a. kunna påbörja ett arbete kring vuxenstyrda rastaktiviteter kommer 
fortsätta trots att man inte fick några nya medel från skolverket för 2019. Man sökte pengar 
men fick inga men väljer alltså ändå att arbeta vidare med detta då man sett att det gett ett 
positivt resultat.  

Trygghetsteamen ska fortsatt arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Detta för att uppnå ett 
mer långsiktigt arbete.  

 

 
  

Indikator:  Lokal 
brukarundersökning 2016 2017 2018 

Andel elever som känner sig trygga 
i förskola/skola/fritidshem. 

 F: 99 % 
Åk 5: 95 % 
Åk 8: 95 % 

 F: 88 % 
Åk 5: -  
Åk 9: - 

F: saknas** 
Åk. 5: 94%* 
Åk 9: 94 %* 
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8. Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha 
Sveriges bästa hälsa 2020.  
 

 
Verksamhetsplan 2019 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Samtliga)  
I det strategiska folkhälsoarbetet lägger vi under 2019 fokus på: 
- Barns språkutveckling/språk- och litteraturförskolor (underlätta pedagoggruppens förutsättningar 

att arbeta vidare med framtagen verktygslåda).  
- Film för framgångsrik matchning på arbetsmarknaden (söka medel för att utveckla och sprida 

Hjometoden, där fem av fem ungdomar fick en anställning). 
- Skolnärvaro (fortsätta sammankalla och stötta Skolnärvaroteamets arbete kring berörda 

individer).  
- Volontärtorget (stötta samordnaren med utvärdering och eventuell fortsättning).  
- Äldres välbefinnande (musikunderhållning på äldreboenden i samarbete med kulturskolan och 

frivilligsamordnaren). 

Parallellt pågår ständigt verksamheter som syftar till att främja invånarnas hälsa och välmående 
på olika sätt. Här är några exempel på hälsofrämjande insatser under 2019:  
 
Personer som varit utsatta för relationsvåld uppvisar en signifikant sämre självskattad hälsa, 
framför allt psykiskt, än de icke våldsutsatta.  Socialtjänsten förstärker nu arbetet kring våld i 
nära relationer och hedersrelaterat våld. En arbetsgrupp har startats igång för de kommunala 
verksamheterna och nästa steg är att bjuda in polis och primärvård för att tillsammans finna 
former för en fördjupad samverkan där förebyggande arbete är en viktig del. Ett närliggande 
område som socialtjänsten prioriterar är könsstympning och här har en samverkan med 
förskolor, mödravården, öppenvården Dialogen startat.  

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 studiecirkel för nyanlända föräldrar. I 
studiecirkeln diskuteras vardagsnära frågor om barns utveckling, normer och värderingar, skola 
och fritid. 

Prerehabprojektet ”Promise Hjo” ska stärka individen till att uppnå en bättre hälsa samt att 
stärka individernas möjlighet till en på sikt egen varaktig försörjning.  De som deltar i 
verksamheten ska få en meningsfull sysselsättning, ingå i ett socialt sammanhang för att komma 
ett steg närmare arbetsmarknaden. Målgruppen är individer med psykisk ohälsa och/eller som 
har eller har haft en missbruks/beroende-problematik, individer med en komplex social 
problematik samt långtidssjukskrivna individer som inte har haft ett arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden under lång tid.  

Med en allt större andel äldre i vår befolkning ökar vikten av förebyggande insatser. Vård och 
omsorg fortsätter sin satsning på förebyggande arbete med fallprevention. Den redan mycket 
uppskattade insatsen ”Hjo faller ej!” fortsätter och Frivilligverksamheten har ansökt om 
projektmedel för en eventuell utökning av detta arbeta samt av insatserna kring Anhörigstöd. 
Under 2019 fokuseras även på äldres psykiska hälsa genom information och förebyggande 

Indikator: SKLs öppna jämförelser  2014 2015-2017 2018 

Självskattat allmänt hälsotillstånd 74 % - 73% 
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insatser. En viktig pusselbit i arbetet kommer vara brukardialoger på ex Rödingen.  
 
Nybyggnationen av Sigghusbergs särskilda boende satsar på ett utegym anpassat för äldre, vilket 
även kommunens övriga äldre invånare kan ta del av.  

 

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. 

 

9. I Hjo kommun ska vi ha ett förhållningssätt som bygger på mod och 
nytänkande. Digitalisering är en av grundförutsättningarna för att 
kunna bygga en smart kommun där vi arbetar tillsammans för att 
göra skillnad för invånare, företagare och besökare.  
 
Verksamhetsplan 2019 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Samtliga): 

 

Digitalisering är en grundförutsättning för att kunna arbeta smart och modernt. IT-enheten 
arbetar med ständiga förbättringar av den digitala miljön. Fokus är 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. Redan 2018 började vi kartlägga om Arbete och Socialtjänst samt 
Vård och Omsorg har processer som kan digitaliseras. Arbete och socialtjänst fortsätter 
arbetet med digitaliseringen av försörjningsstöd för att förenkla för Hjoborna och öka 
kvaliteten på handläggningen. Under 2019 kommer fler verksamheter göra samma analys för att 
hitta processer som möjligtvis kan stödjas av digitalisering. Först ut är 
Kommunledningskontoret och en av de processer som ska analyseras är anställningsprocessen 
som förhoppningsvis inte bara ska kvalitetssäkras utan även digitaliseras till vissa delar. Med ett 
förenklat och kvalitetssäkrat arbetssätt kan vi bättre serva dem som vi finns till för.  
Som exempel på hur vi visar mod i digitaliseringen är satsningen på att förse politikerna i Hjo 
med varsitt digitalt verktyg i syfte att effektivare nå ut med handlingar. Detta ska implementeras 
fullt ut under 2019. 

Kultur, turism och fritid kommer under året att 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. 

 

Vi arbetar vidare utifrån SKLs rekommendation ”Sätt ljus på natten” i särskilt boende och i 
samband med det så intensifieras arbetet med att använda modern teknik för tillsyn på natten 
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med hjälp av kameror och sensorer. 
Vård och Omsorg har också en målsättning om att skapa fler e-tjänster så att invånaren enkelt 
både kan kontakta Vård och Omsorg, ansöka om rätt tjänst samt även följa sitt ärende digitalt 
genom beslutsprocessen. Det Kommunala Pensionärsrådet bjuds in under våren för diskussion 
kring behoven av e-tjänster samt av förebyggande arbete då vi vet att det i samhället finns en 
stor grupp i ”e-skugga” - ett digitalt utanförskap. 

Under 2019 införs en ny digital lärplattform vars syfte är att underlätta kommunikationen 
mellan skola/förskola/fritids och vårdnadshavare. För att plattformen ska användas optimalt så 
krävs en arbetsinsats under kommande år vad gäller information och utbildningsinsatser. 

 
10. I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat.  

 

Verksamhetsplan 2019 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Näringsliv): 

Näringslivsenheten ska tillsammans med Hjo Näringsliv fokusera på  
- entreprenörskap (Ung Drive, Ung Företagsamhet och Hjo Nyföretagarcentrum)  
- olika tema- och branschinriktningar samt  
- gemensam marknadskommunikation  

Detta enligt uttalad önskan för att skapa lokal kännedom, bygga stolthet och därmed skapa fler 
ambassadörer och för att stärka Hjos platsvarumärke och attraktivitet.  
 

Förenkla Helt Enkelt ska fortsatt prioriteras i syfte att skapa förståelse för näringslivets 
förutsättningar. Alla kommunens verksamheter erbjuds 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. 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.       

  
 
  

Indikator: SKL’s servicemätning ”Löpande insikt” 
Svenskt Näringslivs kommunranking 2016 2017 2018 

Placering på kommunrankingen 166  146 172 
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11. I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt 
att kontakta kommunen.  

 
Verksamhetsplan 2019 - 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. Varje enskild kontakt ska innebära att man får svar på sina frågor eller 
kommer vidare i sitt ärende, på ett enkelt och effektivt sätt.” Detta framgår av förslaget till 
kommunikationsstrategi som ska antas under våren 2019 i samarbete med Karlsborgs och 
Tibro kommun. Kommunikationsstrategin förtydligar vilket ansvar var och en har för att 
kommunicera, hur vi ska kommunicera och vad vår kommunikation ska präglas av. 
Kommunikationsarbetet ska bidra till att kommunens mål uppnås och att visionen förverkligas 
och hålls levande. Utifrån kommunikationsstrategin ska vi också under 2019 ta fram en tydlig 
rutin för kommunikation via digitala kanaler, t ex telefon, e-post, sociala medier, sms etc. Målet 
är att alla medarbetare ska känna till hur vi kommunicerar internt och externt för att de vi 
möter ska känna att de får ett gott och professionellt bemötande. Vi fortsätter vidareutveckla 
Kontaktcenter i Stadshuset med målet att erbjuda bästa möjliga service både internt och 
externt.  
Förenkla helt enkelt är en viktig satsning för att näringslivet ska uppleva att det är enkelt att 
kontakta Hjo kommun. Detta projekt fortsätter under 2019.  
Kultur, turism och fritid kommer att genomföra förändringar i öppettider i Kulturkvarteret. 
Målet är att på ett bättre sätt möta våra medborgares behov vad gäller tillgänglighet och i 
samband med detta kommer stort fokus att ligga på högre kvalitet när det kommer till service 
och bemötande i Kulturkvarteret. 

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. 

Indikator:  SCB:s medborgarundersökning 2016 2017 2018 
Betygsindex för bemötande och tillgänglighet. 59 (medel 59) - 62 (medel 55) 
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12. I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen. 
 

Indikator: SCB:s 
medborgarundersökning 2016 2017 2018 

Sammanfattande nöjd inflytande index. 43 (medel 42) Ingen mätning 50 (medel 43) 

 
Verksamhetsplan 2019 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Samtliga): 

 
2018 års medborgarundersökning 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.  

 

Under 2019 finns tankar om att vidareutveckla medborgardialogen utanför tätorten Hjo stad, 
genom att bjuda in samhällsföreningarna i t ex Gate och Korsberga/Blikstorp till en enkel träff 
med Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och samhällsbyggnadschef.  
 

Under 2019 erbjuder Hjo Kommun en ny mötesplats som går under namnet ”Dialog 
Funktionsvariation”. Mötesformen har till uppgift att ersätta det tidigare Rådet för 
Funktionshinderfrågor. Syftet och intentionen från Hjo kommun är att visa dess 
funktionsvarierade medborgare, eller anhöriga att vi lyssnar och vill ta del av deras åsikter och 
förslag. Att vi önskar dela och ta till oss information som är av intresse för målgruppen. Denna 
mötesplats bygger på öppenhet och tillgänglighet. Det skall vara enkelt att komma till tals och 
att få träffa kommunens folkvalda politiker. Därmed hoppas kommunen att fler Hjobor med 
funktionsvariation ska ha möjlighet att delta på sina villkor.  

Alla verksamheter välkomnar synpunkter och idéer från Hjoborna som kan utveckla 
möjligheten att påverka utvecklingen av kommunens arbete. Synpunkten är ett utmärkt sätt att 
kontakta kommunen på och förvaltningen ser gärna att fler Hjobor tar möjligheten att förmedla 
sina förbättringsförslag. 

 

13. Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet 
Verksamhetsplan 2019 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Samtliga): 

 

Socialtjänstens integrationsverksamhet har ansvar för att samordna och skapa utbildnings- och 
informationstillfällen för hela samhället. Integrationsenheten kommer att fortsätta erbjuda 
informationskvällar till allmänheten genom integrationsforum. Viktiga samhällsfrågor kommer 
att stå i fokus med integration som den viktiga kärnan. 

Projekt ”språkvän” har utvecklats på ett mycket positivt sätt och totalt har över 70 personer 
anmält sitt intresse till projektet, såväl svenskar som nyanlända. Projektet är förlängt och under 
2020 kommer projektet att implementeras i ordinarie verksamhet.  Förhoppningsvis kommer 
projektet få ringar på vattnet som leder till fler naturliga möten och mötesplatser mellan 
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nyanlända och svenskar.  

Integrationsenheten deltar i språkcafé i samverkan med Folkhögskolan. Det är en möjlighet att 
under lättsamma former träffas över gränserna, svenskar och nyanlända  

En Leaderansökan kommer också att lämnas in och denna riktas mot att utveckla 
integrationsarbetet i Hjo kommun genom en språkkoordinator. Språkkoordinatorn är tänkt att 
fungera som ett stöd för såväl kommunala verksamheter som för externa samarbetspartner  
t. ex. näringslivet. 

Hjo kommun driver tillsammans med Tibro och Karlsborgs kommuner ett projekt som ska 
arbeta med att förebygga den vardagsnära rasismen. Projektet kommer att arbeta brett och 
inkludera såväl anställda som invånarna i de tre kommunerna. Under våren 2019 kommer en 
hel månad att ha fokus på frågor kring vardagsrasism och hur detta kan förebyggas och bl a 
kommer inspirationsföreläsningar att erbjudas till kommuninvånarna. 

Integrationsenheten och Svenska kyrkan samverkar för att främja inkludering i det svenska 
samhället och Hjo kommun och motverka främlingsfientlighet. 
 
Kulturkvarteret inklusive biblioteket arbetar för demokrati och jämlikhet genom arrangemang, 
utställningar och skyltning som väcker frågor och sprider kunskap. Vi uppmärksammar viktiga 
dagar såsom Förintelsens minnesdag och de nationella minoriteternas dagar. 

Vi är en mötesplats för alla och tillhandahåller litteratur och andra medier på en mångfald av 
språk. 
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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.  
 

 

14. I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet 
Indikator: SCB:s medborgarundersökning 

2016 2017 2018 

Kommunmedborgarnas betygsättning av möjligheterna 
till att kunna utöva fritidsintressen i Hjo 

59 (medel 
55) - 64 (medel 57) 

 

Verksamhetsplan 2019 - 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 för att stötta 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. 

 

Strategier och organisation för skötsel samt underhåll ska förtydligas för Hjo kommuns leder. 
Samarbeten med närliggande kommuner är ett måste och ska utvecklas under 2019. Som ett 
led i detta kommer ett utökat samarbete med Tibro och Karlsborg för gemensamma frågor 
som rör bland annat fritidsområdet att fortsätta under 2019. 
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15. I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet 

 

Verksamhetsplan 2019 - 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  
-- under hela året för en bred målgrupp. 
-- för alla barn i förskola och grundskola. 
Barn och unga är särskilt prioriterade målgrupper.  

Vi skapar förutsättningar för föreningar och andra aktörer att vara medskapande i 
kulturutbudet genom utveckling av bidragssystemet och bokningssystemet.  
Vi utvecklar arbetet med att göra ungdomar delaktiga i kulturskapande och förmedla deras 
perspektiv på kultur.  

Vi arbetar strategiskt 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. 

 

 
 
16. Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling 
 

Indikator: Handeln i Sverige 2015 2016 2017 
- Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln 
- Försäljningsindex i dagligvaruhandeln 

38 
74 

40 
73 

44 
73 

 

Verksamhetsplan 2019 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Näringsliv/Stab): 

Hjo Näringsliv tillsammans med Hjo Handel ska aktivt skapa och stödja aktiviteter löpande 
under året. Allt för att skapa en positiv handelsutveckling. 

Tillsammans med handeln och kultur/turism/fritid arbetar vi med vår stora utmaning att skapa 
fler aktiviteter för att stärka handeln även under vinterhalvåret. 
En viktig pusselbit för att skapa ett levande centrum med en positiv handelsutveckling är att 
arbeta med förbättrad tillgänglighet (samverkan kring öppettider mm) i syfte att möta 
Hjobornas och besökarnas förväntningar.      

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.  

Indikator: SCB:s medborgarundersökning 2016 2017 2018 
Betygsindex för Hjo kommuns 
kulturverksamhet inkl biblioteksverksamhet. 

63(medel 59) - 66(medel 59) 
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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.  

 

17. I Hjo ska det vara enkelt att leva 
miljövänligt 
 
Indikator: SCB medborgarundersökning 2016 2017 2018 
Betygsindex för kommunens miljöarbete. 59 (medel 51) Ingen mätning 60 (medel 53) 

 
Verksamhetsplan 2019 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Hållbarhet/Stab): 

Medborgarundersökningen från 2018 visar att Hjoborna är generellt mycket nöjda med 
kommunens miljöarbete, och vår bedömning är att det finns goda förutsättningar att leva 
miljövänligt i Hjo. Jämfört med många andra småkommuner ligger vi långt framme. Förra året 
tog hållbarhetsberedningen fram en hållbarhetsstrategi. I den utkristalliserades vilka områden vi 
ska satsa särskilt på i det fortsatta hållbarhetsarbetet. Enkelt uttryckt kan man säga att 
kommunens insatser kan delas upp i två delar:  
a) åtgärder för att det ska vara praktiskt möjligt att leva miljövänligt 
b) åtgärder för att öka medvetandegraden och kunskapen om hur man lever miljövänligt 
(kunskap, värderingar, attityder). 
Under 2019 kommer kommunen fortsätta inspirera Hjoborna till hållbara val i vardagen genom 
att anordna kvarterskvällar på Kulturkvarteret med miljö/klimattema. Ett nytt koncept för året 
är också månadens hållbarhetstips som kommer att publiceras på hemsida/facebook-sida. Earth 
Hour kommer att genomföras i slutet på mars tillsammans med ett antal föreningar för att sätta 
fokus på energi- och klimatfrågan. Som kommunens största arbetsgivare fokuserar Hjo 
kommun också på att vara ett gott föredöme i omställningsarbetet. Under 2019 handlar det tex 
om att möjliggöra för källsortering inom kommunens olika verksamheter, minimera onödig 
konsumtion av möbler inom ramen för kommunens verksamheter och tänka mer cirkulärt. 
Åtgärder kommer också genomföras för att minska matsvinnet bland våra äldre som bor på 
särskilt boende och i skolan bland våra elever. För att öka kunskapen om vad man som enskild 
individ kan göra för att skydda Vättern så ska information ges ut om utsläpp i avloppen och 
hantering av båtbottenfärger/toatömning och skrotbåtar. 
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18. Hjo kommun ska vara fossiloberoende år 2030.  
 

Indikator: RUS (Regional utveckling och samverkan i 
miljömålssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen 

2016 2017 2018 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton 
CO2-ekv. (exklusive industrin) 
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton 
CO2-ekv. (inklusive industrin) 

21 332 
 

23 490  

Ej klart 
 

Ej klart 

- 
- 

Verksamhetsplan 2019 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Hållbarhet/Stab): 

 

Hjo kommun har skrivit på Klimat 2030-Västra Götaland ställer om. Utsläppen från 
uppvärmning visar på en tydlig nedåtgång som ett resultat av utbyggnaden av fjärrvärmen i Hjo 
kommun. Så gott som samtliga våra fastigheter värms upp med grön el eller fjärrvärme men två 
fastigheter har fortfarande reservuppvärmning via olja. Statistik över utsläpp av CO2 inom Hjo 
kommun som geografiskt område visar tydligt att det är transporter som bör vara i fokus för 
vårt fortsatta arbete mot att bli en fossiloberoende kommun. Hållbara transporter är därför ett 
utvalt fokusområde. 

Under 2018 gjordes en kartläggning av kommunens fordon. Energideklarationen gav oss ett 
nuläge avseende kostnader och miljöpåverkan för våra bilar och förslag på hur vi kan sänka 
både kostnader och miljöpåverkan för kommunens bilar. Planen är att ersätta så många bilar 
som möjligt med elbilar när nuvarande leasingavtal löper ut. Under våren 2019 kommer 20 
laddpunkter vid Vallgården att tas i drift och elbilar kommer att användas både inom 
Socialtjänst, Resurs och Bistånd, Hemvården och Hälso- och sjukvårdsenheten. En bilpool 
kommer att skapas under 2019 över enhetsgränserna i syfte att minska antalet bilar totalt och 
därmed minska klimatpåverkan. Kommunens mötes- och resepolicy ska tydligare styra 
medarbetarna mot användning av i första hand kollektivtrafik, cykel och därefter elbil och i sista 
hand fossilbilar. 
En förutsättning för att Hjo kommun ska kunna bli fossiloberoende senast år 2030 är att vi kan 
tanka förnybara drivmedel i Hjo. Under 2019 finns inga konkreta planer för att åtgärda detta, 
men vi deltar i Kommunalförbundets Hållbara Skaraborg där man strategiskt arbetar vidare 
med frågan.  
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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. 

 
19. Hjo ska få fler besökare 
 
Indikator: Inkvarteringsstatistik SCB 2016 2017 2018 
Antal gästnätter– hotell, vandrarhem, stugbyar 
och camping* 

61 102 63 884 
(+4,5%) 

Ej klart  

 

Verksamhetsplan 2019 - 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 2019 kommer 
verksamheten att lägga speciell vikt vid värdskap och utbud.  
 
Värdskap – här ska turistinformationen under året arbeta för att bli mer mobila. En lådcykel 
skall köpas in, vilken ger turistinformationen möjlighet att cykla ut och vara på platser där 
besökarna befinner sig.  
 
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”. 
Inom området ingår att utveckla nya tematiska vandringar, skapa en webbportal och en 
marknadsföringsbank - tillgänglig för näringen, starta upp ett Artist-in-Residence-program samt 
arbeta med övergripande marknadsföring som positionerar Hjo inom området konst, arkitektur 
och design.  
 

*Ny indikator: Tidigare har Hjo köpt in statistik från Resurs (TEM-undersökning) och senare HUI. Dessa båda företag 

använder olika metoder för att mäta turismens omsättning vilket resulterat i att statistiken genom åren avsevärt skiljt sig åt. 

Besöksnäringen i Sverige har signalerat att det krävs en nationell standard för att mäta turismens omsättning på regional och 

lokal nivå, så att kommuner och regioner har samma underlag att utgå ifrån och således kan jämföra siffror med varandra. I 

dagsläget saknas ett formellt uppdrag på nationell nivå att arbeta fram en sådan nationell standard. Fram tills att en sådan 

nationell mätmetod är framtagen, använder flertalet kommuner i Sverige, inkvarteringsstatistiken som indikator. Denna 

statistik tillhandahålls för Hjos räkning av Turistrådet Västsverige samt kompletteras med statistik från SCB – den senare 

inkluderar även camping.   
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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. 
 

 
20. Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar. 
Verksamhetsplan 2019 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål (Adressat: 
Samhällsbyggnad): 
 

Arbetet med Vatten och Avloppsplanen-planen (VA-plan) för Hjo kommun som påbörjades 
under 2017 är slutfört och kommer att antas 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. Under 
kommande år kommer kommunen att arbeta med de åtgärder som identifierats i planen. 
 

Under 2019 kommer vi att arbeta med information till invånarna kring olika sätt att skydda 
Vättern från föroreningar. Båtägare i hamnen när det gäller hanteringen av avfall, latrin, 
kemikalier och bottenfärger förtydligas. Kommunen invånare ska uppmärksamma på vikten av 
att inte tvätta bilar på garageuppfarten eller gatan samt hantering av kemikalier i hemmet. Det 
handlar om att öka kunskapen och medvetenheten om hur vi kan skydda Vättern. 

 

En undersökning har gjorts vid före detta Hjo Mekaniska som gränsar till Hjoån för att hitta 
föroreningar som på sikt kan läcka ut i Vättern. Föroreningar har påfunnits i området. 
Tillsammans med MÖS och Länsstyrelsen gör vi under 2019 en ny ansökan om medel för att 
genomföra sanerande åtgärder.  
 
Även på friluftsområdet Sanna fortsätter den miljötekniska undersökningen eftersom 
föroreningar påträffats i området. Detta beror på att det tidigare funnits en kommunal deponi 
för hushålls- och industriavfall samt en eldningsgrop på området, vilka läckt ut farliga ämnen i 
mark och lakvatten. Det fortsatta arbetet syftar till att ta fram en plan för hur spridningen av 
föroreningarna ska förhindras. 
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