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Verksamhetsplan för Hjo kommun 2022 

Kommunfullmäktige styr mot visionen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” och de sex 

utvecklingsområdena: 

- Boende 

- Tillsammans  

- Levande Hjo  

- Hållbarhet/Natur 

- Besökare och  

- Vättern.  

 

Kommunfullmäktige har i sin budget för 2022 antagit 12 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 2022. 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 

 

Eva Ulfenborg 

Kommundirektör 



Utvecklingsområde 1: Boende - Lätt och gott att leva  

Hjo har en enorm potential som 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. 

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

Verksamhetsplan 2022 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål: 

Befolkning, attraktivitet och boende 

De senaste åtta åren har antalet invånare i Hjo ökat varje år från 8 807 år 2013 till 9259 i januari 2022. 
Många mindre kommuner som ligger långt från storstadsnoder kämpar med att behålla invånare och 
därför är det positivt att Hjo de senaste åren inte bara lyckats behålla, utan också ökat antalet invånare.   

I SCB:s medborgarundersökning 2020 ger de som svarat fortsatt höga betyg till Hjo som en plats att leva 
och bo på. De som svarar är nöjda med möjligheterna att hitta bra boende och är mycket nöjda med 
hur trivsam bebyggelsen är.  

Det är många olika faktorer som har betydelse för att Hjo ska vara en attraktiv boendekommun. 
Samtliga fullmäktiges mål och arbetet med att nå dessa bidrar men redovisningen nedan fokuserar på 
samhällsplanering och fysisk miljö och de insatser som görs för att skapa förutsättningar för att fler ska 
kunna leva, bo och verka i Hjo.  

Senaste medborgarundersökningen visar att medborgarna är nöjda med hur tryggt det är vistas utomhus 
på kvällar och nätter. De är också relativt trygga när det handlar om utsatthet för hot, rån och inbrott.  

 
Hjos attraktivitet påverkas av arbets- och utbildningsmöjligheter inom rimligt avstånd. Även här visar 
undersökningen att de som svarat är nöjda. Barn och utbildning har sett en ökning av antalet barn i 
förskolan än vad tidigare prognoser visat. Ökningen av antalet barn i förskolan sker både i Hjo tätort 
och på landsbygden. I tätorten ser verksamheten över alternativ för att fortsatt kunna erbjuda alla barn 
plats inom tre månader.  
 
Arbete under 2022 

• Från och med 2022 kommer Hjo kommun, tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg, att 
delta i projektet ”Inflyttarservice Skaraborg” vars syfte är att just ge service till inflyttare. Genom 
en gemensam webbplats där information och marknadsföringsmaterial om Skaraborgs 

Indikator: SCB Medborgarundersökning 2020 2021 2022 

o Antal invånare. 
o Andel positiva till kommunen som en plats att bo och leva på (ny) 
o Andel som kan rekommendera andra att flytta till Hjo (ny). 

9229 ca 9230  



kommuner finns samlat ska de möjligheter som delregionen och Skaraborgs kommuner erbjuder 
synliggöras. Syftet är att attrahera och behålla invånare genom att visa upp Skaraborg som en 
attraktiv delregion där man vill leva, bo och arbeta. 

• Vid sidan av detta projekt kommer Hjo kommun också finnas på marknadsförings- och 
jämförelseverktyget nykommun.se. Sajten innehåller information och olika jämförelser av 
kommuner som en plats att leva och bo på. Under våren kommer sidan för Hjo kommun 
succesivt fyllas med information och förhoppningen är att arbetet är klart under hösten 2022. 

• Vårterminen 2022 tas Estrid Ericsonskolan i bruk och Hjo tätort får då ytterligare en grundskola 
från förskoleklass till åk6. Den nya skolan gör det möjligt för kommunen att ta emot fler elever i 
låg och mellanstadiet. 

• Kommunen arbetar enligt Effektiv samordning för trygghet, EST, för att öka tryggheten i 
kommunen. Kartläggning av brott, händelser och annat otrygghetsskapande lyfts i en bred 
samverkan för att belysa problem, identifiera trender och slutligen hantera och förebygga dessa 
kort och långsiktigt. Fr o m 2022 utökas samverkansgruppen inom EST med fler aktörer för att 
nå en bredare representation av samhället och inkludera fler i processen för att skapa trygghet. 
Kommunen kommer också att påbörja arbetet med att förmedla den samlade kunskapen kring 
trygghetsläget i Hjo till allmänheten.  
 

Planering för bostäder och verksamheter 

Många av våra medborgare pendlar till arbete och studier, främst till Skövde. Det är därför viktigt att vi 
stärker vår attraktivitet som boendeort. En viktig förutsättning för att fler ska kunna välja Hjo som 
boendeort är tillgång till attraktiva bostäder för människor i olika skeden av livet. Kommunens främsta 
uppgift är att skapa förutsättningar för ny- till och ombyggnad av bostäder genom samhällsplanering och 
detaljplanearbete. 

 

Arbete under 2022 

• Arbetet med detaljplaner kommer att möjliggöra ca 80 nya bostäder under 2022.  
• Tillgången på radhus och bostadsrätter är relativt låg och under de senaste åren har det kommit 

önskemål från medborgare om andra boendeformer än villor och hyresrätter. Nya riktlinjer för 
markanvisning ger nya möjligheter att tillskapa andra boendeformer än renodlad villabebyggelse. 
I början av året ska delar av exploateringsområdet Knäpplan Södra markanvisas för rad-
/kedjehus och förvaltningen kommer under året utreda möjligheterna för markanvisning på delar 
av Spakåsområdet. 

• Näringslivets möjligheter att växa och utvecklas är viktigt för befolkningsutveckling och 
attraktivitet. Under året fortsätter arbetet med att detaljplanelägga för nya industrifastigheter på 
Norra industriområdet. Parallellt pågår också en ändring av detaljplanerna på befintligt 
industriområde för att ge möjligheter att bygga ut på befintliga fastigheter. 

 
Grönområden, natur och offentlig miljö 

I Hjo är det nära till naturen. Välskötta parker, grönområden, lekplatser och närhet till Vättern bidrar till 
att Hjo upplevs som en attraktiv boendekommun. I den senaste medborgarundersökningen 2020 gav de 
som svarade höga betyg när det gäller tillgänglighet till och skötsel av offentliga platser och 
grönområden. 
 



Arbete under 2022 

• Sedan några år är Stadsparken ett byggnadsminne vilket inte bara omfattar byggnaderna utan 
även de 1 400 träden och gångarna i parken. En stor andel av träden börjar bli gamla och i stort 
behov av vård. Sedan ett par år tillbaka pågår ett arbete som syftar till att göra en långsiktig 
trädvårdplan för stadsparken. I nuläget finns en inventering av alla träd och under året ska 
samtliga träd i parken märkas upp med skylt. Arbetet med trädvårdsplanen pågår och fortsätter i 
samarbete med Länsstyrelsen.  

• Lekplatsen i Stadsparken är kommunens mest välbesökta men behöver rustas upp och göras 
mer tillgänglig för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Förvaltningen har fått medel för 
att rusta upp lekplatsen men förprojekteringen som gjorts visar att det vore önskvärt med 
ytterligare medel för att genomföra åtgärden. Under våren ska ett detaljerat förslag tas fram och 
förhoppningen är starta upprustningen under hösten.  

• Merparten av Hjo kommuns skog finns på Högaliden. Skötsel av skogen styrs av en 
Skogsbruksplan som i nuläget är inriktad på traditionellt skogsbruk. Under året ska en ny 
skogsbruksplan inriktad på hyggesfritt skogsbruk tas fram i enlighet med åtaganden inom 
regionala miljömålen. 

• Arbetet med att ställa om klippta grönytor till slåtterängar pågår men inga ytterligare ytor 
kommer att ställas om under 2022. Fokus ligger på att utveckla och vårda befintliga ängar och 
plantera in blommor, bärbuskar och fruktträd för att främja fåglar, bin och andra pollinerare. 
Maden kommer att vidareutvecklas som exempeläng i enlighet med det LONA-projekt 
“Slåtterängar i Hjo” som kommunen beviljats medel för. Ytterligare informationsinsatser och 
publika aktiviteter med koppling till arbetet planeras under 2022. 

• För att öka säkerheten utmed gångstigen i naturreservatet Hjoåns dalgång ska 
Strömsholmsdammen tas ned under sommaren eftersom den riskerar att rasa.  

• Renoveringen av vågbrytaren färdigställs och senare under året kommer belysningen av 
strandpromenaden utökas så att den sträcker sig vidare söderut. 
 

Verksamhetslokaler 

Ändamålsenliga och välskötta verksamhetslokaler påverkar kvaliteten i våra verksamheter och har stor 
betydelse för alla de som vi finns till för och medarbetares arbetsmiljö. Kommunens verksamhetslokaler 
håller hög standard och flera skolor och omsorgsfastigheter är nybyggda eller nyligen renoverade. I 
starten av 2022 tas det senaste stora byggprojektet, Estrid Ericsonskolan, i bruk och från och med i år 
går förvaltningen in i en något lugnare period när gäller större fastighetsprojekt. 

• Gymnastiksalen på Guldkroksskolan ska renoveras och få en ny tillgänglighetsanpassad entré 
samt nya omklädningsrum som också är tillgänglighetsanpassade. Det ska också sättas in en hiss. 
Taket kommer att läggas om och själva gymnastiksalen förses med ny belysning, ventilation och 
ett nytt sportgolv kommer läggas in.    

• En upprustning av skolgårdar ska ske, främst på Guldkroksskolans skolgård där en omfattande 
ombyggnad av utemiljö ska göras men även på övriga skolgårdar ska utemiljön ses över. 

 



Mål 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 2022 - Såhär bidrar vår verksamhet till att uppnå detta mål: 

Kollektivtrafik, pendling och transporter 

En stark infrastruktur, både när det gäller vägtrafik, kollektivtrafik och godstransporter, ger 
förutsättningar för positiv samhällsutveckling. Hjo är en utpräglad pendlingskommun och nästan 2 000 
personer, vilket motsvarar närmare 45 % av den förvärvsarbetande befolkningen, pendlar till arbete 
på annan ort. Hälften av dessa pendlar till Skövde. 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 kollektivt för att arbeta eller studera på annan ort. Från Skövde är möjligheterna att resa med 
tåg mot Stockholm och Göteborg mycket bra. 
Senaste medborgarundersökningen visar att Hjoborna är relativt 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 möjligheterna att resa kollektivt är 
mindre bra.  
Via samarbetet inom Skaraborgs kommunalförbund och dialog med Västra Götalandsregionen/ 
Västtrafik bevakar vi frågor kring regional infrastruktur och kollektivtrafik. 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. 

Kontinuerlig statusuppdatering av kommunens gator och vägar är viktig för att underhållet ska göras i 
rätt tid och där det bäst behövs. Den senaste statusbedömningen är åtta år gammal och under 2022 
ska Samhällsbyggnad göra en ny. 

 
  

Indikator: SCB:s medborgarundersökning 2022 

o Andel positiva till utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen (ny). 
o Andel positiva till trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i kommunen (ny). 
o Andel positiva till skötsel och snöröjning av gator, vägar, gång- och cykelvägar (ny). 
o Andel positiva svar till möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafik för dina 

vardagliga resor (ny). 
o Andel positiva till utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen (ny). 

 



Laddinfrastruktur 

Omställningen till fossilfria transporter går fort och andelen hybrid- och elbilar i Hjo ökar. 
Forskningen visar att laddning av elfordon i huvudsak sker där bilen ”bor på natten” men för att ge 
medborgare och besökare bra förutsättningar att köra fossilfritt finns 12 publika laddpunkter i Hjo 
stad. Under 2022 arbetar förvaltningen i samarbete med Hjo Energi med en ansökan till Klimatklivet 
om medfinansiering för 14 laddpunkter på kommunala arbetsplatser. Dessa kommer dock i nuläget 
inte att bli publika. Enligt det klimatlöfte som antagits för 2022 ska kommunen också anta en plan för 
laddinfrastruktur i kommunen under detta år. 

 
Gång och Cykling 

Hjo har goda förutsättningar att vara en cykelvänlig stad. Merparten av medborgarna i tätorten 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. 

Under 2021 antog kommunfullmäktige en cykelstrategi med målet att Hjo ska bli en bättre 
cykelkommun och att främja vardagscyklingen så att fler människor väljer cykeln framför bilen vid 
korta resor inom tätorten. För att fler ska välja bort bilen vid korta resor är det viktigt att det 
upplevs som snabbt, säkert och smidigt att promenera eller cykla. I cykelstrategin framgår att 
cyklister har en relativt hög grad av nöjdhet med Hjo som cyklingskommun. Framförallt får 
cykelvägarna och skötseln av dessa goda betyg. Det område där Hjo får sämst omdöme är 
cykelklimatet: De som deltog i de undersökningar som låg till grund för strategin upplever att bilen 
och cykeln kommer i konflikt i samhällsplaneringen. Andelen som svarar att kommunen arbetar aktivt 
med förbättringar av cykelklimatet är lägre i Hjo än genomsnittet för de deltagande kommunerna Det 
är också en lägre andel i Hjo som anser att cyklingen ges tillräckligt hög prioritet i den fysiska 
planeringen.  

I Cykelstrategin är fem ”områden” utpekade som nyckelfaktorer att arbeta vidare med för att ställa 
om till mer cykling i Hjo: 

• Cykeln ska upplevas som ett snabbt, säker och smidigt alternativ till bilen 
• Cykelinfrastruktur: Tillgång till cykelvägar och cykelparkeringar 
• Cykling inom kommunens organisation- Kommunens anställda är viktiga förebilder 
• Cykelkultur: Attityder och kommunikation/Information och inspiration 
• Främja cykelturism 

 
Arbetet med att knyta samman cykelvägnätet och öka trafiksäkerheten för cyklister och gångare i Hjo 
fortsätter under 2022. Flera av de åtgärder som görs har koppling till säkra skolvägar för de elever 
som går på nya Estrid Ericson skolan. 

• Under hösten byggs ny cykelväg mellan Stora Torget och Ringvägen utmed Torggatan och 
Falköpingsvägens Södra sida. 

• För att öka trafiksäkerheten byggs del av Strömsdalsvägen vid korsningen med Skogsvägen 
om med förhöjt kors och målad cykelöverfart. Del av Strömsdalsvägen breddas och får 
gångbana. 

• För att öka trafiksäkerheten byggs del av Sveavägen mellan Änggatan och Almedalsgatan om 
med förbättrad cykelöverfart och avsmalning av gatan för att sänka hastigheten. 

• Banvallen mellan Grebban och Korsberga rustas upp för att det ska bli enklare att ta cykeln 
ut i naturen. 



• I linje med cykelstrategin ska ett förslag på cirka 30 nya cykelparkeringar vid centrala 
målpunkter tas fram. 

• Förprojektering inför nästa steg i utbyggnaden av cykelvägnätet 2024.  
• För att få ytterligare inspel kring förbättringar av möjligheterna att cykla i Hjo deltar vi i 

Cykelfrämjandets undersökning Kommunvelometern. Resultatet kommer att presenteras 
under 2022. 

• Kommunen deltar i På Egna Ben för mellanstadielever i årskurs 4-6 och i projektet 
Cykelvänligast arbetsplats som ska främja cykling till och från samt inom arbetet. Under 2022 
undersöks också möjligheten att erbjuda cykel som löneförmån inom Hjo kommun. 

 
Under utvecklingsområdet Hållbarhet och Natur, mål 10, kan du läsa mer om det arbete som görs 
för att främja cykling i Hjo. 



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

Indikator: Socialstyrelsen, egen enkät, SCB Medborgarundersökning 2020 2021 2022 

Andel nöjda brukare inom Hemtjänst 86%  
(riket 88%) 

n/a  

Andel nöjda brukare inom SÄBO 83%  
(riket 81%) 

n/a  

Andel klienter inom Socialtjänst som är nöjda med insatsen (egen 
enkät). 

87%  
(riket 86%) 

95% 
(riket 85%) 

 

Andel positiva till hur äldreomsorgen fungerar i kommunen (ny).    - -  
Andel positiva till hur omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning fungerar i kommunen (ny).  

 
- 

 
- 

 

Andel positiva till hur socialtjänstens stöd till utsatta personer 
fungerar i kommunen (ny). 

- -  

 
Verksamhetsplan 2022 - Såhär bidrar vi till att uppnå detta mål: 

 
Arbete och Socialtjänst 

Hjoborna ska känna sig trygga med att det inom Arbete och socialtjänst erbjuds socialt stöd av god 
kvalitet. Den senaste brukarundersökningen visade att 87% av de svarande upplevde att deras 
situation förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten och 95% upplevde att de var mycket 
nöjda eller nöjda med det stöd de får eller har fått från socialtjänsten. Inom socialtjänsten i Sveriges 
kommuner har systematisering och bearbetning av kunskap länge varit efterfrågad och nödvändigt för 
en kunskapsbaserad socialtjänst. I dagsläget är det endast AME som har tillgång till standardiserade 
verktyg och metoder för att mäta progression och effekt av insatser på individnivå. Aggregerade 
resultat på gruppnivå är däremot mer svårtillgängliga. De resultat på som analyseras på gruppnivå 
tillhandahålls av den årliga brukarundersökningen och ger en överskådlig bild av brukarnöjdhet och 
hur stödet från socialtjänsten upplevs. Den ger dock inte tillfredsställande resultat och analys av 
insatsers effekter.  

Socialstyrelsen har tagit fram stöd och utbildningsmaterial för att arbeta med individbaserad 
systematisk uppföljning som innebär att man dokumenterar arbetet med enskilda klienter för att 
kunna följa upp hur det går för dem och för att kunna sammanställa och använda uppgifterna på 
gruppnivå för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Genom systematisk uppföljning skapar 
verksamheten lokal kunskap och beprövad erfarenhet som är en viktig del i utvecklingen av en 
evidensbaserad praktik. Arbetssättet kräver både utbildning av medarbetare samt kunskap om hur 
man använder tillgängliga verktyg för uppföljning. Under våren 2022 kommer medarbetare inom 
Arbete och Socialtjänst tillsammans med verksamhetutvecklare att genomgå utbildning i 
individbaserad systematisk uppföljning för att skapa förutsättningar för adekvat uppföljning och 
utvärdering av insatser för att i möjligaste mån säkerställa att beviljade insatser ger önskat resultat. 

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Två av barnkonventionens 
grundprinciper finns sedan tidigare reglerade i socialtjänstlagen. Det handlar om att särskilt beakta 
barns bästa och att barn så långt det är möjligt ska vara delaktiga i frågor som rör dem. Att 
barnkonventionen blivit lag innebär ett än starkare skydd för barnets rättigheter och kräver att 
kommunen arbetar strukturerat med barnkonventionen. Arbete och Socialtjänst kommer under året 
att fördjupa detta arbete. Under 2022 kommer verksamheten att arbeta med ett utökat 
barnperspektiv genom att regelbundet följa upp antal barnfamiljer med försörjningsstöd. På AME 



kommer individer med barn i hushållet att prioriteras och arbetet med att stödja dessa personer att 
fortare komma ut i en egen försörjning kommer att intensifieras. Utöver detta kommer 
myndighetshandläggarna tillsammans över enhetsgränserna att jobba med att fördjupa sig inom några 
av barnkonventionens artiklar. 

Under 2021 fick Arbete och Socialtjänst medel till att anställa en familjehemssekreterare mot 
bakgrund av ökat antal placeringar och ökade kostnader. Arbetet med att bygga upp en egen 
kommunal familjehemsbank har påbörjats och kommer under året att vidare utvecklas för att skapa 
förutsättningar för att kunna verkställa beslut om familjehem och kontaktpersoner/familj i egen regi 
inom utsatt tid. 

Med anledning av en markant ökning och mer komplex problematik i ärendena inom barn- och 
familjeenheten har Arbete och Socialtjänst även fått tilldelat medel till att anställa ytterligare tjänst i 
syfte att säkerställa och trygga vårt myndighetsuppdrag.  

Arbete och Socialtjänst fick under 2021 uppdrag att ta fram riktlinjer för all myndighetshandläggning. 
Arbetet har påbörjats och kommer att färdigställas under 2022. 
 

Vård och Omsorg 

Den demografiska utvecklingen innebär en ökande andel äldre och en minskande andel personer i 
arbetsför ålder. Konsekvensen av denna utveckling har under 2021 blivit mer tydlig än tidigare. 
Verksamheterna ställs inför stora utmaningar vad gäller tillgången på resurser, inte minst personella. 
Förebyggande arbete, kompetensförsörjning och bemanning kommer därför att vara de viktigaste 
fokusområdena för Vård och Omsorg under 2022.  

Målsättningen är att alltid ha rätt kompetens, i rätt omfattning och på rätt plats. För att säkerställa 
detta kommer verksamheterna under det kommande året att fortsätta det påbörjade arbetet med att 
skapa en bemanningsprocess som ger rätt förutsättningar. Arbetet med bemanningsprocessen 
innebär såväl tillskapande av fungerande systemstöd, nya arbetssätt och processer men kräver även 
en förändring av synen på schema och bemanning, dvs en förändringsresa kring en sedan länge 
inarbetad kultur. Heltid som norm är en del av detta arbete och under 2022 kommer fler 
verksamheter kopplas till arbetssättet med en central schemaläggning och höjningar av 
tjänstgöringsgrader. Målsättningen är att samtliga verksamheter inom Vård och Omsorg ska ha inlett 
arbetssättet under året. 

I den enkät som Hemvårdens alla brukare fått möjlighet att svara på under hösten 2021 utrycker en 
mycket hög andel av de äldre att de är trygga (94% känner sig trygga eller mycket trygga att bo 
hemma med stöd av hemvården) och får ett gott bemötande (92% anger gott eller mycket gott 
bemötande). Flera av de svarande anger dock att de önskar mer van personal som är kunnig och 
välinformerad. 

Genom arbetet med att höja tjänstgöringsgrader och arbeta mot att heltidsarbete i framtiden blir 
norm säkerställer vi att vi har utbildad, kompetent och erfaren personal på plats så mycket som 
möjligt. Vi kommer dock fortsatt behöva timavlönad personal i viss utsträckning och kompetensen 
och attraktiviteten för denna personalgrupp och för denna typ av anställningsform behöver därför 
också stärkas. En genomarbetad introduktion är en mycket viktig del i detta. Introduktionen ska ge 
förutsättningar för att all personal som finns i våra verksamheter har tillräckliga kunskaper för att 
kunna utföra arbetet på ett patientsäkert sätt. Detta med hänsyn tagen till gällande lagar och regler 
och i en god och välfungerande arbetsmiljö. Ett digitalt introduktionsmaterial och en process för hur 
introduktionen ska ske är under framtagande och kommer att implementeras under våren 2022 



Vård och omsorg arbetar ständigt med processer och har en mängd riktlinjer och rutiner som stöd i 
arbetet. För att kvalitetssäkra att vi gör rätt saker, på rätt sätt och med rätt kvalitet så kommer en 
kartläggning och dokumentation av viktiga processer påbörjas under det kommande året. 
Kartläggningen syftar till att belysa eventuella resursslöserier, onödiga delmoment och eventuell 
otydlighet men framför allt är målsättningen att personal på alla nivåer ska kunna finna ett stöd i sitt 
arbete och veta sitt eget ansvar och plats i de olika processer som man arbetar i. Detta är ett led i 
förbättringsarbetet kring både arbetsmiljö och kompetensförsörjning då det är av stor vikt att man 
som anställd vet vilka förväntningar och förutsättningar som finns för att kunna må bra och trivas på 
sin arbetsplats. 

Som beskrivits tidigare så ökar andelen äldre personer och Vård och Omsorg kommer under året 
bidra till att vidareutveckla det förebyggande arbetet för att öka välmåendet och självständigheter hos 
kommunens äldre invånare. Mötesplatsen Rödingen startar upp under januari med ett innehåll i 
verksamheten som tydligt uppmuntrar till fysisk aktivitet och socialt umgänge. Man implementerar 
även ett arbetssätt med uppsökande verksamhet för att förebygga och minska ofrivilla ensamhet. Stöd 
med digital teknik och introduktion till digitala lösningar kommer även att införas för att minska det 
digitala utanförskapet som många av de äldre lätt hamnar i. 

  

 

 

 
 



Mål 4: Barn och elever i Hjo kommun ska stimuleras till att inhämta och 
utveckla kunskaper och värden genom en förskola och skola präglad av trygghet 
och studiero. 

Indikator: Öppna jämförelser grundskolan – kommunala skolor, Kolada, 

Antagningskansliet, SCB medborgarundersökning  
2020 2021 2022 

Andel elever i årskurs 6 som uppnår godkända betyg i svenska 91,7% 92%  

Andel elever i årskurs 6 som uppnår godkända betyg i engelska 89% 91,9%  

Andel elever i årskurs 6 som uppnår godkända betyg i matematik 92,3% 94,9%  

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram 91,3% 81,5%  

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar åk 5*   71,5% 77%  

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar åk 9*  54%** 73,8%  

Jag känner mig trygg i skolan, andel positiva svar åk 5* 87,5% 93%  

Jag känner mig trygg i skolan, andel positiva svar åk 9* 81,1% 90,1%  

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn lär sig mycket på 

förskolan***  
-- 90%  

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn trivs på förskolan*** -- 94,5%  
Andel barn som har fått plats på förskolan före eller på önskat 
placeringsdatum (KKIK). 69%   

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskolan på 
önskat placeringsdatum medelvärde (KKIK). 6 dagar   

Andel positiva till hur grundskolan fungerar i kommunen (ny) - -  

*Statistiken är framtagen utifrån Skolinspektionens enkät som jämna år genomförs av Skolinspektionen och 
ojämna av verksamheten där endast ett urval av frågorna ställs.   
**Ej statistiskt säkerställt då ett svarsalternativ togs bort pga. för få respondenter.  
*** Enligt Barn och utbildnings egna, årliga kvalitetsenkät i förskolan. 
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Det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 20/21 visar att det fortsatt finns betydande skillnader 
mellan pojkar och flickors meritvärden i årskurs 9. Analysen visar också på att det fortsatt finns 
skillnader i betyg mellan enheterna i åk 6. I trygghetsenkäten framkom att eleverna i Hjo kommun i 
hög grad upplever trygghet på samtliga enheter. Enkätresultatet visar däremot att studieron inte är 
tillfredsställande även om den på vissa enheter ökat något jämfört med föregående läsår. Utifrån vad 
som framkommit i det systematiska kvalitetsarbetet har verksamheten tagit fram följande mål för 
läsåret 21/22, betyg, bedömning och värdegrund.   

Mål för utvecklingsarbetet med betyg och bedömning 
Verksamheten kommer fortsatt arbete mot ökade kunskapsresultat med rättvis och rättssäker 
bedömning, bland annat genom sambedömning av nationella prov. Sambedömning ska även 
möjliggöras för årskurser som inte är betygssatta exempelvis genom att ta fram gemensamma 
matriser. Alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas optimalt för att nå högre meritvärden 
och därmed också minska skillnaden mellan pojkar och flickor. 
 
Mål för utvecklingsarbetet med värdegrund 
Verksamheten planerar ett fortlöpande arbete under läsåret som syftar till att minska bruket av 
kränkande språk och handlingar. Arbetet ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Ledarskap i klassrum och barngrupp ska utvecklas för att nå högre studiero.  



Utöver verksamhetens mål för läsåret 21/22 har den ett uppdrag att utreda resursverksamheten i 
kommunen. Syftet med utredningen är att se över möjligheten att samordna resurser för att 
likvärdigt kunna ge elever med särskilda- och extraordinära behov bättre förutsättningar.   

Verksamheten har sett en ökning av antalet barn i förskolan än vad tidigare prognoser visat. 
Ökningen av antalet barn i förskolan sker både i Hjo tätort och på landsbygden. I tätorten ser 
verksamheten över alternativ för att kunna erbjuda alla barn plats inom tre månader. På förskolan i 
Korsberga kommer antalet barn vara något högre under de kommande två åren och på förskolan i 
Gate bedrivs delar av förskolan i en paviljong.   

För att visa på framgångsfaktorer och det goda arbetet som bedrivs på samtliga enheter kommer 
verksamheten tillsammans med kommunikatör att ta fram en kommunikationsplan för sociala medier 
och hemsidan.   



Mål 5. 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 2019 2020 2021 2022 

o Andelen gymnasielever som tar examen inom 4 år.  
76,3% 72,3% 74,8%  

o Antal personer som är i behov av försörjningsstöd. 276st 278st   
o Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt 

ekonomiskt bistånd. 
31,3% 34,9%   

o Andel individer vidare i egen försörjning efter avslutad 
insats på arbetsmarknadsenheten. 

 32% 30,5%  

o Andelen arbetslösa 18–64 år (mars) 5,4% 5,8% 6,3%  
o Andel positiva till hur kommunala vuxenutbildningen 

fungerar i kommunen (ny) 
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Andelen Hjoelever som tar gymnasieexamen inom 4 år är procentuellt högre än för elever i såväl 
riket som i socioekonomiskt liknande kommuner. En trend som hållit i sig sedan 2017. Männen lyckas 
något bättre än kvinnorna då hela 79,2% av männen får en gymnasieexamen inom 4 år. För kvinnorna 
är siffran 70%. Sedan gymnasiereformen GY11 infördes ställs högre krav för att nå en 
gymnasieexamen. Reformen innebär bl.a. att det krävs fler godkända betyg för en gymnasieexamen än 
tidigare samt ett godkänt betyg för gymnasiearbetet. Den som inte får en gymnasieexamen får istället 
ett studiebevis.   

Antal hushåll i behov av försörjningsstöd har under pandemin konstant ökat, för att under oktober 
och november minska och vara nere på nivåer som vi inte haft sedan 2018. I december vände dock 
siffran återigen uppåt. Även arbetslösheten har ökat under pandemin för att sedan vända tillbaka och 
sjunka. I december månad var arbetslösheten nere på 5,0%, vilket är den lägsta siffran sedan 
september 2016. Även bland unga och utlandsfödda minskar arbetslösheten i Hjo och vi ligger nu 
lägre än såväl riket som länet både gällande utlandsfödda, unga samt den totala arbetslösheten. 
Samtidigt som fler som står nära arbetsmarknaden får arbete så ligger siffran för långtidsarbetslösa 
kvar på samma nivå som tidigare. De senaste åren har däremot barn i hushåll med långvarigt behov av 
ekonomiskt bistånd, dvs bistånd i 10 månader eller mer, ökat både nationellt och även i Hjo. Att växa 
upp i en familj i behov av försörjningsstöd eller låg ekonomi innebär ofta en social utsatthet och kan 
ha negativa effekter på framtida möjligheter.  

En dansk studie (BIP) har visat på att de viktigaste faktorerna för att individer med komplexa problem 
ska komma i egenförsörjning är täta uppföljningar med kontinuerliga insatser, en och samma 
handläggare som följer individen och fokus på arbete och studier. AME jobbar sedan tidigare utifrån 
denna metod, men kommer mot bakgrund av detta ytterligare intensifiera mötesfrekvensen för 
individer inskrivna på AME med särskilt fokus på individer där det finns barn i hushållet även unga 
vuxna är en prioriterad grupp.  

Målsättningen med att 100% av de som söker försörjningsstöd inom 3 dagar ska ha anvisats till en 
arbetsmarknadshandläggare och påbörjat planering mot egen försörjning kvarstår, då målet inte fullt 
ut har uppnåtts under 2021. För att skapa bättre förutsättningar till att nå 3-dagars målet finns nu 
bokningsbara tider varje helgfri vardag hos arbetsmarkandshandläggare på AME.   



Andel individer som går vidare till egen försörjning efter avslutad insats på AME har sjunkit från 32% 
till 30,5% från 2020 till 2021. Målsättningen att komma upp i 40% under året har således inte nåtts. 
Detta beror i stor utsträckning på pandemin då enheter inom AME under delar av året har tvingats 
stänga samt att arbetsmarknadsläget har varit en försvårande omständighet. Antalet individer som 
sökt ekonomiskt bistånd har också ökat under året. Givet de förutsättningarna som varit så är 
resultatet ändå tillfredsställande. Målsättningen om att 40% av de inskrivna deltagarna på AME ska gå 
vidare till egen försörjning under året kvarstår under 2022 då arbetsmarknadsläget har förbättrats 
även om långtidsarbetslösheten fortsatt ligger på höga nivåer. 



Utvecklingsområde TILLSAMMANS 
 
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. 
  

Mål 6: Hjo kommun ska använda smart teknik och digitaliseringens möjligheter 
för att underlätta arbetet och öka servicen för våra kommuninvånare och 
besökare.  

Indikator: Redovisning av arbetet  
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Digitalisering, smart teknik och nytänkande är viktiga ingredienser för att förenkla och arbeta 
resurseffektivt. Under den senaste tioårsperioden har IT enheten arbetat med att skapa tekniska 
förutsättningar för digitalisering. Vi har kommit en bit på väg med att införa nya digitala lösningar men 
inom samtliga verksamhetsområden återstår många möjligheter men också utmaningar i det fortsatta 
arbetet. För att ta tillvara digitaliseringens möjligheter ännu mer behöver vi kvalitetsutveckla 
arbetssätt och processer och använda digitaliseringstekniken för att effektivisera vårt arbete och öka 
servicen för våra kommuninvånare och besökare.  
  
Barn och Utbildning följer den nationella digitaliseringsplanen och är väl förberedd materiellt. 
Läsåret 20/21 fick elever i förskoleklass en IPad per två elever och eleverna i åk 1–9 en egen 
Chromebook. Fritidspersonalen fick under höstterminen 2020 iPads som sitt digitala verktyg och 
därmed har all fast anställd personal som arbetar inom verksamheten ett eget digitalt verktyg. Under 
hösten 2021 fick barn i förskolan en Ipad per 5 barn.   
Verksamheten har IKT-grupper (Informations och kommunikationsteknik). Förskolans IKT-grupp har 
arbetat fram en minsta gemensam nämnare för förskolorna när det gäller digitala verktyg. Skolans 
IKT-grupp ska fortsätta där förskolan slutade så att det även blir en minsta gemensam nämnare från 
förskolan upp till åk 9.  

Under de senaste åren har Arbete och Socialtjänst behövt anpassa sitt arbetssätt med anledning 
av pandemin och risken för smittspridning. Anpassningar har gjorts på olika sätt och fysiska möten 
har periodvis i stor utsträckning ersatts med videosamtal, teams- och telefonmöten. Vi kan 
konstatera att den digitala kompetensen har ökat bland både medarbetare och klienter/brukare, men 
att det också finns ett digitalt utanförskap som behöver tas hänsyn till. E-ansökan till försörjningsstöd 
låg på en hög nivå redan innan pandemin, men har under året ökat ytterligare och ligger på närmare 
75%, enligt den senaste mätningen. Under året har AoS tillsammans med VoO genomgått en 
gemensam upphandling av nytt verksamhetssystem tillsammans med 12 kommuner i Skaraborg som 
kommer att implementeras under 2022 för att driftsättas 2023. Det nya verksamhetssystemet 
innebär fler digitala medborgartjänster samt verktyg för medarbetarna som kommer att förenkla och 
effektivisera utredningsarbetet.  

Under 2021 var det planerat att medborgartjänsten, Digital kommunicering av utredning, skulle införts. 
Tjänsten har försenats från leverantör och kommer att slutföras och implementeras under 2022. 

 

 



Samhällsbyggnad arbete under 2022: 

• Arbetet med att konvertera och komplettera kart/GIS informationen i vårt nya system 
Geosecma är ett omfattande arbete och fortsätter under 2022. Under våren kommer 
ytterligare en medarbetare med kart/GIS kompetens att rekryteras. 

• Från och med 2022 ska alla nya detaljplaner vara digitala men förvaltningen ska inleda ett 
arbete med att digitalisera tidigare planer. Under året ska en klickbar detaljplanemosaik med 
genvägar till alla detaljplaner i PDF-format tas fram. Först för internt bruk men sedan även för 
externa användare. Detta är en temporär lösning tills arbetet med att digitalisera alla äldre 
detaljplaner är genomfört. 

• Under våren ska ett nytt verktyg installeras som automatiserar stora delar av det 
administrativa arbetet i bygglovsprocessen. Verktyget innehåller e-tjänster som kommer att 
underlätta för kommuninvånarna att söka bygglov och ge dem möjlighet att själva följa sitt 
ärende. Under våren 2022 kommer Hjo, Tibro och Karlsborg låta ta fram en gemensam 
broschyr (digital och i papper) med information kring bygglovsprocessen. Med broschyren 
kommer vi också att marknadsföra de nya e-tjänsterna som kommer att lanseras i de tre 
kommunerna framåt våren. 

• Ett nytt Internet-baserat tidsbesparande verksamhetssystem för professionella inom 
storskalig planering, produktion och distribution av måltider kommer införas under våren. I 
systemet finns en mängd unika funktioner för att på ett effektivt sätt planera näringsriktiga 
och kvalitativa matsedlar samtidigt som man har kontroll på ekonomin, från inköp till 
leverans. 

Kultur, turism och fritid 

• Samordna och effektivisera våra olika bokning- och anmälningssystem - Vi har ett antal olika 
system för bokning av anläggningar och anmälningar av olika slag, exempelvis till simskolan. 
Detta är rörigt, ineffektivt och kostsamt. Under 2022 ska vi minska på antal system och 
genomföra förändringar som sparar pengar, arbetstid och förenklar för kommuninvånarna. 
Exempelvis ska anmälan till simskolan ske genom E-serve vilket möjliggör betalning i samband 
med anmälan. Då sparar vi tid för fakturering och behöver samtidigt hämta in mindre 
information om de som anmält sig. Samordning ska också ske när det gäller bokning av 
tennishallen och utebanorna i Stadsparken som idag sker i olika system. 

• Digital biljettförsäljning – turismen fortsätter resan och utökar antalet aktörer som ska in i 
systemet samt antal biljetter som ska kunna säljas online. 

• Chatbot – turismen har som mål att utöka sin nåbarhet. Under hösten 2022 påbörjar vi resa 
med att undersöka möjlighet att implementera en chatbot dit våra besökare kan vändas sig 
med enklare frågor.  

• Digitala rundturer – turismen fortsätter att utöka våra digitala rundturer där besökare på 
egen hand kan upptäcka Hjo med hjälp av sin telefon eller surfplatta. Under våren produceras 
tur utmed Hjoåns dalgång. 



   
 

   
 

Mål 7. I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat och en livskraftig handel.  

Indikatorer: 2019 2020 2021 2022 
o SKR:s mätning Insikt på områdena Miljö- och Hälsoskydd  

71 78   

o SKR:s mätning Insikt Livsmedelskontroll 79 78   
o Sv. Näringslivsranking avseende kommunens service till företagare 160 142 148  
o Egen enkät avseende bygglovhantering för företag  100   
o Andel positiva till utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt 

avstånd. (SCB:s Medborgarundersökning) ny     

o Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln (HUI) 47 56   
o Försäljningsindex i dagligvaruhandeln (HUI) 68 70   
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När vi blickar in mot 2022 har vi ett händelserikt 2021 i bagaget. Näringslivsenheten flyttades till 
Samhällsbyggnad och en ny Näringslivsstrateg anställdes. Stora delar av 2021 präglades åter av Covid-
19 med varierande grad av rekommendationer och restriktioner. Hjo kommun tappade 
rankingplaceringar i Svenskt näringslivs årliga ranking (plats 203) och återfinns nu näst sist bland 
Skaraborgs kommuner. Samtidigt placerade sig Hjo kommun på förstaplats i Skaraborg i 
kreditupplysningsbolaget SYNAS:s årliga undersökning av tillväxtkommuner. Detta skapar en tudelad 
bild av företagsklimatet och väcker intressanta frågor om fördjupat näringslivsarbete.  
  

Under hösten genomfördes djupintervjuer med det lokala näringslivet för att gräva djupare i 
företagens åsikter. Rapporten är nu sammanställd och analyser pågår. I januari-februari går vi vidare 
med workshop kring resultaten. Redan nu kan konstateras att ökad tillgänglighet, gemensamma 
möten och samverkansplattformar efterfrågas. Likaså ökad dialog, tydliga mål och proaktiva 
aktiviteter och synlighet. 

  

Ökad synlighet i form av officiella företagsbesök och personliga möten på plats ute hos företagen ska 
prioriteras under 2022. I den mån restriktionerna tillåter ska fysiska företagarfrukostar kvartalsvis äga 
rum. Om detta inte är möjligt behöver digitala varianter genomföras. Under 2022 ska ett 
Näringslivsråd etableras i Hjo kommun – med bred representation från näringslivet.  

  

Näringslivsenheten är i en uppbyggnadsfas vad gäller rutiner, struktur och långsiktighet. Enhetens 
placering på Samhällsbyggnad kommer sätta prägel på arbetet. Etablering- och attraktivitetsfrågor får 
en tydligare plats i verksamheten. En ny etableringsbroschyr utvecklas tillsammans med Turism och i 
projekt Inflyttarservice Skaraborg marknadsför vi Hjo som attraktiv boendekommun. En hög 
inflyttning stärker såväl den lokala handeln som kompetensförsörjning. 

Genom ändringar i befintliga detaljplaner avser vi att utöka byggrätterna på tomter med befintlig 
industri och handel. Vi har också påbörjat arbetet med planering av nya industritomter och av en ny 
väganslutning till väg 195 i norra Hjo stad.   



Mål 8. I Hjo kommuns alla verksamheter ska man få ett gott bemötande och 

uppleva att det är möjligt att vara med och påverka kommunen.  
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Senaste medborgarundersökningen visar att Hjoborna är 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 2022 görs en ny medborgarundersökning och det är viktigt att följa upp trenden så 

att den går åt rätt håll då den senaste undersökningen visade något lägre resultat än den dessförinnan. 

 

För att både underlätta kontakten med kommunen och ge Hjoborna möjlighet till påverkan har Hjo 

kommun ett sedan länge välkänt och etablerat system för att ta emot och åtgärda synpunkter inom 

kommunens alla verksamheter. Under 2022 sker inga stora förändringar men för att fortsätta hålla en 

god servicenivå via Synpunkten och Felanmälan funktionerna och därmed skapa en god relation till 

Hjoborna så är det viktigt med kontinuerliga introduktion och vidareutbildning i både själva systemet 

och de värderingar som ligger till grund för kommunens synpunktshantering. Totalt inkommer mellan 

300-400 synpunkter per år och ca 70% av dessa handlar om den fysiska miljön. 

 

Inför 2021 fanns planer på att genomföra en rad medborgardialoger på temat Hjo 2030-hur kan vi 

fortsätta utveckla Hjo tillsammans?” Dialogkvällar för allmänheten var planerade att äga rum under 

våren i Korsberga och Hjo. Dialog med representanter för näringsliv och föreningsliv skulle också äga 

rum så snart pandemin upphörde att begränsa våra möjligheter att mötas. Med släppta restriktioner 

kommer nu planerna att genomföras under 2022 istället. I april och maj planeras för dialogkvällar i 

Grevbäck, Gate, Korsberga samt Hjo tätort. 

 

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. I den senaste medborgarundersökning ger de som svarat fortsatt goda betyg till Hjo 

kommuns bemötande och tillgänglighet. Unga människor i ålder 18-29 år ger dock betydligt lägre 

betyg än övriga. Inom ramen för internkontrollen under 2021 har det dock blivit tydligt att 

kommunen brister i sin tillgänglighet per telefon och att det behövs åtgärder för att förbättra den 

servicen. Kontaktcenter kommer under 2022 arbeta med följande åtgärder för att medborgarna ska 

få ett gott telefonmottagande i kommunen:  

Indikator:  SCB:s medborgarundersökning 2022 

o Andel positiva till invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och 
verksamheter (ny). 

o Andel som upplever att kommunens politiker är lyhörda till invånarnas tankar och idéer 
kring kommunen och dess verksamheter (ny). 

o Andel som upplever att kommunens invånare har möjlighet att påverka innehållet i politiska 

beslut (ny). 

o Andel positiva till den senaste kontakten med en kommunal tjänsteperson (ny). 

o Andel positiva till den senaste kontakten med en kommunal politiker (ny). 

o Andel positiva svar på frågan hur det fungerar att få svar på frågor om kommunen (ny). 

 

 

 



- Underlätta för kommunens personal att använda befintlig teknik för att tydliggöra när man är 

anträffbar eller ej. 

 

- Undersöka möjligheterna att ändra arbetssätt liknande det som Skövde kommuns 

kontaktcenter använder sig av. 

 

- Arbeta med att rätt samtal kopplas till rätt anknytning.  

 

Hjo kommun har 2019 antagit en Kommunikationsstrategi samt en riktlinje för sociala medier. 

Utifrån dessa politiskt antagna styrdokument finns förutsättningar att skapa tydliga rutiner för 

telefoni, e-post och annan digital kommunikation. 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.  

Kommunikationsavdelningen fortsätter arbetet att utifrån konstaterade brister göra kommunens 

webbplats mer tillgänglig för personer med bland annat syn- eller hörselnedsättningar.  



Utvecklingsområde LEVANDE HJO 
 
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.  
 
Mål 9. Hjo ska vara en levande stad och invånarna ska vara nöjda med fritids- 
och kulturutbudet 
 
Indikator: SCB:s medborgarundersökning 2022 

o Andel positiva till öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar (ny). 
o Andel positiva till invånarnas möjligheter att nyttja kommunens idrotts- och 

motionsanläggningar (ny).  
o Andel positiva till utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen (ny). 
o Andel positiva till utbudet av friluftsområden i kommunen (ny). 
o Andel positiva till skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar (ny). 
o Andel positiva till utbud och aktiviteter på biblioteket (ny). 
o Andel positiva till utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen (ny). 
o Andel positiva till utbudet av ställen för äldre att träffas på i kommunen (ny). 
o Andel positiva till det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen (ny). 
o Andel positiva till kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet (ny). 
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Under 2022 kommer två stycken utomshusgym etableras, ett i Gate och ett i Korsberga. Dessa 
kommer att bli ett tillskott till fritidsutbudet utanför tätorten Hjo. Förarbete med medborgardialog 
och inventering av leverantör inleddes redan i slutet av föregående år, varför gymmen bör kunna vara 
på plats under sensommar/tidig höst. 
 

Utbudet av motionsanläggningar får ett tillskott under 2022 genom öppnandet av en ny idrottshall på 
Estrid Ericsonskolan som idrottsföreningar kan boka för aktiviteter. På samma skola tillkommer en ny 
skolgård som kan nyttjas också för fritidsaktiviteter. Även övriga skolgårdar i kommunen kommer att 
få ett lyft under 2022, särskilt fokus kommer att läggs på Guldkroksskolans skolgård. 
 

Synliggöra föreningsutbudet - Ta fram en digital folder två gånger per år med samlad information 
om föreningarnas och övriga verksamheters utbud för barn och unga. Detta synliggör vilket 
fritidsutbud som finns vilket gör det enklare för föräldrar, barn och ungdomar att hitta lämplig 
aktivitet. Under 2021 gjorde vi ett arbete med att synliggöra alla idrotts-, fritid-och lekytor i 
kommunen och arbetet med en digital folder med ett samlat aktivitetsutbud blir ett bra komplement. 



Nå nya grupper i vår öppna ungdomsverksamhet - Sjösätta vår nya organisation inom den 
öppna ungdomsverksamheten med avsikt att under 2022 nå nya grupper som vi inte når idag, samt 
bedriva verksamheten på fler platser än bara fritidsgården Stationen. 

Bättre fritidsutbud för prioriterade grupper - I riktlinjer för föreningsbidrag kan man söka 
aktivitetsstöd för barn-ungdomar 5-20 år, personer med funktionsnedsättning oavsett ålder samt 
pensionärer över 65 år. Föreningsutbudet för personer med funktionsnedsättning och pensionärer är 
begränsat, det är ytterst få föreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet för dessa målgrupper 
samt söker aktivitetsbidrag. Under 2022 ska vi få fler föreningar att söka aktivitetsbidrag för dessa 
målgrupper samt fördjupa samarbetet med andra aktörer i kommunen som arbetar mot dessa 
målgrupper.   

Utveckla friluftsutbudet - Friluftslivet är en viktig del när det gäller en kommuns attraktivitet och 
folkhälsan. Förvaltningen har redan ett utredningsuppdrag kring hur man kan utveckla Högaliden som 
friluftsområde. Under detta arbete har vi insett behovet av att göra förbättringar här och nu, 
investeringar som vi kan göra inom budgetram och i nära samarbete med berörda föreningar. Under 
2022 vill vi investera i två nya grillplatser, utreda möjligheten till att skapa ett nytt trailspår samt göra 
mindre förbättringar på Västra Vätternleden. Under 2022 kommer det dessutom presenteras förslag 
på hur Högaliden kan utvecklas på sikt avseende större investeringar.  Samhällsbyggnad ser över den 
befintliga belysningen utmed motionsspåren som tjänat ut på grund av ålder. En förstudie kring utbyte 
till aktivitetsstyrd belysning är genomförd och åtgärdsförslag presenteras under 2022. 

Fler föreningar ska närvara på Idrottsråden - Omforma våra Idrottsråd som vi har fyra gånger 
per år. Varje möte ska ha ett särskilt tema som bygger på föreningarnas önskemål och behov gällande 
föreningsutveckling. Fler föreningar ska närvara på mötena och arbetet ska ske i nära samarbete med 
RF-SISU. Genom att utveckla våra idrottsföreningar får de bättre förutsättningar att aktivera fler och 
det blir således ett bättre fritidsutbud för våra kommuninvånare. 

Utveckla arbetet med att stötta föreningar; 

- Föreningsbesök –fånga upp de föreningar som vi inte når genom Konst- och kulturrådet eller 
Idrottsrådet. Skapa en första kontakt, berätta vilka vi är, vad vi gör samt vad vi kan stötta 
med.  

- Omvärldsanalys – stötta föreningarna med information kring vad som händer. Exempelvis 
info rörande pandemin, restriktioner, stöd samt vad detta innebär för föreningarna. 

- Årligen uppdaterad information kring stipendier och stöd som föreningarna kan söka. 
Samordna eventuella sökinsatser. 

- Undersöka vilka behov föreningarna har och anordna gemensamma utbildningar/workshops i 
detta (hjälp till självhjälp). Här kan exempelvis nämnas marknadsföring, arrangörskunskap, info 
om kommunens lokaler, lägga upp egna evenemang i evenemangskalendern m.m. 

- Stötta eventuella nytillkomna föreningar. 

Inlämning av utredningen kring Guldkroksområdet till politiken – på grund av pandemin har 
utredningen justerats i tid, den kommer att färdigställas under våren 2022. 

Inlämning av utredningen kring Kulturkvarteret till politiken – på grund av pandemin har 
utredningen justerats i tid, den kommer att färdigställas under våren 2022. 

Som en del i arbetet med stärkta bibliotek får Kulturkvarteret ett Byggnadsvårdsbibliotek där 
Hjobor (och besökare) får inspiration att förstå och bevara sina byggnader på rätt sätt. Rummet 



kommer att kallas Trästadsrummet och innehåller även information om Tre Trästäder samt har ett 
barnfokus. 

Ombyggnad Kulturkvarteret entré – vi lägger stort fokus på upplevelsen i ett besök i 
Kulturkvarteret. Som besökare ska du inspireras och kanske mötas av sådant som du inte visste att 
du tyckte om eller är intresserad av.  

 

Barn och familjeverksamhet i biblioteket –tillsammans med Folkhälsostrateg startar vi upp 
familjeverksamhet i nya barnbiblioteket. Tanken är att erbjuda återkommande träffar för 
småbarnsfamiljer med inspirerande och utbildande innehåll. Stort fokus för oss kommer att ligga på 
småbarnsavdelningen och de små barnens utveckling och inlärningsmöjligheter. Folkhälsostrateg 
kommer främst att fokusera på den sociala biten och föräldrastöd. 

Utvecklingsfokus Konstnärsstaden Hjo; 

Under 2022 är Hjo värd för Skaraborgssalongen. Vi arrangerar en jurybedömd konsttävling i Hjo för 
både etablerade konstnärer och amatörer.  

Ung Konst – Vi lägger fokus på unga konstnärer genom ett samarbete med Guldkroksskolan. Tanken 
är att unga konstintresserade ska få tid (skoltid) och möjlighet att testa material och metoder samt 
även jobba konkret med att vara med och forma och hänga en utställning, planera en vernissage. 
Genomföra marknadsföring etc.  

Konstäventyr – genom att skapa ett konstäventyr på Lilla Park i samband med Hjo Konstrunda. 
Konstäventyret riktar sig till barn- och barnfamiljer och syftet är att alla kan och ska få våga sig på att 
skapa konst. Stort fokus ligger på inspiration och lekfullhet. 

Kulturgården – i samband med markbeläggning och restaurering av Kulturgården planterar vi ett 
äppelträd ympat med 3-4 lokala äppelsorter på gården. Tanken är att använda trädet pedagogiskt i 
barnverksamhet men också exempelvis i samband med Hjo Skördefest (workshop i beskärning). 
Trädet visar även i hur viktigt det är med lokal matproduktion då vi valt ett träd som inte bara är 
dekorativt utan även ger ätbar frukt. 

Vi fortsätter att utveckla ängen Maden genom att ta fram en informativ ängsbok samt producera 
artskyltar till den artrabatt som Gata/Park-enheten har tagit fram under vårvintern.  

Vi lyfter pollineringsveckan för första gången i Hjo genom att knyta ihop denna med Slåtterdagen 
och Hjo Skördefest. Pollineringsveckan är i maj och planen är en workshop på temat. 

Vidareutveckla Hjo Julmarknad – vi bidrar till att vidareutveckla Hjo Julmarknad genom att skapa 
en vinterträdgård/julträdgård i Samskoleparken. Stort fokus kommer att ligga på upplevelsevärdet i 
parken och vår förhoppning är också att fylla Kulturkvarteret (och Samskoleparken) med externa 
aktörer och inspirerande verksamhet liknande upplägget på Hjo Skördefest. 

Anpassa verksamheten i Kulturkvarteret ur ett NPF-perspektiv (Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) - Biblioteket kommer under hela 2022 att arbeta med fortsatt 
implementering av planerna att anpassa verksamheten ur ett NPF-perspektiv.  

Lokalerna som renoveras med bidrag från Stärkta bibliotek kommer att vara i stort sett färdiga under 
februari/mars, men sedan tillkommer komplettering i form av ytterligare förstärkt skyltning, samt 
folder och digital presentation/orienteringsplan. Därefter kommer fokus att ligga på att lära oss att 
agera efter de riktlinjer vi fått och avser att arbeta efter och verkligen anstränga oss att inte detta 
bara blir en fin formulering.  



Klientkatalog Bibliotek Mellansjö - Under året kommer Bibliotek Mellansjö att lansera sin nya 
klientkatalog, den katalog som är åtkomlig via webben. Till denna katalog kommer det att knytas en 
del funktioner, främst en länk till vår nya e-boksdistributör, samt på sikt fler funktioner såsom 
(eventuellt) strömmande film etc. Detta arbete sker i samarbete med Biblioteken i Norrbottens län.  



Utvecklingsområde HÅLLBARHET OCH NATUR 
 
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. 

 

Mål 10. Hjo kommun arbetar aktivt för att minska sin egen miljö- och 
klimatpåverkan i sina verksamheter och ska verka för att Hjo ska kunna vara 
fossiloberoende 2030. Detta innebär att hela Hjo ska ha minskat sina 
växthusgasutsläpp med 80% jämfört med år 1990. 
 

Indikator: RUS samt Nationella emissionsdatabasen (Kolada N00401) 2017 2018 2022 

o Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-
ekvivalenter/invånare. 

6,57 6,33  

o Andel positiva till kommunens arbete för att minska sin egen miljö- 
och klimatpåverkan (ny). 

   

o Andel positiva till kommunens information om vad invånarna kan 
göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan (ny). 
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Hjo kommun fortsätter arbetet med att minska sin klimatpåverkan med utgångspunkt från de sex 
fokusområdena i vår hållbarhetsstrategi. Under 2022 konkretiseras dessutom arbetet med hjälp av de 
12 klimatlöften som vi antagit inom ramen för Klimat 2030. Klimatlöftena går hand i hand med vår 
hållbarhetsstrategi: 

Hållbara transporter (Fokusområde 1 i Hållbarhetsstrategin):  

• Vi har en laddplan för kommunen. 
• Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. 
• Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. 
• Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 

Under 2022 fortsätter vi arbetet med att följa vår resepolicy genom att resa på ett hållbart sätt i 
tjänsten samtidigt som vi ställer relevanta krav på våra nya fordon och transporttjänster. De lärdomar 
vi dragit under pandemin kring digitala och resfria möten ska nu vidareutvecklas för att spara pengar, 
tid och miljö. Under 2022 kommer ytterligare fordon inom kommunala verksamheter ställas om till 
eldrivna fordon. I början av 2022 ansöker Hjo kommun därför om stöd hos Naturvårdsverket för att 
utöka antalet laddpunkter i den kommunala organisationen med ytterligare 14. Det är fordon inom 
Vård och Omsorg, kommunledningskontoret och Tekniska som ställs om till fossilfritt. Under 2022 
ska förvaltningen också utarbeta en ny laddplan i enlighet med klimatlöfte 1. Arbetet med att främja 
cyklingens förutsättningar och minska onödiga bilresor fortsätter. Projektet På egna Ben ska 
genomföras i årskurs 4-6 och kommunen har anmält sig till Cykelvänligast (arbetsplats) för att främja 
cykling till och inom arbetet. Under 2022 ska en Handlingslan för kommunens cykelinfrastruktur tas 



fram utifrån den cykelstrategi som antogs 2021. Kommunen kommer att få en god bild av hur långt 
man kommit i sitt cykelarbete genom att delta i Kommunvelometern under 2022. 
 

Hållbara Måltider (Fokusområde 2 i Hållbarhetsstrategin):  

Måltidsenheten fortsätter arbetet med Hållbara måltider utifrån utbildningainsatser och översyn av 
styrdokument och menyer som inleddes under föregående år. Den nuvarande kostpolicyn ska 
revideras. Sedan den antogs har vi förändrat vår syn på måltider och ställt om vår produktion mot 
hållbara måltider. Måltidsenheten arbetar inte ”bara” med kost utan med fokus på hela måltiden och 
har också sedan ett år tillbaka bytt namn från Kostenheten till Måltidsenheten. Enheten utgår ifrån 
följande två klimatlöften i sitt arbete 

• Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 
• Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål. 

Målet i förskolorna är att servera kött 1-2 gånger i veckan. Vårterminen 2022 testas en rullande 
matsedel i skolorna på 7 veckor, med större inslag av vegetariska rätter. Jämfört med tidigare 
terminsmatsedel finns större möjligheter att justera måltidsplaneringen under terminens gång och 
uppnå en god variation. Undantaget är Estrid Ericsonskolan som kommer att köra samma koncept 
som förskolorna med kött 1-2 gånger i veckan utifrån egen meny. 
 
Kimatpåverkan från inköpta livsmedel följs upp och målet är att uppnå 1,7 Co2/kg inköpta livsmedel. 
För att gå i mål byts råvaror ut mot “bättre” produkter ur hållbarhetssynpunkt. Istället för vitt matris 
serveras svenska ersättningar som havreris, matvete, kornris mm. I äldreomsorgen jobbar man inte 
på samma sätt som i skolan med att minska köttmängden, istället byter vi till “bättre” råvaror och 
drygar ut färsrätter med svenskt ersättningsprotein och rotfrukter. Detta innebär nya produkter för 
många kockar och därför krävs testlagning och utbildning. Hösten 2021 genomfördes en uppskattad 
inspirationsdag för alla våra kockar och Hem & Konsumentkunskapslärarna och det kan bli fler sådana 
dagar under 2022. 
 
Att minska matsvinnet är en fortsatt utmaning att jobba vidare med. Det är framförallt inom särskilt 
boende för äldre som en stor andel av den levererade maten slängs. För att uppnå förändringar krävs 
att alla delar i processen stämmer: allt ifrån en korrekt beställning till hur situationen runtom 
måltiden ser ut så att aptit stimuleras och maten hamnar i magen. Uppstartsmöte med boendechefer 
och hållbarhetsstrateg hölls i december, för att starta ett arbete kring måltider och matsvinn under 
2022. 

I nästan samtliga skolkök säljs s.k. “klimatlådor”, d v s överbliven mat som inte kan tas vara på på 
annat sätt.  
 

Kretslopp och Giftfri miljö (Fokusområde 3 i Hållbarhetsstrategin) 

• Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 
• Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar. 
• Vi använder cirkulära möbler. 

Måltidsenheten är en av kommunens aktörer som ser över sina engångsmaterial för att byta till 
miljövänliga alternativ när det går. En ny matlåda med hälften så stor klimatpåverkan kommer att 
testas i hemvården. Beroende på testresultat fattas beslut om fortsatta inköp av dessa. Även 
lokalvårdsenheten har under 2021 testat nya, biobaserade alternativ för att minska sin totala 



användning av fossilbaserade engångsprodukter och förhoppningen är att man under 2022 kan fasa ut 
flera fossilbaserade produkter. 

Den stora utmaningen blir att hålla i arbetet med cirkulär möbelhantering under 2022 trots minskade 
personalresurser då extratjänster dragits in under 2021. Uppföljningar av det hittills genomförda 
arbetet visar att hundratals möbler har cirkulerats internt under 2021 tack vare det nya digitala 
möbelbiblioteket på intranätet vilket inneburit minskade inköpskostnader för möbler, minskad klimat- 
och miljöpåverkan och tillskapande av lokala arbetstillfällen tack vare rekonditioneringsuppdrag som 
lagts ut på lokala hantverksföretag.   

Energi och Klimat (Fokusområde 4 i Hållbarhetsstrategin) 

• Vi installerar solenergi. 
• Vi genomför energieffektiviseringar.  

2021 pausades arbetet med Energiplan i väntan på ny Samhällsbyggnadschef. Tanken var att 
genomföra träffar med Hjoborna på temat Energi innan den nya planen antogs men då pandemin ännu 
inte släppt greppet om oss har detta inte varit genomförbart. Nu finns ny samhällsbyggnadschef på 
plats och det bör därför vara prioriterat att anta en ny energiplan under första halvan av 2022, om 
möjligt med medverkan från Hjoborna.  

Fastighetsavdelningen genomför löpande energieffektiviseringar, men ska också under 2022 göra en 
förstudie kring möjligheterna att fasa de sista reservoljepannorna på två fastigheter. Målet är att 
ersätta med annan miljövänligare värmekälla. Andra energieffektiviseringsarbeten som sker under 
2022 är ny ventilation i Guldkrokshallen och utbyte av bassängöverdrag på Guldkroksbadet. 

Arbetet med att möjliggöra för fler verksamheter att källsortera sitt avfall på enkelt och effektivt sätt 
fortsätter också. 

Hållbar Samhällsplanering (Fokusområde 5 i Hållbarhetsstrategin) 

2022 genomförs andra halvan i Hjo kommuns LONA projekt Slåtterängar i Hjo, som syftar till att öka 
den biologiska mångfalden och förbättra pollinerarnas förutsättningar. Läs mer under mål 1, Attraktiv 
boendekommun, om insatser som främjar en hållbar samhällsplanering. Det handlar om exempelvis 
blomrika miljöer och skötsel av grönområden, parker och träd. 

Kunskap och Medvetenhet (Fokusområde 6 i Hållbarhetsstrategin) 

• Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat.  
 
I skrivande stund finns ingen konkret plan för publika aktiviteter under 2022 då vi måste 
avvakta pandemins utveckling först. Under februari inträffar den största händelsen på året 
med koppling till klimat: Earth Hour. Pandemi eller inte så avser kommunen att sätta särskilt 
fokus på klimatfrågan under den veckan. 



Utvecklingsområde BESÖKARE 

 

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. 
 

Mål 11: Besöksnäringen i Hjo ska utvecklas hållbart med fokus på fler besökare 
när och där det inte är fullt 
 
Indikator: Redovisning av arbetet  
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Besöksnäringen har precis som övriga samhället påverkats av Covid-19. Många har exempelvis valt 
eller tvingats att semestra i Sverige istället för utomlands och medan vissa besöksnäringsaktörer haft 
det kämpigt har andra visat rekordresultat. Det är också en bransch som förändras i snabb takt, inte 
minst med tanke på digitaliseringens utveckling. Hjos turism- och besöksnäringsstrategiska arbete tar 
avstamp i en rad övergripande strategiska dokument: regeringens besöksnäringsstrategi för Sverige, 
Visit Swedens nationella strategi, regionala strategier framtagna av Turistrådet Västsverige, 
Destination Skaraborg och kommunalförbundet Skaraborg samt på lokal nivå - kommunfullmäktiges 
och kommunstyrelsens mål tillsammans med kommunens vision och värdegrund. Med utgångspunkt i 
dessa kommer verksamheten att under 2022 lägga särskilt fokus på detta för att bidra till 
måluppfyllelse: 

Fortsatt digitaliseringsarbete 

- Digital biljettförsäljning – turismen fortsätter resan och utökar antalet aktörer som ska in i 
systemet samt antal biljetter som ska kunna säljas online.  

- Chatbot – turismen har som mål att utöka sin nåbarhet.  
Under hösten 2022 påbörjar vi resan med att undersöka möjlighet att implementera en 
chatbot dit våra besökare kan vända sig med enklare frågor.  

- Digitala rundturer – turismen fortsätter att utöka våra digitala rundturer där besökare på 
egen hand kan upptäcka Hjo med hjälp av sin telefon eller surfplatta.  
Under våren produceras tur utmed Hjoåns dalgång.  
 

Värdskap  

- Fortsatt utveckling av våra InfoPoints.  
- Utökning av våra turist-byråer.  
- Utbildningsinsatser till näringen/personal med tema värdskap.  



Nätverk 

- Levande Hjobygden – Visit Hjo håller samman och driver nätverket Levande Hjobygden som 
startades 2021. Under 2022 planeras två evenemang, en sommar-kick-off (för nätverket samt 
hela besöksnäringen) och en checkansökan hos Leader för att finansiera skyltning samt 
framtagande av illustrativ karta för att synliggöra aktörerna på landsbygden.  
 

Ombyggnation butik 

- I samband med ombyggnation av Biblioteket (via Stärkta Bibliotek) görs även turismens 
butiksdel på Kulturkvarteret om.  
Här är Visit Hjo delaktiga i att formge och förnya butiksdelen; bibliotekets bokutlåning ska 
integreras i denna del.  
 

Företagsstöd 

- Etableringskit tillsammans med Näringslivsenheten tas fram; planeras att vara klart våren 
2022. Målgrupp för etableringskitet är nya företag i Hjo, likväl som redan etablerade men 
relativt nya företag.  
Foldern ska ge en övergripande bild av Hjo utifrån ett företagsperspektiv; hur ser 
upptagningsområdet ut, handeln i Hjo, besöksnäring i Hjo inklusive målgrupper, största 
evenemang och reseanledningar, näringslivets komponenter (antal företag, omsättning per 
bransch, vilka branscher etc.), bostadsutveckling, Hjos kulturarv.  
 

Marknadsföring 

- Uppdatering Visuell Identitet – Visit Hjos Visuella Identitet som nu har några år på nacken 
måste förnyas och kompletteras med riktlinjer för rörligt material, social media, samt utökas 
med ytterligare profilfärger, komplementfärger och ytterligare typsnitt.  



Utvecklingsområde VÄTTERN 
I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid 
Vättern. Vi använder det för att berika livet för alla. 
 

Mål 12. Hjo kommun ska arbeta för att skydda 
Vättern mot föroreningar 
  

Indikator: SCBs medborgarundersökning  2022 

Andel positiva till kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten (ny).  
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Vättern är ett Natura 2000 område och dricksvattentäkt för cirka 280 000 människor. 
Omsättningstiden för Vätterns vatten är cirka 60 år vilket innebär att föroreningar stannar länge i 
sjön. Vatten och avloppsverksamhetens arbete har stor betydelse för att skydda Vättern mot 
föroreningar inte minst när det handlar om rening av avloppsvatten. Följande åtgärder sker under 
året: Det finns föroreningar i avloppsvattnet som dagens traditionella reningsteknik inte klarar. Under 
de senast åren har särskilt läkemedelsresternas skadliga effekt på sjöar och vattendrag 
uppmärksammats. Under 2021 beviljades Hjo kommun 4,3 mnkr för att genomföra ett pilotprojekt 
kring läkemedelsrening på avloppsreningsverket. I början på 2022 kommer försöksanläggningen att 
installeras och tester på det renade vattnet ska pågå fram till augusti. Om försöket faller väl ut finns 
på sikt möjlighet att komplettera avloppsreningsverket med en permanent rening av läkemedel. 

• Arbetet enligt VA-planen och underhållsplanen för VA-nätet fortlöper under året. Arbetet 
med att byta ut vattenmätarbeståndet, cirka 1500 mätare, pågår och ska vara klart innan 
augusti 2023. Vid byte till nya vattenmätare sker ett teknikskifte till elektroniska digitala 
mätare som kan avläsas på fjärrväg.  

• Kalkningen av Hjällöbäcken och Björsjön fortsätter. Hjo kommun administrerar arbetet och 
Länsstyrelsen bekostar det. Genom kalkningen är vi med och bidrar till att nå det nationella 
miljömålet “Levande sjöar och vattendrag”.  

• Sedan några år tillbaka pågår en utredning av föroreningar på Sanna friluftsområde som 
tidigare varit en deponi för såväl hushållssopor som industriavfall. Föroreningssituationen i 
området är utredd och har presenterats för Hjo kommun och Miljösamverkan Skaraborg. 
Utredningen ska ligga till grund för riskanalyser och åtgärdsprogram. Det står klart att 
deponin innehåller föroreningar och att dessa också finns i ett område strax utanför deponin 
och riskerar att föras vidare ut i Vättern via Sjörydsbäcken. Under året ska förvaltningen 
påbörja en åtgärdsutredning i samarbete med Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

• Med finansiering från Naturvårdsverket har kommunen också gjort en utredning av 
föroreningar på området vid före detta Hjo Mekaniskas fabriker. Resultatet visar att det finns 
relativt omfattande föroreningar i slänten ner mot Hjoån som bör åtgärdas. Kommunen ska 
nu ta ställning till om vi sak vara huvudmän för en ny ansökan om medel från 
Naturvårdsverket för att genomföra åtgärder. 
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