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Verksamhetsplan 2018 

  Samhällsbyggnad 

 

Enhetens uppdrag: 

Plan och Bygg ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen samt för tillsyn av strandskydd. Området omfattar också kart- och 

mätverksamhet, fysisk planering och strategiskt miljöarbete. Plan och byggenheten arbetar gentemot byggnadsnämnden och i vissa frågor mot kommunstyrelsen 

(översiktligt planarbete och strategiskt miljöarbete). 

 

Teknisk Service omfattar fastighetsförvaltningen inkl. lokalvård och verksamhetsvaktmästeri, kostverksamhet, gata-, park- och hamnverksamhet samt mark och 

exploatering.. Den taxefinansierade vatten- och avloppsverksamheten ingår också i teknisk service verksamhetsområde. Fastighetsverksamheten omfattar 

förvaltning, administration, drift, tillsyn, vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens samtliga fastigheter, egna som förhyrda. Kostenheten tillhandahåller mat 

till äldreomsorgen, barnomsorgen och grundskolan, samt ansvarar för leverans av mat till matserveringen på Rödingen. Gata-, park- och hamnverksamheten 

omfattar drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar, hamn, parker och grönytor, samt drift och skötsel av vatten- och avloppsledningsnäten. I 

uppdraget ingår även skötsel av kommunens skog samt naturreservatet Hjo-åns dalgång. 
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Vad är en verksamhetsplan? 

Verksamhetschefen beskriver vilka åtgärder och aktiviteter som ska genomföras 

under verksamhetsåret och hur dessa stödjer kommunens utveckling i riktning mot 

att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål. Verksamhetsplanen ska utgå från Hjo 

kommuns vision, kommunfullmäktiges prioriterade mål och fastställd budget. 

Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och är en viktig 

utgångspunkt för verksamhetsplanen, eftersom de aktiviteter och åtgärder som 

verksamheten planerar ska rymmas inom den tilldelade budgetramen. 

Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som planeras ska vara möjliga 

att genomföra. I den verksamhetsberättelsen som lämnas i delårsbokslutet per sista 

augusti och i årsredovisningen ska en avstämning ske av hur arbetet med de 

planerade aktiviteterna och åtgärderna fortlöpt.  

 

 

 

Prioriterade mål och planerade aktiviteter 

Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt 

viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, 

kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om 

utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är 

knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige 

för att se om vi är på väg att nå visionen och utvecklingsområdena.  

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex 

utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans 

och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2018 antagit 22 

prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot 

visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med 

ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar samhällsbyggnad särskilt på 

nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade 

strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av 

måluppfyllelse under 2018: 
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Utgångsläge:  

I den senaste medborgarundersökningen som gjordes under 2016 ökade 

medborgarnas betygsindex för Hjo som plats att leva och bo på från 58 till 62 jämfört 

med 2014. Befolkningen i Hjo var 9 093 invånare per den sista november 2017, vilket 

är en ökning med 45 personer jämfört med årsskiftet 2016/17.  

 

En viktig förutsättning för befolkningstillväxten är tillgång till attraktiva bostäder för 

människor i olika skeden av livet. Bostadsförsörjningsprogrammet som togs fram 

under 2017 utgör ett strategiskt underlag för kommande planering. Bedömningen är 

att det behöver tillkomma cirka 20 bostäder per år fram till 2025.  

 

De senaste årens befolkningstillväxt medför att våra verksamheter växer. För tillfället 

är det märks detta främst inom skola och barnomsorg som har behov av ytterligare 

verksamhetslokaler.  

 

Välskötta parker, lekplatser och närhet till grönområden bidrar till att Hjo upplevs 

som en attraktiv boendekommun. I den senaste medborgarundersökningen 2016 ger 

de som svarat höga betyg när det gäller tillgänglighet till grönområden och skötsel av 

dessa. 

 

Vår strategi för att nå målet:  

För att möta den ökade efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter ska vi ha 

en hög planberedskap. Under 2018 kommer arbetet med att ta fram nya detaljplaner 

för bostäder, industri och handelsändamål att fortsätta.  

 

På Knäpplan-området planläggs för ytterligare villabebyggelse direkt väster om det 

område som planlades under 2017. På Sjörydsområdet planeras för sjönära boende i 

flerbostadshus. En ny detaljplan ska upprättas för Kvarteret Köpmannen i Hjo 

centrum för att möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse och verksamheter.  

Under den senare delen av 2017 har antalet förfrågningar kring mark för industri- 

och handelsändamål varit stort. Hjo har idag outnyttjade byggrätter för 

industriändamål väster om befintligt verksamhetsområde utmed Sveavägen. Tillgången 

till arbetstillfällen är viktig om Hjo ska vara en attraktiv boendekommun. 

 

Tillgången på bra förskolor och skolor har stor betydelse vid valet av bostadsort. 

Under 2018 fortsätter renoveringen av B-huset på Guldkroksskolan,planeringen för 

utbyggnad av ny skola och tillbyggnad av Orrelyckans förskola.  

 

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 attraktionskraft. Det är vår utgångspunkt för 

framtida planering och för att behålla Hjos särart. Hjo Stadspark med dess byggnader 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 1: 

 

Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt 
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är föremål för byggnadsminnesförklaring.  

 

Vi har ett uppdrag att se över såväl antalet lekplatser som status på dessa. Den 

inventering som gjordes under 2017 ska presenteras för politiken i början av 2018. Vi 

kommer att redovisa ett förslag hur det framtida beståndet av lekplatser kan se ut. 

Hemsidan kommer att uppdateras med tydlig information om var det finns lekplatser 

och om dessa är tillgänglighetsanpassade för funktionshindrade barn och ungdomar. 

 

Samhällsbyggnad arbetar kontinuerligt med att det offentliga rummet ska vara 

tillgängligt och upplevas som attraktivt.  

 

 

 

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Tillgänglighetsanpassa trapp och uppgång vid 

grönområdet Källängen mot Ringvägen. 

 20181231 Gata/parkchef 

Uppdatering av skötselunderlag för Hjoåns 

dalgång 

För att säkerställa förvaltningen av naturskyddsområdet ska skötselunderlag och 

organisationen av arbetet med Hjoånsdalgång ses över.  

20181231 Samhällsbyggnad

schef 

Skötsel och utveckling av Hjo stadspark Byggnadsminnesförklaringen av stadsparken gör att det är viktigt att arbetsformer för 

skötsel och utveckling i dialog med Länsstyrelsen  

20181231 Gata/park chef 

Förslag på framtida bestånd av lekplatser samt 

tydlig info på hemsidan om var lekplatser 

finns. 

Ett förslag på antal lekplatser samt skötsel och framtida utveckling presenteras för 

politiken under våren. 

20180630 Gata/park chef 

Detaljplaner bostäder 

 

Sjöryd, flerbostadshus extern  

Kv. Köpmannen, flerbostadshus/verksamheter extern exploatör 

Hallonet 4 m fl, parhus extern exploatör 

Del av Söder 3:43, Knäpplan Väster fortsättning 

Åran 2, flerbostadshus extern exploatör 

Rönnen 19, extern exploatör 

Varpet 1:3 

Ärlan 7, extern exploatör 

 

 

Kv. 1 2018 

Kv. 2 2018 

 

Kv.3 2018 

Kv. 3 2018 

Inväntar 

exploatör 

SAK/Exploatör 

SAK 

SAK/Exploatör 

SAK 

SAK/Exploatör 

SAK 

SAK 
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Detaljplaner Detaljplan för ny skola 

Detaljplan för hamnområdet 

Korsberga 1:1 

2018 

Kv.3 2018 

Kv. 1 2018 

SAK 

SBchef/SAK. 

SAKt 

Planprogram Norr Sanna  SAK 

Gator och VA Knäpplan Västra Nytt område med 19 tomter på Knäpplan där vägar och VA ska byggas. Dec 2018 Gata/park chef 

 

 

  

Indikator:  

SCB befolkningsstatistik/SCB medborgarundersökning 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal personer som bor i Hjo 

Betygsindex för Hjo kommun som en plats att leva och bo på 

(NRI) 

 

8 885 

58 (medel 57) 

8 983 

Ingen mätning  

9 048 

62 (medel 58) 

 

Ingen mätning  
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Nyckeltal: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bostäder totalt, antal per 1 000 inv (Kolada) 483 480 464 482   

Pendlingskommuner till mindre tätort (ovägt medel) 475 474 456 490   

Skövde 500 500 462 503   

Tibro 472 477 460 472   

Karlsborg 536 542 532 548   

Tidaholm 490 489 472 488   

Falköping 482 480 457 478   

Mariestad 508 510 496 509   

Lidköping 481 479 462 486   

Fastighetspris småhus kr/kvm (Kolada) 8 657 10 064 9 580 11 100   

Pendlingskommuner till mindre tätort (ovägt medel) 9 441 9 956 10 605 9 544   

Skövde 12 568 13 727 15 657 16 268   

Tibro 6 884 6 996 8 802 10 053   

Karlsborg 7 337 6 930 7 484 8 233   

Tidaholm 7 079 8 252 8 735 9 269   

Falköping 8 052 7 744 8 828 10 657   

Mariestad 9 473 9 709 10 499 12 303   

Lidköping 13 781 14 794 15 628 17 173   

Betygsindex 1-10 för möjligheter att hitta bra boende (NRI 

SCBs medborgarundersökning) 
iu 6,1 iu 5,2 iu 

 

Betygsindex 1-10 för utbudet av olika boendeformer (NRI SCBs 

medborgarundersökning) 
iu 5,5 iu 4,9 iu 
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Visionen lyfter fram ’Hållbarhet och natur’ som ett utvecklingsområde där det bl.a. anges att Hjo ska vara en promenad- och cykelvänlig stad. Kommunfullmäktige har satt upp 

ett mål om att det ska vara enkelt att leva miljövänligt i Hjo och ett annat mål om att invånarna ska vara nöjda med kommunikationerna. Kommunstyrelsen ser det som en 

framgångsfaktor att satsa på gång- och cykelvägar för att uppnå båda ovanstående fullmäktigemålen samt bidra till utvecklingsområde ’Hållbarhet och natur’.  

 

Utgångsläge: 

Hjo är en utpräglad pendlingskommun, andel personer som arbetar på annan ort 

uppgick 2017 till 44 %. 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. Pendlingsmöjligheterna med buss till Skövde är goda men i övrigt är 

möjligheterna att resa kollektivt norr och söderut begränsade. 

Den medborgarundersökning som gjordes våren 2016 visar att medborgarna är 

mycket nöjda med möjligheterna att transportera sig med bil men mindre nöjda med 

kollektivtrafik. Det är i åldersgruppen 45-54 år som man är minst nöjd med 

kollektivtrafiken och lägst betyg ger de som sällan reser kollektivt.   

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. Tillgången till gång och 

cykelvägar bedöms i medborgarundersökningen som medelgod. Belysning, underhåll, 

snöröjning och trafiksäkerhet på gång- och cykelvägar bedöms också som medelgod. 

Vissa länkar i GC-nätet är väl utbyggda och har god standard. I de centrala delarna av 

tätorten samsas cyklar och motorfordon i blandtrafik.  

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. Vissa gång- och cykelpassager har hög 

trafikbelastning vilket kan upplevas som en osäkerhetsfaktor.  

Vår strategi för att nå målet:  

Planering och utformning av infrastruktur och kommunikationer sker i samarbete 

mellan Hjo kommun, Trafikverket och Västtrafik och vi ska utveckla dialogen och 

samarbetet. 

Under hösten 2017 träffade samhällsbyggnad Västtrafiks planerare för att diskutera 

såväl linjesträckning och anpassning av hållplatser. Denna dialog kommer att fortsätta 

under 2018.  

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2  
I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna (GC-vägar, biltransporter och tillgång till kollektivtrafik) 

 

Kommunstyrelsens mål 11:  
I Hjo ska medborgarna vara nöjda med gång- och cykelvägar så att vi väljer att promenera och cykla istället för att ta bilen 
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Trafikprogrammet för Hjo kommun antogs av kommunfullmäktige 2016. Det 

beskriver hur Hjo kommun ska arbeta vidare med trafikplanering på kort och lång 

sikt. Under våren 2018 ska trafikprogrammet aktualiseras och vi planerar att 

genomföra en dialog om innehållet med tekniska utskottet. Vi behöver se över 

tidsplan och prioriteringar av de åtgärder som förslås i programmet.  

 

Hållplatsernas status är viktiga för de som pendlar med kollektivtrafiken. En 

inventering av dessa är påbörjad och åtgärder ska genomföras i samarbete med 

Västtrafik. I nuläget finns ett behov av fler cykelparkeringar och väderskydd för 

cyklar. Belysning och tillgängligheten behöver förbättras för att hållplatserna ska 

upplevas som trygga.  

 

 

Trafiksäkerhetsarbetet kommer att fortgå under 2018. För skolungdomar från 

förskoleklass till årskurs 8 är ett antal aktiviteter inplanerade. Anställda i kommunen 

som kör i tjänsten får kontinuerligt erbjudande utbildning i trafiksäkerhet och eco-

driving. Mätningar av trafikvolym och hastigheter på platser inom tätorten genomförs 

kontinuerligt för att få bra underlag för trafiksäkerhetsarbetet. 

 

 För att cykling eller promenad ska upplevas som ett alternativ till bilåkning krävs att 

underhållet av gång- och cykelvägnätet håller en hög nivå. I vinterväghållningen 

prioriteras gång- och cykelvägar. En plan för den fortsatta utbyggnaden av gång- och 

cykelvägar i tätorten är framtagen och medel finns anslagna i investeringsbudgeten. Se 

nedan

 

   

Ringvägen Kv. Brandmannen Del Floragatan/ Skövdevägen 2018 

Jönköpingsvägen Del Långgatan/ Ga. Fågelåsvägen 2019 

Bangatan Hela sträckan 2021 

Skövdevägen Åsen - V 195 2023 

Skövdevägen Rosenlund - Ringvägen/Sveavägen 2023 

Aktivitetsplan 2018:  

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Aktualisering av 

Trafikprogrammet 

Under våren 2018 ska trafikprogrammet aktualiseras och vi planerar att genomföra en dialog 

om innehållet med tekniska utskottet. Vi behöver se över tidsplan och prioriteringar av de 

åtgärder som förslås i programmet. 

20170731 Samhällsbyggnadschef 

Dialogmöten Västtrafik Vid två tillfällen under året ska vi träffa Västtrafik för dialog om kollektivtrafikens 

linjesträckning och turer  

20171231 Samhällsbyggnadschef 

Nya parkeringsplatser 

Jakobsparken 

Ett förslag på utformning av ett antal nya parkeringsplatser vid Jakobsparken finns framtaget. 

Under förutsättning att politiska beslut fattas kommer parkeringar anläggas under året. 

20171231 Gata/park chef 

Underhållsasfaltering av Gc-  20171231 Gata/park chef 
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vägar 

 

Indikator:  

SCB:s medborgarundersökning 
2014 2015 2016 2017 2018 

Betygsindex kommunikationer 49 (medel 52) Ingen mätning 50 (medel 54) Ingen mätning   

Betygsindex för gång- och cykelvägar 52 (medel 49) Ingen mätning 56 (medel 52) Ingen mätning  

 

 

Nyckeltal: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Resor med kollektivtrafik, regionala linjer, per invånare 

(Västtrafik) (inv. antal per 1:e nov)  
29,1 27,4 27,1 27,8   

Utpendlingsomfattning i kommunen % (SCB) 45 45 44 44   

Pendlingskommuner till mindre tätort  38 39 39 40   

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 27 27 28 28   

Nöjd medborgarindex Gator och vägar (SCB:s 

medborgarundersökning) 
iu 52 iu 56 iu  

Pendlingskommuner till mindre tätort  iu 54 iu 52 iu  

Betyg 1-10 för möjligheterna att transportera sig med bil (NRI 

SCBs medborgarundersökning) 
iu 7,8 iu 8,0 iu  

Betyg 1-10 för möjligheterna att använda kollektivtrafiken för 

resor (NRI SCBs medborgarundersökning) 
iu 3,8 iu 3,8 iu  

Cykelväg i kommunen totalt meter/inv. (NVDB och SCB)  0,1 2,0 2,0 2,4   

Mindre städer/ tätorter och landsbygdskommuner 1,3 1,4 1,7 2,1   

Underhållsasfaltering GC-vägar kvm/år    115   

Betygsindex 1-10 för tillgången till GC-vägar (NRI SCBs 

medborgarundersökning) 
 5,8  5,6 iu  
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Utgångsläge:  

Samhällsbyggnad ansvarar för verksamheter som många gånger har direkt betydelse 

för människors vardag. Det är viktigt att det är enkelt att komma i kontakt med ”rätt 

person” och få korrekt återkoppling på frågor, synpunkter eller anmälan av fel. En 

viktig del i denna medborgardialog är synpunkts- och felanmälan som nås via 

kommunens hemsida. Samhällsbyggnad får cirka 150 synpunkter årligen från 

medborgare och besökare. Synpunkterna kan vara frågor, klagomål, beröm och 

förslag. De allra flesta handlar om den fysiska miljön och det offentliga rummet. Den 

som lämnar en synpunkt ska få återkoppling inom 10 dagar. Samhällsbyggnad har 

besvarat 50 % av synpunkterna inom garantitiden under 2017. Sedan ett år tillbaka 

har vi arbetet med att förbättra våra rutiner kring synpunktshanteringen genom att 

fördela ut ansvaret för att svara på fler anställda. Samtliga tjänstemän på 

samhällsbyggnad går att nå på telefon och tar emot samtal när så möjligt.  

 

Bygglovhandläggarna har sedan ett par år tillbaka telefontid för att öka tillgängligheten 

och säkerställa en effektiv handläggning av bygglovärenden. Det är också möjligt att 

träffa handläggarna kvällstid för de medborgare som pendlar till arbeten på annan ort. 

De som varit i kontakt med bygglovhandläggarna ges sedan några år tillbaka möjlighet 

att besvara en enkät kring hur de upplevt kontakten och mötet. 98 % uppger att de  

fått ett gott bemötande. 

 

Inom måltidsverksamheten genomförs en skolmatsenkät vart tredje år där kundernas 

åsikter tas tillvara i arbetet att utveckla skolmåltiden. Inom skolan finns en 

önskevecka varje termin där eleverna får önska mat och matsedeln upprättas 

därefter. Varje termin genomförs matråd med representanter för alla årskurser där 

mat, miljö och bemötande diskuteras. Inom vård & omsorg genomförs regelbundna 

kostombudsträffar mellan kök och vårdpersonal för att följa upp synpunkter från de 

boende. Ibland, vid önskemål, genomförs också möten med de boende och köket. 

Vår strategi för att nå målet:  

Under 2018 ska vår organisation förtydligas för kontaktcenter så att de ska kunna 

samtal vidare till rätt person. För att förenkla kontaktytan mellan oss och de som 

lever och verkar i Hjo ska vi på samhällsbyggnad vara representerade på de öppna 

träffar som anordnas såsom företagsfrukostar mm. 

Hjo kommun har sedan hösten 2017 en ny hemsida. Informationen om 

samhällsbyggnads olika verksamheter ska hållas levande och det ska bli lätt att hitta 

kontaktuppgifter till de ansvariga för våra olika ansvarsområden. Information om 

investerings-, och underhållsprojekt på våra fastigheter och gator ska löpande 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 10  

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

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11  

 

I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen 
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publiceras på hemsidan. För att underlätta för leverantörer och entreprenadföretag 

ska uppgifter om pågående upphandlingar och gällande årsentreprenader presenteras 

på hemsidan. För att följa upp vår service ska samhällsbyggnad delta i SKL’s 

kundundersökning, Insikt, vartannat år med start 2018. 

För att förbättra servicen till hyresgäster och kunder ska fastighetsverksamheten 

förbättra informationen om hur man når fastighetssamordnare när det uppstår frågor 

kring hyresförhållanden och felanmälan. En plan för dialogmöten med de kommunala 

verksamheter som köper tjänster ska tas fram. För att tydliggöra volym och innehåll i 

det som köps ska gränsdragningslistor och avtal tas fram. 

Det ska vara enkelt att lämna synpunkter till samhällsbyggnad. En viktig funktion för 

att underlätta möjligheten att lämna synpunkter är Synpunkts- och felanmälan via 

kommunens hemsida. Vi ska under året förbättra handläggnings- och åtgärdstider.  

 

Inför beslut om planer och större projekt på fastighets- och gatusidan som är av 

allmänt intresse ska vi bjuda in till information och dialog.  

 

Aktivitetsplan 2018 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Medborgardialog Vid planläggning, större ombyggnationer av fastigheter och gatuarbeten ska dialog ske 

med berörda närboende och verksamheter. Löpande information kring våra projekt ska 

läggas ut på hemsidan. 

20181231 Samhällsbyggnadschef 

Kundundersökning SKL’s insikt Med start 2018 ska samhällsbyggnad vartannat år delta i SKL’s kundundersökning Insikt. 20181231 Samhällsbyggnadschef 

Enklare kontaktytor SHB ska vara representerade på alla träffar, typ företagsfrukostar och liknande öpnna 

sammankomster där vi genom vår närvaro förenklar kontaktytan mellan kommunen och 

de som lever och verkar här. 

20181231 Samhällsbyggnadschef 

Upphandling/ årsentreprenader På kommunens hemsida ska uppgifter om pågående upphandlingar visas. Gällande 

årsentreprenader ska redovisas. 

20181231 Samhällsbyggnadschef 

 

  

Indikator: 

SCB:s medborgarundersökning 
2014 2015 2016 2017 2018 

Sammanfattande nöjd inflytande index. 44 (medel 40) Ingen mätning 46 (medel 42) Ingen mätning   

 

Betygsindex för bemötande och tillgänglighet 

 

59 (medel 58) Ingen mätning 59 (medel 59) Ingen mätning 
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Utgångsläge: 

Medborgarundersökning som genomfördes 2016 visar att våra invånare är relativt 

nöjda med kommunens insatser för att man ska kunna leva miljövänligt. Nöjdheten 

har ökat jämfört med undersökningen 2014. Sedan några år tillbaka finns ett uppdrag 

inom förvaltningen att systematiskt informera och involvera samtliga anställda i det 

interna hållbarhetsarbetet genom det vi kallar Miljödialogen. Syftet är att bygga en 

grund för gemensamma värderingar och ökad delaktighet i miljöarbetet bland 

medarbetarna. Arbetet har inte löpt på enligt plan- det har varit svårt för 

verksamheterna att prioritera och sätt av tid för detta. Hjo kommun och vi som är 

anställda är en viktig förebild för alla som lever och verkar i Hjo. En mötes- och 

resepolicy som sätter normer för hur vi som är anställda i kommunens olika 

verksamheter ska transportera oss är antagen politiskt. Policyn har ännu inte blivit 

ett levande och styrande dokument. 

Vår strategi för att nå målet: 

Under 2017 beslutade kommunfullmäktige om att inrätta en hållbarhetsberedning. 

Gruppen består av politiska representanter och leds av miljöstrategen. Beredningens 

uppgift är att ta fram ett miljöpolitiskt program för Hjo kommun som ska peka ut 

prioriterande fokusområdet för kommunens hållbarhetsarbete. Den kommunala 

organisationen kan bidra till att skapa förutsättningar att leva miljövänligt men mycket 

handlar om kunskap, värderingar och attityder.  

 

Hjo kommun deltar aktivt i projektet Hållbara Skaraborg som leds av Skaraborgs 

kommunalförbund. Projektet innebär strategisk samverkan för omställning till en 

hållbar framtid och en biobaserad ekonomi.  

 

 Planläggningen ska främja gång-, cykel- och kollektivtrafik samt utnyttjande av 

förnyelsebar energi.  

 För att öka möjligheterna för våra boende och besökare att leva miljövänligt 

har vi som ambition att ställa ut kärl som möjliggör sortering av publikt 

skräp i Hjo stad.  

Sedan drygt ett år tillbaka har teknisk service arbetat för att det ska bli möjligt att 

sortera publikt skräp i direkt på plats när skräpet släng. En prototyp på papperskorg 

med flera fraktioner kommer att placeras ut någonstans i staden under våren 2018. 

Vår målsättningar är att det på sikt ska finnas ett 15-tal papperskorgar där man 

sorterar sitt skräp direkt när det släng.  

 

Kommunens energi- och klimatrådgivare ger opartisk rådgivning till privatpersoner 

och företag om hur man kan minska energiförbrukning och kostnader. Hjo, Tibro 

och Karlsborg har under ett flertal år samarbetet när det gäller energi- och 

klimatrådgivning. För att kunna erbjuda rådgivning har Hjo, Tibro och Karlsborg ett 

avtal med Teknik & Dokumentation AB i Alingsås som på konsultbasis sköter 

rådgivningen för de tre kommunerna.  

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 16  

 

I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt 
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Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Källsortering av skräp på offentliga 

platser 

Ett arbete med att utreda möjligheten att källsortera publikt skräp inleddes 

under 2017. Många frågor återstår att lösa med förvaltningen arbetar vidare 

 Gata/park-chef 

Fortsätta att vara aktiv medlem i Håll 

Sverige rent 

Utveckla vårt arbete i som Håll Sverige rent kommun i samarbete med 

miljöstrategen och skolan. 

Löpande Gata/ Park chef 

Källsortering i stadshuset Hela stadshuset ska källsortera. Finns möjlighet att inreda station i källaren? Halvårsskiftet 2018 Fastighetschef 

Ny sophantering på Skogshyddans 

förskola 

Under 2018 ska det bli möjligt att källsortera på förskolan Dec 2018 Fastighetschef 

 

Indikator:  

SCB medborgarundersökning 
2014 2015 2016 2017 2018 

Betygsindex för kommunens miljöarbete. 51 (medel 51) Ingen mätning 59 (medel 53) Ingen mätning  

 

Nyckeltal: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 

andel % (Avfall Sverige) 

35 36 37 36   

Landsbygdskommun med besöksnäring 38 36 38 37   

Insamlat hushållsavfall i kommunen, kg/inv.  

(Avfall Sverige) 

531 526 540 542   

Landsbygdskommuner med besöksnäring 618 557 562 554   
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Kommunfullmäktige har satt upp som mål att Hjo kommun ska ansluta till Västra Götalandsregionens mål om att vara fossiloberoende år 2030. Kommunstyrelsen anser att 

det Hjo kommun kan bidra med som ger störts effekt i nuläget är att minska utsläppen från våra transporter och väljer därför att ansluta till det regionala tilläggsmålet som 

Länsstyrelsen i Västra Götaland tagit fram i samarbete med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Basåret 2009 släppte kommunens bilar ut totalt 166 ton CO2, vilket 

därmed är 100 %. För att nå ner till 60 % behöver vi komma ner till 100 ton CO2 per år.  

 

Utgångsläge 

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. 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.  

 

Utsläppen av växthusgaser inom den geografiska kommunen har sjunkit något om 

man exkluderar utsläppen från industrin men de totala utsläppen har ökat mellan 

åren 2014 och 2015. Siffror från 2016 och 2017 dröjer eftersom det är två års 

eftersläpning i denna rapportering. 

 

För Hjo kommun finns stor möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser genom att 

se över hur vi reser. Vi har en rese- och mötespolicy som reglerar detta men 

efterlevnaden kan bli bättre. Samtliga chefer i organisationen behöver lyfta innehållet i 

policyn och säkerställa att den följs. Vi har ett litet antal fossilfria bilar i vår 

fordonspark men andelen miljöbilar är hög i jämförelse med andra kommuner. 

 

En förutsättning att nå målet - ett fossiloberoende Hjo år 2030 - är att det finns 

tillgång till förnybara drivmedel. Vi har sedan 2017 ett uppdrag att ta fram en 

drivmedelsstrategi som ska beskriva nuläge, ange målbild och föreslå lösningar hur 

målet ska nås. Arbetet är inte klart eftersom vi valt att invänta det som sker på såväl 

nationell och regional nivå. E-West och Länsstyrelsen arbetar i samarbete med 

kommunerna med planering av en strukturerad utbyggnad av laddinfrastruktur på 

nationella och regionala vägar. Inom projektet Hållbara Skaraborg, som leds av 

kommunalförbundet är fossilfria fordon och laddinfrastruktur ett fokuserat område. 

Bevakning av utvecklingen kring möjligheterna att tanka biogas i Hjo har fortsatt men 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 17  

 

Hjo kommun ska vara fossiloberoende år 2030 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens mål 13:  
 

År 2020 ska utsläppen av växthusgaser från transporter i den kommunala verksamheten ha minskat med 40 % jämfört med år 

2009 
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inga nya initiativ har tagits. 

 

Arbetet med en ny energi- och klimatstrategi för Hjo kommun har inte påbörjats 

under året. Förvaltningen kommer att inleda arbetet under 2018 med en 

energikartläggning och  samhällsbyggnad kommer att delta i detta arbete.  

 

Vår strategi för att nå målet: 

Enligt FN:s klimatpanel IPCC är den kraftiga uppvärmning som skett de senaste 50 

åren med högsta sannolikhet orsakad av människans utsläpp av växthusgaser från 

bland annat fossila bränslen. Vid klimatmötet i Paris 2015 enades världens länder om 

att begränsa utsläppen och att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 2 grader, 

helst inte 1,5 grader. Det kräver omfattande förändringar i användningen av energi, 

hur vi transporterar oss och av vår konsumtion. 

 

Så gott som samtliga våra fastigheter värms upp med grön el eller fjärrvärme men ett 

fåtal enheter värms fortfarande med olja. Under 2018 ska arbetet med att fasa ut 

detta påbörjas. Vid nyproduktion eller större ombyggnation av verksamhetslokaler 

ska solceller för el och uppvärmning alltid presenteras som ett alternativ. 

För Hjo kommun finns stor möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser genom att 

se över hur vi reser. Vi har en rese- och mötespolicy som reglerar detta men 

efterlevnaden kan bli bättre. Samtliga chefer i organisationen behöver lyfta innehållet i 

policyn och säkerställa att den följs. När vi står inför byte eller nyanskaffning av 

fordon ska vi i överväga fossilfria fordon då det är möjligt. Under 2018 ska 

samhällsbyggnad se över möjligheterna att sätta upp fler laddstationer för elfordon på 

större kommunala arbetsplatser och publika parkerinsplatser.  

 

 

 

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Trafikantveckan Europeiska trafikantveckan syftar till att visa på åtgärder som underlättar och inspirerar till 

hållbara resor och transporter. 

September 2018 Miljöstrateg 

Mötes- och resepolicy Mötes- och resepolicyn för Hjo kommun ska bidra till ett minskat, effektivt och 

miljöanpassat resande samtidigt som det är tryggt och säkert. 

Policyn med riktlinjer sprids till samtliga anställda och förtroendevalda i Hjo kommun. 

Säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i policyn och tillhörande bilagor. 

Den kommunala organisationen ska föregå som gott exempel. 

Senast dec 2018 Varje chef 

Fasa ut olja som 

uppvärmning i fastigheter 

På Fågelås skola i Gate används fortfarande olja som komplement till jordvärme under 

vintern och på Korsberga finns olja som reservuppvärmning. Under 2018 ska förvaltningen 

utreda möjligheten att fasa ut dessa sista oljepannor. 

December 2018 Fastighetschef 

Laddstolpar på kommunala 

arbetsplatser 
Under 2018 ska samhällsbyggnad se över möjligheterna att sätta upp laddstationer för 

elfordon på större kommunala arbetsplatser. 

 

December 2018 Samhällsbyggnadschef 
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Indikator: RUS (Regional utveckling och samverkan i 

miljömålssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen 
2014 2015 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) 

21 214 

 

 

23 329 

21 133 

 

 

23 680 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 
Indikator:  

Egna mätningar  
2009 (basår) 2015 2016 2017 2018 

Totala utsläppet i CO2 från kommunens personbilar och lätta 

lastbilar 

 

166 ton 

(100 %) 

132 ton 

(80 %) 

125 ton 

(75%) 

136 ton 

(82%) 

 

 
Nyckeltal: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Inköpt energi till lokaler kWh/ m3, inkl. verksamhetsel  

(Egen mätning from 2015 via Hjo energi) 
133 124 115 112  

 

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 177 169 iu iu   

Andel förnybar energi i fastighetsbeståndet       
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Utgångsläge 

Hjo kommun är medlem i Vätternvårdsförbundet som arbetar för att bevara sjöns 

unika egenart och samordnar åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och 

omkring Vättern.  

Via tillsynsmyndigheten MÖS arbetar vi med information till invånarna kring olika sätt 

att skydda Vättern från föroreningar. Samhällsbyggnad arbetar löpande med planering 

och genomförande av dagvattenhantering vid exploatering av nya bostadsområdet 

och fastigheter för näringsverksamhet. Renoveringen av avloppsreningsverket som 

färdigställdes 2016 har gett mycket bättre värden när det gäller utsläpp av fosfor, 

kväve och syreförbrukande ämnen. 

Vår strategi för att nå målet:  

Arbetet med VA-planen för Hjo startades upp under 2017 och beräknas slutföras 

under 2018. Det kommer krävas kontinuerliga investeringar för att nå en hållbar VA- 

 

försörjning. En strategisk och långsiktig VA-planering som omfattar både dricksvatten, 

spillvatten och dagvatten blir kommunens verktyg för att lyfta fram problem och 

prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som vi står inför.  

 

 

 

 

Samarbetsformerna kring ledningsnät och dagvattenfrågor mellan plansidan och 

driftsidan ska förtydligas. 

 

 

Under 2018 ska vattenverket i Blikstorp uppgraderas och va-nätet ska delvis läggas 

om att för att få bättre tryck ledningsnätet. Va-verksamheten följer utvecklingen av 

olika tekniker för att ta hand om läkemedelsrester i avloppsvatten men i nuläget finns 

ingen beprövad teknik som är möjlig att installera i vårt avloppsreningsverk. Under 

året ska riktlinjer och regler för Hjo kommuns småbåtshamn revideras för att vi ska 

bli tydligare när det gäller hanteringen av kemikalier och bottenfärger som 

förekommer i hamnen. Inför båtsäsongen sommaren 2018 ska vi bjuda in alla 

båtplatsinnehavare till en informationsträff och informationen på hemsidan ska 

kompletteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 19:  

 

Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar 
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Aktivitetsplan 2018:  

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Va-plan Va-planering som omfattar dricksvatten, spillvatten och dagvatten Dec 2018 VA-chef 

Vattenverk och ledn.nät Blikstorp Uppgradering av vattenverk och nytt ledningsnät Maj 2018 VA-chef 

Information till båtägare om kemikalier och 

bottenfärger 
Inför båtsäsongen sommaren 2018 ska vi bjuda in alla 

båtplatsinnehavare till en informationsträff och informationen på 

hemsidan ska kompletteras. 

 

Maj 2018 Gata/park chef 

Möjlighet att köpa in sopmaskin som tar upp 

större mängs partiklar- bla gummigranulat, 

däcksslitage är under utredning. 

 Maj 2018 Gata/Park chef 

 

 

Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete.  

 
Nyckeltal: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Uppmätt mängd, mg/l, i renat vatten avloppsreningsverket 

(Egen mätning)  
     

 

Kväve 25,6 25,2 19,6 11,4 11,3  

Fosfor 0,15 0,11 0,10 0,10 0,07  

Biologiskt syreförbrukande ämnen 17,2 24,2 12,7 4,4 3,4  
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Hjo kommun är en serviceorganisation för de som lever och verkar i Hjo. Vi finns till för våra invånare. Kommunstyrelsen ser det därför som särskilt viktigt att förvaltningens 

arbete ska utgå från deras behov. Samtliga verksamheter ska utgå ifrån sina brukares behov när scheman läggs, öppettider fastställs, bemanning planeras och så vidare. Detta 

är en viktig förutsättning när vi arbetar i enlighet med vår vision och värdegrund.  

 

Vår strategi för att nå målet:  

Plan- och byggenheten har anställda med arkitektonisk, antikvarisk och teknisk 

kompetens på bygglovssidan, för att kunna tillhandahålla mest lämplig handläggare i 

olika ärendetyper. För att möta den politiska prioriteringen kring brukarstyrda 

arbetstider anpassas besökstider efter invånarnas önskemål så långt det är möjligt. 

Det finns möjlighet att träffa bygglovhandläggarna tidig kvällstid för de invånare som 

pendlar till arbete på andra orter.  

För att motarbeta sårbarheten när det gäller rekrytering av lämpliga kompetenser till  

 

samhällsbyggnad pågår ett arbete inom ramen för den avsiktsförklaring kring 

samverkan mellan de tekniska verksamheterna som tecknats mellan Hjo, Tibro och 

Karlsborg.  

Löpande under året strävar vi efter att bemanna våra verksamheter efter såväl 

medborgarnas som våra interna kunders behov. Under vinterhalvåret schemaläggs 

personalen för att klara vinterväghållning och sommar tid för renhållning av staden. 

Vid evenemang sommartid finns vår personal på plats kvällar och helger.  

Fastighetsverksamhetens personal arbetar kvällstid i våra idrotts-, och 

kulturanläggningar.  

 

 

 

Uppföljning sker i form av årlig redovisning. 

 

 

  

Kommunstyrelsens mål 1:  
Hjo kommun ska arbeta med bemanning efter invånarnas behov 
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Bland människor i vår närhet finns en stor kompetens, exempelvis hos människor som nyligen kommit till vårt land. Denna kompetens har ibland svårt att komma upp till ytan 

och tas tillvara på. För att kunna ta tillvara på den och för att integrera människor i samhället anser kommunstyrelsen att det är viktigt att Hjo kommun som arbetsgivare 

möjliggör vägar in i arbetslivet. Detta är även ett sätt att säkra framtida kompetensförsörjning. Detta kan ske genom t.ex. praktikplatser, instegsjobb, extratjänster, mentorskap 

etc.  

Vår strategi för att nå målet:  

Samhällsbyggnad arbetar med en bredd av specifika kompetenser, och dessa ska alltid 

rekryteras och tillsättas baserat på mest lämpad kompetens, oavsett bakgrund. Ett  

 

antal tjänster kräver utbildning och/eller erfarenhet, men det finns även enklare 

arbetsuppgifter. Detta innebär att vi, i samverkan mellan våra olika verksamheter, kan 

ta ett gemensamt ansvar för att erbjuda en meningsfull praktik, oavsett bakgrund eller 

förkunskaper.  

 

Indikator:  

Egen statistik från verksamheterna  

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Antal praktikplatser 

- Unga 

- Utlandsfödda 

- Vuxna 

Antal instegsjobb 

- Unga 

- Utlandsfödda 

- Vuxna 

Antal extratjänster 

- Unga 

- Utlandsfödda 

- Vuxna 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

Ny mätning 

Ny mätning 

Ny mätning 

 

Ny mätning 

Ny mätning 

Ny mätning 

 

Ny mätning 

Ny mätning 

Ny mätning 

 

  

Kommunstyrelsens mål 2:  
Hjo kommun ska vara ett föredöme i att som arbetsgivare ta tillvara på människors kompetens oavsett bakgrund 
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Utifrån utvecklingsområde ’Hållbarhet och natur’ har kommunfullmäktige satt målet att det ska vara enkelt att leva miljövänligt i Hjo. Kommunstyrelsen ser kostverksamheten 

som ett viktigt verktyg för att arbeta för detta och att kostverksamheten ska fokusera på att ha så liten negativ inverkan på miljön som möjligt.  

 

 

Vår strategi för att nå målet:  

Under 2018 ska vi se över kostpolicyn och eventuellt revidera den. Vi ska tydliggöra 

vad som ska prioriteras när vi köper livsmedel, svenskt, närodlat eller ekologiskt. Nya 

livsmedelsavtal började gälla 1 oktober 2017 och det tar lite tid innan det ”sätter sig”. 

Under 2017 arbetade kostenheten med att minska svinn och detta arbete ska  

 

 

fortsätta under 2018. Fokus ska ligga på att involvera våra gäster och medarbetare 

när det gäller både produktionssvinn och tallrikssvinn. Arbetet med att göra våra 

måltider mer klimatsmarta ska intensifieras. Våra medarbetare ska erbjudas utbildning 

som inspirerar och bidrar till kreativitet. I budget 2018 har kostverksamheten ett 

uppdrag att fokusera på närproducerade livsmedel och därför ska vi se över både 

kostpolicyn och riktlinjerna för måltidsverksamheter. 

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Revidering av kostpolicyn och riktlinjer för 

måltidsverksamheten 
I budget 2018 har kostverksamheten ett uppdrag att fokusera på 

närproducerade livsmedel och därför ska vi se över både kostpolicyn 

och riktlinjerna för måltidsverksamheter. 

 

Mars 2018 Kostchef 

Källsortering i våra kök Följa utvecklingen och och göra de förberedelser vi kan för att vara 

beredda att börja källsortera när AÖS och MÖS redovisar riktlinjer 

och förutsättningar att källsortera finns. 

Dec 2018 Kostchef 

 

Kommunstyrelsens mål 12:  
Hjo kommuns kost ska ha så liten negativ inverkan på miljön och klimatet som möjligt 
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Indikator: 2014 2015 2016 2017 2018 

Andel svenskt kött  

Andel ekologisk mat 

77,8 % 

14,9 % 

95,2 % 

16,6 % 

96,7 

17,2% 
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Byggnadsnämndens mål 2018 för plan och bygg 
 

 

 

 

 

 

Hjo kommuns värdegrund ”Det goda mötet” utgår från utvecklingsområde ’Tillsammans’ och handlar om bemötande och ett välkomnande förhållningssätt. Fullmäktiges 

poängterar detta i sitt mål om gott bemötande. I vår myndighetsutövning, bland annat bygglovhandläggning, där vi styrs av lagar och regler är det mycket viktigt att ha ett 

positivt och serviceinriktat förhållningssätt även om beslutet inte alltid är enligt den sökandes vilja.  

 

Vår strategi för att nå målet:  

Vi är en serviceorganisation såväl som en myndighet. Vi ska välkomna besökare där 

personliga möten tidigt i processen ofta ger förutsättningar för en bättre och 

snabbare handläggning. Stort arbete läggs även på rådgivning i tidiga skeden. Plan- och 

byggenheten gör kvartalsvis enkätundersökningar som skickas till de som sökt 

bygglov. En uppföljning av förbättringsmöjligheter vi ser sker kontinuerligt för möjlig 

implementering. Vi har kompetenser med arkitektonisk, antikvarisk och teknisk  

 

kompetens på bygglovssidan, för att kunna tillhandahålla mest lämplig handläggare 

kompetensmässigt för ärendetypen. Satsning sker löpande på kompetensutveckling, 

främst på den juridiska sidan.  

Det ska vara enkelt att nå samtliga på plan- och byggenheten och man ska alltid kunna 

få ett svar från någon tillgänglig. Detta ska fungera i samverkan med en effektiv 

handläggning av ärenden. Telefonrutiner som införts för bygglovshandläggarna behålls 

därför.  

 

Aktivitetsplan 2018:  

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Det Goda Mötet Hålla en levande diskussion kring vår värdegrund och vad som är god 
service.  

Löpande 
Stadsarkitekt 

Medarbetare Medarbetarna ska ges förutsättningar att hålla sig uppdaterade i allt tätare 

förändringar i lag- och regelverk. 

Löpande 
Stadsarkitekt 

Uppföljning av enkätundersökning 

bland bygglovsökande 

Revidera frågor vid behov och följ upp möjligheter till förbättring Löpande 
Stadsarkitekt och Bygglovassistent 

Byggnadsnämndens mål 1  
 

De som ansöker om bygglov upplever att de får ett bra bemötande och en effektiv handläggning av sitt ärende 
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Indikator: Enkätundersökning 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Andel som i enkät anger att de fått ett gott bemötande. 

 

Andel som i enkät anger att de är nöjda med 

handläggningstiden efter att de inlämnat en komplett 

bygglovsansökan. 

90 % 

 

95 % 

91 % 

 

87 % 

98 % 

 

94 % 

 

 

- 

- 
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Politiska prioriteringar 2018 

Inom samhällsbyggnads verksamhetsområde finns inga politiska prioriteringar under 

2018 
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1. Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling  

Fastighetsverksamheten 

Väl underhållna och ändamålsenliga fastigheter är viktigt för våra verksamheter och 

för hur människor upplever Hjo som boendeort. Fastighetsverksamheten arbetar 

kontinuerlig med skötsel och underhåll av fastighetsbeståndet. 

 

I takt med att vi blir fler i kommunen ökar antalet barn i förskola och skola vilket 

leder till att vi behöver arbeta för att klara lokalförsörjningen för dessa 

verksamheter. Den planerade tillbyggnaden av Orrelyckans förskola som avbröts 

under 2017 ska genomföras och renoveringen av B-huset på Guldkroksskolan 

kommer att pågå under stora delar av året. Projektering av ombyggnaden av 

centralköket och renovering av de äldre delarna på Korsberga skola kommer att 

fortsätta under våren 2018. För att klara lokalbehovet inom grundskolan har 

förvaltningen ett uppdrag att utreda framtida placering av en F-6 skola med kapacitet 

för sju klasser. Underlag för beslut om vart skolan ska byggas kommer att vara klart 

till juni 2018 och skolan bör stå klar till läsårsstart i augusti 2021. Planering och 

projektering inför nybyggnationen kommer att pågå under hela året. I samarbete med 

barn- och utbildning har vi sökt och beviljats bidrag från Boverket för att bygga om 

skolgården på Guldkroksskolan. Bidragen täcker 50 % av kostnaderna och arbetet 

samfasas med renoveringen av B-huset och kommer att vara färdig i oktober 2018.  

 

Arbetet med planering av utbyggnaden av Sigghusbergs äldreboende fortsätter också 

under 2018.  

 

Arbetet med energieffektivisering för att sänka energiförbrukningen i kommunens 

fastighetsbestånds och belysningsnät kommer att fortsätta i enlighet med vårt 

åtagande mot Energimyndigheten. Cirkulationsanläggningen på Guldkroksbadet ska 

bytas för att säkerställa kvaliteten på vattnet i bassängerna. 

 

Gata/Park-verksamheten 

Resultatet av den broinventering som gjorts under 2017 ska sammanställas och 

analyseras. Det är sannolikt att vi behöver vidta åtgärder under våren 2018 på en del 

av de broar som finns i kommunen.  

 

Projektering av gator och va-nät på Knäpplan Västra inleds under våren och 

byggnationen av gator och Va-nät beräknas vara klart under senhösten 2018.  

 

Dammfästet vid Strömsholmsdammen har inte demonteras. Under våren 2017 

upptäcktes rester av karbid vid dammen och under tiden som provtagning och analys 

pågick löpte tillståndet för rivningen ut. Provtagningen visade inga rester av farliga 

ämnen. Nytt tillstånd kommer att sökas och dammen kommer troligen att 

demonteras under sommaren 2018. Möjlighet att bevara delar av dammen som är 

kulturhistoriskt värde genom att näta in för att undvika ras ska utredas. 

 

I nuläget lägger vi den vårsand som tas upp efter vinterväghållningen på på Högalidens 

friluftsområdet. Det är troligt att denna hantering måste ses över eftersom sopsand 

betraktas som avfall. 

 

Vi ska undersöka möjligheterna att tillgänglighetsanpassa passagen och trappan mellan 

Sjörrydsområdet och cempingen. Det pågår ett arbete med att undersöka 

möjligheterna att anlägga ett antal parkeringsplatser vid Jakobsparken och ambitionen 

är att ett förslag ska presenteras under våren 2018. Under våren behöver nya 

vägräcken sättas upp på Hammarsvägen utmed Hammarshage. På Strömsdalsvägen 

finns en kulvertering som ska få ny utfyllnad.  
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Kostverksamheten 

Renovering av C-köket blev inte utförd 2017 utan genomförs troligen 2018. I 

samband med det bör ett omtag tas och ritningar ses över så de passar 

dagens/framtiden behov. Det gäller då framför allt i sittdelen i skolrestaurangen då 

önskemål finns om att skapa en yta med lunare miljö för elever som behöver det.  

 

Det kommer också ställas nya krav från MÖS om sopsortering inom de närmaste 

åren och därmed behöver soprum ses över vid samtliga kök så möjlighet ges att 

källsortera och handskas med matavfall, (krävs kylda soprum).  

 

Budget och debiteringssystem ska ses över inför/under 2018 framför allt mot 

förskolan. Ny skola planeras att byggas i kommunen och där är viktigt att från början 

få med planering av kök och skolrestaurang.  

 

För övrigt fortskrider arbetet med att ”Servera goda näringsriktiga måltider i en 

trevlig miljö med gott bemötande”, det är ledstjärnorna inom kostenheten som ska 

prägla det dagliga arbetet.  

 

 

Plan och Bygg 

Under de senaste verksamhetsåren har Hjo sett en tillväxt och ökning i satsningen på 

bostadsbyggnation och tillkommande funktioner. Vi ska arbeta vidare med att skapa 

förutsättningar för nya bostäder och verksamheter. Planläggningen av 

Knäpplan/Sigghusberg fortsätter. En helhetsbild som visar hur området kan ansluta till 

Falköpingsvägen ska tas fram. Parallellt med detta kommer fokus att ligga på ett antal 

större planprogram som planprogram för Hjo hamn och Norr sanna.  

 

Den nu gällande översiktsplanen (ÖP) är från år 2010 vilket innebär att den bör ses 

över och revideras i början av nästa mandatperiod. I samband med detta kan det 

även bli aktuellt att ta fram en fördjupad översiktsplan för Hjo tätort.  

 

Vi ska fortsatt vara med i Byggsamverkan Västra Götaland, en organisation som 

bildades 2017 tillsammans med länsstyrelsen och 44 av länets kommuner. 

Byggsamverkan Västra Götaland syftar till att effektivisera bygglovsmyndigheternas 

arbete i länet genom organiserad samverkan. Målsättningen är att vår samverkan, 

utöver en effektivisering av respektive kommuns arbete, ska leda till ökad 

rättssäkerhet genom högre kvalitet och likartade bedömningar. 

 

Regionalt arbetar vi vidare, Samhällsbyggnadskollegiet har fått ett uppdrag genom 

beredningen för hållbar samhällsutveckling att beskriva hur vi kan arbeta tillsammans 

med fysisk planering.  

 

Va-verksamheten 

Arbetet med Va-planen kommer att fortsätta under året med hjälp av Sweco och 

planen i sin helhet beräknas vara klar under hösten. Vattenverket i Blikstorp ska 

uppgraderas för att få bättre kapacitet och vattentryck i ledningsnätet. Delar av Va-

nätet i Blikstorp ska bytas ut. 

 

2. Såhär arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund ”Det goda mötet” 

2018:  

Värdegrunden ”Det goda mötet” ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet och 

speglas i alla möten både interna som externa. Viktigt är att detta gäller alla typer av 

möten som t.ex. personliga möten, telefonkontakter och mail. För att ständigt hålla 

”Det goda mötet levande” ska detta påminnas om vid APT, medarbetar- och 

lönesamtal. 
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3. Åtgärdsplan 2018 utifrån internkontroll 2017 Läggs in när 

interkontrollen 2017 är godkänd 

Nedan följer de interkontroller som genomfördes under 2017 och de planerade 

åtgärder de lett till. För bakgrund till åtgärderna hänvisas till 

internkontrollrapporterna. Beskrivna åtgärder följs upp i verksamhetsuppföljningen. 
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Verksamhetsvolymer och nyckeltal 

 

Kostverksamheten: 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppger att maten på äldreboendet 

smakar mycket eller ganska bra (Socialstyrelsens brukarundersökning) 
82 88 89 74 

 

Alla kommuner 76 77 77 76  

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 77 77 78 77  

Kostnad för måltider i kommunal grundskola, kr/elev (SCB) 5 053 5 261 5 826   

Alla kommuner (ovägt medel) 6 299 6 350 6 457   

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 6 603 6 801 6 758   

Antal skolportioner, egen uppgift  191 097 197 869 204 536 207 552  

Förskoleportioner (frukost, lunch, mellanmål)  iu iu iu 150 345  

Fritidsportioner (frukost, lovlunch, mellanmål) iu iu iu 87 350  

Dagsportioner V & O  42 505 42 620 42 344 41 972  

Hemtjänstportioner 17 539 18 172 17 640 17 244  

      

Gata/ Park/ Hamn  2014 2015 2016 2017 2018 

Antal belysningspunkter gatubelysning 2 741 2 785 2 810   

Förbrukning per belysningspunkt 306 274 271   

Kostnad parker, kr/inv (SCB) 682 611 595   

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 329 334 352   

Kostnad gator, vägar samt parkering, kr/inv (SCB) 2 782 1 640 1 624   

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 1 404 1 366 1 425   

Underhållsasfaltering gator och vägar (kvm) iu iu 10 400   

Underhållasfaltering gång- och cykelvägar (kvm) iu iu 115   
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Fastighetsverksamheten 2014 2015 2016 2017 2018 

Fastighetsyta m3      

Eget bestånd 51 337 53 101 52 733 52 336  

Hyrt bestånd 13 029 13 214 16 460 17 006  

      

Vatten och Avlopp: 2014 2015 2016 2017 2018 

Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv (SCB) 1 367 1 873 1 712   

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 1 285 1 321 1 513   

Va taxa inkl. moms: Debitering kr per levererad m3 vatten (egen uppgift) 22,60 23,50 24,40 24,40  

Kostnad, kr, per levererad m3 vatten (egen uppgift) 22,11 29,01 26,15 28,70  

Månadskostnad brukningsavgift normalvilla-Typhus A* (Svenskt vatten) 466 484 503   

Skövde 439 454 454   

Karlsborg 481 481 481   

Tibro 277 283 283   

Tidaholm 321 352 383   

Nöjd Medborgarindex Vatten och avlopp 

(SCB:s medborgarundersökning) 
84 iu 88 iu 

 

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 77  78   

*Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3/år. 

 

Plan och Bygg 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal lagakraftvunna/antagna detaljplaner  5 2 2 2  

Bygglov, beslut 108 88 120 116  

Anmälningsärenden, beslut 29 54 45 38  

Strandskyddsdispens, beslut 6 9 7 2  

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut 2 0 8 5  

Totalt antal beslut delegation (inkl. start/slutbesked) iu 206 311 214  
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Budget 2018 

 

Teknisk service totalt 
Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 

 

Intäkter 128 982 134 218 119 288 

Kostnader 148 798 158 071 143 273 

Nettokostnader 19 816 23 852 23 985 

Tilldelad ram 23 636 23 434 23 985 

Resultat 3 820 -419 0 

Utfall per verksamhetsområde       

Gemensam teknisk service 844 1 116 852 

Fastigheter och lokalvård  -1 860 -601 100 

Gata/ Park/ Hamn 20 166 22 447 22 760 

Kostenheten 544 949 208 

Mark och exploatering 121 -58 65 

Summa 19 816 23 853 23 985 

    

Teknisk service Budget  

Verksamhetsförändringar 2016 2017 2018 

Föregående års budgetram 22 101 23 636 23 434 

Politiska prioriteringar        

Ökat åtagande skötsel av gator, vägar och 

grönområden 
 150    

Demontering Strömsdalsdammen 300    

Delsumma politiska prioriteringar    

Uppräkning personalkostnader 294 348 323 

Uppräkning övriga kostnader 98 100 104 

Förändring kapitaltjänstkostnader 1 448 1 547 589 

Omfördelningar  -402 -2 023 -236 

Effektiviseringskrav  -203 -324 -229 

Innevarande års budgetram 23 636 23 434 23 985 
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Plan och bygg 
Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 

 

Intäkter  2 282 2 203 1 443 

Kostnader 6 177 6 430 5 720 

Nettokostnader  3 895 4 227 4 277 

Tilldelad ram 5 036 5 332 4 277 

Resultat 1 141 1 105 0 

Utfall per verksamhetsområde       

Bygglovshandläggning 594 755 1 396 

Fysisk planering och Hållbar utveckling  2 221 2 283 1 754 

Gemensam Plan och Bygg 1 080 1 190 1 127 

Summa 3 895 4 228 4 277 

    

Plan och bygg Budget  

Verksamhetsförändringar 2016 2017 2018 

Föregående års budgetram 4 896 5 036 5 332 

Politiska prioriteringar        

Intäktsförändring plan- och bygglovsärenden    

Detaljplanearbetet      

Miljöledning utbildning      

Ökat åtagande tillsyn enligt PBL      

Tjänst bygglovhandläggare/ inspektör  486   

Energi och Klimatstrategi  150  

Delsumma politiska prioriteringar    

Uppräkning personalkostnader 95 110 105 

Uppräkning övriga kostnader 16 18 19 

Förändring kapitaltjänstkostnader 0  0  0 

Rättelser -420  47 -1 148 

Effektiviseringskrav  -37 -29 -31 

Innevarande års budgetram 5 036 5 332 4 277 


